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RESUMO 

A tese apresenta reflexões de pesquisa sobre camponeses baianos – em sua expressiva 

diversidade –, suas dinâmicas e reconfigurações territoriais, notadamente no município 
de Bom Jesus da Lapa (BA). A pesquisa tem o objetivo de compreender os processos 

socioterritoriais, identitários e classificatórios que permitiram a reconfiguração 
territorial de antigas fazendas de gado no Velho Chico em um “mosaico” de formas 
espaciais (acampamentos, assentamentos, quilombos e áreas de posseiros). Esta 

pesquisa encontra consonância nos estudos recentes sobre a diversidade dos camponeses 
no Brasil, quando se ampliam as investigações sobre os sujeitos sociais no campo 

brasileiro, articulando a relação entre diversidade de sujeitos e universalidade da 
questão agrária brasileira. Neste sentido, partiu-se para a leitura da realidade tendo 
como base de análise a manifestação e permanência da questão agrária no país, aqui 

entendida como um conjunto de feixes das forças sociais que configuram o campo 
brasileiro. A partir da realidade da Fazenda Curralinho, registrada em 1735, temos a 

articulação de três grandes conceitos: o conceito de experiência, para atentar às relações 
de produção e vivência dos sujeitos e grupos sociais; memória e identidade, 
conformadas na experiência e são substratos da vida em sociedade; e dessas, a 

constituição de múltiplas territorialidades, subjacentes à ação humana. O que se pode 
revelar é que as relações de dependência no interior da Fazenda Curralinho duraram até 

a década de 1970/1980, quando ao ser desmembrado desarticulou a relação de 
dependência, ensejando novas formas de relação social e as resistências cotidianas se 
tornaram resistências públicas, com um caráter contestatório eminentemente territor ial. 

Favorecidos pelo crescimento da bandeira da “reforma agrária” dos anos de 1980, os 
antigos agregados conseguiram construir uma ponte entre a situação de conflito e a 

bandeira da luta pela terra, permitindo inserir-se na construção do Movimento CETA, 
da Conaq em Bom Jesus da Lapa e da Central Regional Quilombola. Todos estes 
movimentos tiveram a assessoria da Comissão Pastoral da Terra e foi nessa conjuntura 

que se permitiu que nas terras da antiga fazenda de gado pudesse se configurar um 
território diverso, expressando a multiplicidade de sujeitos sociais do campo. Ademais, 

compreende-se que a dinâmica das classificações e identidades sociais e étnicas está 
atrelada à inserção dos grupos sociais em escalas mais amplas, isto é, para além do local 
onde a luta na/pela terra e por territórios se expressam. A pesquisa foi realizada com 

vasta pesquisa bibliográfica, documental, cartográfica e um intenso trabalho de campo, 
tendo a pesquisa participante e a etnografia como base teórico-metodológica.  
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ABSTRACT 

This thesis presents a research analysis on Bahian peasants - in their expressive 

diversity - their dynamics and territorial reconfigurations, notably in the munic ipality of 
Bom Jesus da Lapa (BA). This research aims to understand the socio-territorial, identity 
and classificatory processes that allowed the reconfiguration of old cattle farms in the 

Old Chico in a "mosaic" of spatial forms (camping settlements, settlements, quilombos 
and squatter areas). This research is consistent with the recent studies on the diversity of 

peasants in Brazil, when these investigations are extended to the social subjects in the 
Brazilian rural area, articulating the relation between the diversity of subjects and the 
universality of the Brazilian agrarian question. In this sense, we set out to read the 

reality having as basis of analysis the manifestation and permanence of the agrarian 
question in the Country, here understood as a set of parcels of the social forces that 

make up the Brazilian agrarian field. From the reality of the Curralinho Farm, registered 
in 1735 – and its dismemberment in the 1930’s into the Carnaíba Farm - we have the 
articulation of three great concepts: the concept of experience, to enlighten the 

production and experience relations of the subjects and social groups; Memory and 
identity, conformed in experience and are substrates of life in society; And from these 

concepts the constitution of multiple territorialities, underlying human action. What can 
be revealed is that the relations of dependence within the Curralinho Farm lasted until 
the decade of 1970/1980, when being dismembered, it disrupted the relation of 

dependence, giving rise to new forms of social relation, and the daily resistances 
became public resistances, with an essentially territorial contestatory character. Favored 

by the growth of the "agrarian reform" banner of the 1980s, the former clusters 
succeeded in building a bridge between the conflict situation and the banner of the 
struggle for land, allowing them to insert themselves in the construction of the CETA 

Movement, of Conaq in Bom Jesus da Lapa and of the Quilombola Regional Center. All 
these movements had assistance from the Pastoral Land Commission and it was at this 

juncture that in the lands of the old cattle farm a diverse territory was made possible to 
be configured, expressing the multiplicity of social subjects of the agrarian territory. In 
addition, what can be understood is that the dynamics of classifications and social and 

ethnic identities are linked to the insertion of social groups in broader scales, that is, 
beyond the place where the struggle for land and territories are expressed. The research 

was carried out with a long bibliographical, documentary, cartographic research and an 
intense field work, with participant research and ethnography as a theoretical-
methodological basis. 
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INTRODUÇÃO  

 

Esta tese tem o objetivo de compreender a origem, o desenvolvimento e a 

consolidação de diversos grupos sociais e a formação de uma diversidade sócio-

territorial nas Fazendas Curralinho e Carnaíba, em Bom Jesus da Lapa, Bahia. A 

formação da sociedade brasileira, marcada pela histórica concentração fundiária e 

exclusão do acesso à terra a milhões de camponeses, foi também responsável pela 

formação da diversidade socioespacial em que se expressam contradições e 

antagonismos. A diversidade de grupos sociais aparece, inclusive, no conjunto das lutas 

na/pela terra e por territórios historicamente constituídos no país, bem como pelas 

demandas de políticas públicas de reordenamento da estrutura fundiária.  

A multiplicidade de grupos exprime uma totalidade social que revela identidades 

sociais, categorizações e variadas formas estatais de nomeações dos grupos. Destes, 

podemos exemplificar: indígenas, posseiros, acampados, trabalhadores rurais, 

trabalhadores rurais sem terra, quilombolas, comunidades de fundos e fechos de pasto. 

Por terem sua existência fundada na dimensão territorial, esta diversidade traz consigo 

elementos que nos faz pensar a relação entre forma espacial e conteúdo social. Ademais, 

há também uma série de implicações, passíveis de questionamento. Neste sentido, 

torna-se imprescindível discutir os processos de formação e “condição” de cada um dos 

grupos sociais formadores da sociedade brasileira tanto para analisar os fundamentos 

dessa diversidade quanto para compreender os processos socioespaciais que permitiram 

e permitem a lógica da reprodução social desses grupos sob a lógica contraditória do 

desenvolvimento do campo brasileiro.  

O processo de desenvolvimento do capitalismo no campo, as mudanças nas 

relações sociais na agricultura e as contradições desse processo são, há muito tempo, 

objeto de análise de variados campos disciplinares, em especial nas Ciências Sociais. Os 

processos sociais no campo, bem como os conflitos e contradições deles decorrentes, 

proporcionaram o surgimento teórico da “Questão Agrária”, cujas interpretações 

partem, muitas vezes, de pontos distintos: seja na perspectiva de compreender o campo 

como espaço singular, seja na interpretação da primazia das cidades e dos processos de 

industrialização sobre o campo ou com tentativas de compreender a articulação de 

ambos como fenômenos combinados. Em que se pesem as divergências e convergências 
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das interpretações, tratam-se, portanto, de reafirmar a importância de compreender os 

sujeitos sociais no campo para se pensar a própria sociedade brasileira.  

 Em meio ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, o campo sofreu 

inúmeras modificações, sobretudo pelo caráter expansivo da reprodução do capital, que 

em seu processo de reprodução tende a ampliar a sua escala, buscando a subordinação 

de todos os espaços e relações sociais à sua lógica. Todavia, por ser histórico, este 

processo não se faz de forma linear e sem que as suas contradições explicitem 

antagonismos e resistências.   

 No Brasil, devido às suas fortes raízes agrárias e a permanência dessas raízes na 

sociedade atual, a discussão sobre a agricultura e as suas relações sociais tem tido papel 

relevante acerca dos (des)caminhos dos grupos sociais do campo, denominados de 

forma genérica como camponeses. A partir das décadas de 1960 e 1970, as análises 

sobre o meio rural se expandem, sobretudo, quando os efeitos da denominada 

“modernização conservadora” são mais visíveis, ressaltando temas como a mudança nas 

relações sociais no campo, a modernização das instalações agrícolas, bem como os 

processos de expropriação, violência, exploração, subordinação.  

 A aceitação da existência de sujeitos sociais no campo brasileiro, em suas 

variadas interpretações teóricas e conotações políticas, potencializaram lutas sociais que 

visaram a resolução ou amenização da questão agrária, aqui entendida como as questões 

concernentes à apropriação e usos dos recursos naturais, principalmente a terra. A partir 

da década de 1980, as lutas das diversas frações do campesinato e de outras categorias 

sociais – como trabalhadores rurais, boias-frias, dentre outras –, de atuação e 

organização destas em movimentos sociais, fomentou o aparecimento da luta territorial 

– no caso mais explícito das populações indígenas – e dos assentamentos de reforma 

agrária como forma de ação do Estado para amenização dos conflitos no campo. Desde 

então, os assentamentos rurais oriundos da implantação da política de Reforma Agrária 

tornaram-se lócus privilegiado de análise da questão agrária no Brasil. Se estes ganham 

expressão na década de 1980, é a partir da década seguinte que esses espaços passam a 

ser analisados, buscando compreender o seu significado em todas as dimensões. A 

existência desses espaços tem potencializado temas como viabilidade econômica, 

significado político, relações campo-cidade, inserção no mercado dentre outros, bem 

como da origem social dos grupos assentados, acampados, quilombolas e posseiros nas 
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fazendas. Nos anos 2000, a bandeira da reforma agrária se expande, abarcando num 

primeiro momento a luta por territórios, entendido por e a partir da noção de 

pertencimento a determinado lugar. É naquele contexto que se evidencia a ampliação 

das pautas pelo reconhecimento de identidades sociais dos povos do campo.  

 Para discutir as questões apresentadas acima, buscarmos compreender a 

trajetória dos grupos sociais (quilombos, acampados, assentados e posseiros) no interior 

de uma antiga fazenda de gado, a Fazenda Curralinho – depois desmembrada nas 

Fazendas Carnaíbas. A questão empírica aqui é discutir os processos socioespaciais que 

permitiram (e permitem) a reconfiguração de uma antiga fazenda de criação extensiva 

de gado em uma multiplicidade sócio-territorial.  Como se verá, a “escolha” deste 

campo de pesquisa se deu a partir de uma longa caminhada nos (des)caminhos da 

questão agrária baiana.  

  

O Campo e os Objetivos da Pesquisa 

 

Durante esses quatro anos de construção da tese, foram realizadas inúmeras 

visitas a campo que permitiram conhecer a historia das fazendas e o processo de 

territorialização dos grupos, bem como a emergência de identidades sociais no interior 

das propriedades. O campo foi iniciado em 2012, tendo sido realizado por um período 

de três meses até então. O período de campo não foi uniforme, quer dadas as atividades 

de docência, quer seja pelo tratamento das informações obtidas. Entretanto, tem-se 

como marco temporal um campo de uma semana, realizado em dezembro de 2013, 

como fundamental para apreender o objeto da pesquisa e as questões dela decorrente. 

Naquela oportunidade, reafirmamos a nossa presença nas localidades, bem como 

pudemos, a partir do campo, consolidar o campo de pesquisa, qual seja: a 

reconfiguração territorial das Fazendas Curralinho e Carnaíba, em Bom Jesus da Lapa. 

Foram realizadas, até aqui, dez visitas a campo, isto é, nas áreas das fazendas ocupadas 

pelas comunidades, somada a participação em seminários, mobilizações dos 

movimentos sociais, 25 entrevistas, totalizando 30 horas; e visitei todas as sete 

localidades estudadas, de modo que pudemos ter um panorama geral da situação atual e 

histórica de cada grupo.  
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De acordo com o cartograma 2, estão representadas sete comunidades na área 

das antigas Fazendas Curralinho e Carnaíba. A área de estudo tem aproximadamente 40 

mil hectares e quase 700 famílias; os grupos estudados são: 

  

a. Comunidade Quilombola de Juá/Bandeira:  Teria sido a primeira localidade 

formada na Fazenda Curralinho, originária de antigos currais da propriedade. A 

memória social remonta o ano de 1870, quando o Coronel Olegário Teixeira herdou a 

fazenda da família e para quem os ascendentes da comunidade teriam trabalhado. 

Porém, acredita-se que a “formação” da comunidade tenha ocorrido em um período 

anterior, haja vista que o primeiro registro da Fazenda Curralinho é de 1735. Àquela 

época, no final do século XIX, eram conhecidos como agregados e barraqueiros.  

Nas décadas de 1970 e 1980, devido ao processo de valorização das terras da 

região e da reestruturação produtiva do Velho Chico, os posseiros de Juá/Bandeira 

passaram a enfrentar conflitos com os novos fazendeiros. Desses conflitos resultaram a 

expulsão de inúmeras famílias para outras fazendas e/ou para a sede de Bom Jesus da 

Lapa; a formação da Associação dos pequenos agricultores – com a mediação da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e de Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Os 

conflitos se estenderam e se aprofundaram em 1990, quando mais famílias foram 

expulsas. Com auxílio do Movimento CETA e da CPT, os “posseiros” conseguiram a 

desapropriação da Fazenda em 1999, conformando os Projetos de Assentamentos de 

Reforma Agrária Santa Rita, Campo Grande I e Campo Grande II e os “posseiros” são 

reconhecidos pelo Estado enquanto “assentados”. A organização espacial da 

comunidade não foi alterada com a implantação do PRA, isto é, não foi realizado o 

parcelamento em lotes individuais, manteve-se a antiga organização territorial do grupo. 

Em 2004, a comunidade se reconhece como quilombolas, realizando o pedido da 

Certidão de Auto Reconhecimento na Fundação Cultural Palmares, e abre processo 

administrativo no INCRA da Bahia (Processo nº 54160.001074/2010-30). Atualmente, 

residem na comunidade quase 450 famílias, distribuídas entre as localidades de Juá, 

Bandeira, Santa Rita e Campo Grande, totalizando quase 20 mil hectares.  

b. Acampamento 17 de Abril: O Acampamento de 17 de abril é fruto de uma 

ocupação do Movimento CETA, em 05 de abril de 2004, quando o movimento 

identificava áreas passíveis de serem ocupadas com fins de reforma agrária. Com 10 
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anos de ocupação, a origem dos acampados são trabalhadores de Bom Jesus da Lapa e 

ex-posseiros da fazenda, expulsos na década de 1980 e 1990, e que entraram nas fileiras 

da ocupação para retornar ao local de “nascimento” e de vida. Atualmente, são 50 

famílias no acampamento.  

c. Acampamento Lagoa Dourada: Acampamento fruto de uma ocupação de uma 

parte na fazenda Carnaíba. A maioria dos acampados estava no Acampamento 17 de 

Abril, mas divergências internas (e conflitos com o MST no município) fizeram que os 

trabalhadores ocupassem outra fazenda que não cumpria a função social. A ocupação 

também era fruto da estratégia do Movimento CETA para ampliar ocupações no Velho 

Chico. Atualmente, são 50 famílias à beira da estrada.  

  

d. Acampamento Curicaca : Primeiro acampamento do MST em Bom Jesus da 

Lapa.  Uma das partes da Fazenda Carnaíba foi identificada pelo Movimento CETA, em 

2007. Mas como este movimento não tinha base social para realizar a ocupação, a 

coordenação indicou ao MST que ocupasse a área, haja vista que a propriedade não 

cumpria a sua função social. Em 2007, a fazenda fora ocupada por trabalhadores rurais 

de Bom Jesus da Lapa e por antigos posseiros da referida fazenda. Atualmente, são 60 

famílias habitando o “pré-assentamento”, pois o decreto de desapropriação saiu em 27 

de dezembro de 2013.  

 

e. Acampamento Egídio Brunetto: O segundo acampamento do MST, em Bom 

Jesus da Lapa, foi erguido em 2012, fruto de um conflito entre a base e a direção do 

MST na Bahia. A maior parte das 80 famílias que estão na área é do município de 

Brotas de Macaúbas e de outro acampamento próximo: o Curicaca. Muitos acampados 

eram trabalhadores da região e de outras regiões.   

  

f. Área dos “Posseiros”: Cerca de 5 famílias de posseiros ocupam uma pequena 

área em uma das partes da Fazenda Carnaíba. Segundo relatos, esses posseiros são 

antigos e seus antepassados eram vaqueiros e/ou trabalhadores na propriedade. Porém, 

não se envolvem em movimentos e organizações sociais com receio de represália dos 

atuais fazendeiros. Ademais, são familiares de acampados do 17 de Abril.  
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Além disso, embora não seja campo de pesquisa da tese, foi visitada a comunidade 

quilombola de Fortaleza. Esta é uma antiga comunidade de posseiros, a memória social 

lembra sua formação desde o início dos anos de 1910, quando algumas pessoas  com 

relações de parentesco com os moradores da Fazenda Curralinho mudaram para a área. 

Em 2013, se explicitam conflitos com o dono da Fazenda Santa Maria – propriedade 

limítrofe da Fazenda Curralinho –, e os posseiros, que se reconhecem enquanto 

quilombolas, realizam o pedido da Certidão de Auto Reconhecimento na Fundação 

Cultural Palmares e abrem processo administrativo no INCRA da Bahia (Processo nº 

54160.000298/2013-63) para a regularização das terras enquanto território quilombola. 

A comunidade conta com 80 famílias distribuídas em 5 localidades no território.  

 

Além desses sete grupos, foram identificadas outras localidades e grupos com os 

quais mantém relação. Assim, embora não seja o foco desta tese por não estarem no 

“perímetro” das duas fazendas, algumas dessas comunidades foram visitadas, no intuito 

de compreendermos a rede de relações existente entre elas.  

 

Neste sentido, estabeleci como principal objetivo entender o processo de 

reconfiguração territorial das Fazendas Curralinho e Carnaíba a partir da origem, da 

trajetória e a consolidação dos grupos sociais existentes nessas áreas, localizadas em 

Bom Jesus da Lapa, Bahia.  Como objetivos específicos: 

 

a) Identificar e analisar a origem e trajetória de cada grupo existentes na antiga área 

territorial das Fazendas Curralinho e Carnaíba; 

b) Descrever e interacionar as trajetórias e experiências dos grupos sociais nas 

Fazendas Curralinho e Carnaíba; 

c) Identificar as relações de trabalho, os processos de territorialização e as 

territorialidades nas referidas fazendas desde 1870; 

d) Apreender como diversos grupos utilizam a memória social na construção de sua 

identidade social, buscando compreender o papel da “memória de agregados”, 

que perpassa a história dos grupos existentes naquele espaço; 

e) Compreender o papel dos mediadores políticos e culturais no processo de luta 

na/pela terra e na conformação das identidades sociais dos grupos; 
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f) Contextualizar a configuração atual das Fazendas Curralinho e Carnaíba nos 

processos regionais e estadual de na/luta pela terra.  

 

O município de Bom Jesus da Lapa está localizado às margens do Rio São 

Francisco e sua distância em relação a Salvador, capital da Bahia, é de 790 km. Segundo 

dados do IBGE de 2010, a população de Bom Jesus da Lapa era de 63.480 habitantes, e 

destes, mais de 20.381 pessoas residiam na zona rural. A história do município remonta 

as primeiras sesmarias concedidas no Brasil e o processo de interiorização através da 

expansão das fazendas de gado. Delgado apud Macedo (1952) já aponta a existência de 

mais de 12 fazendas onde hoje se localizam os municípios de Bom Jesus da Lapa e 

Paratinga, pertencentes à antiga Vila do Urubu. Depois do primeiro povoamento, já no 

começo do século XVII, o arraial passaria a ser conhecido pelo trânsito de romeiros ao 

Santuário do Bom Jesus, erguido em 1681. Em 1891, o arraial é elevado à categoria de 

Vila e, em 1923, torna-se cidade.  

 Nos anos de 1970, no processo de reestruturação produtiva1, Bom Jesus da Lapa 

passa a ser polo importante de navegação – pela ligação entre o norte do estado da 

Bahia e o norte do estado de Minas Gerais e deste ligando a São Paulo – e 

comercialização. Nos anos de 1980 e 1990, Bom Jesus da Lapa passa ser importante 

lugar de produção de banana e outras frutas, devido à instalação dos perímetros 

irrigados do Formoso A e H.  Com isso, o município torna-se o maior produtor de 

banana da Bahia e o segundo do Brasil. A valorização das terras proporcionou a 

ampliação de conflitos territoriais e, nos anos de 1990, Bom Jesus da Lapa passou a ser 

lócus de atuação de diversos movimentos sociais – foi onde surgiu o Movimento dos 

Trabalhadores/as Acampados/as, Assentados/as e Quilombolas, Movimento CETA – e 

propiciou a implantação de assentamentos de reforma agrária. 

                                                 
1
 No capítulo 4 ev idenciarei como o processo de reestruturação produtiva modificou a região do Velho 

Chico.  



24 

 

 

 

Figura 1 
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A estrutura fundiária de Bom Jesus da Lapa, por conta deste histórico de grandes 

propriedades da pecuária, sempre foi concentrada. A formação territorial do município 

ensejou uma alta concentração de terras, demonstrada na sequência do índice de Gini: 

em 1920, o grau de concentração era de 0,982 – devido às propriedades estarem em 

posse dos “Teixeiras”; em 1940, esse índice cai para 0,622, que pode ser explicado pelo 

desmembramento das fazendas dos Teixeiras; em 1950, esse índice volta a estar no 

intervalo de muito forte à absoluta, com 0,936; em 1960, o índice volta a cair para 

0,594; em 1970, chega a 0,846; em 1975, época de explicitação dos conflitos fundiários, 

chega a 0,901; em 1980, está em 0,812; em 1985, é de 0,841; em 1996, o índice 

aumenta para 0,875; e, finalmente, em 2006, tem-se o mais baixo índice em cinco 

décadas – embora no intervalo considerado de forte a muito forte – de 0,792 (IBGE, 

2006).  

 

 

Tabela 1 

Es trutura Fundiária de Bom Jesus da Lapa (Ba) 2006 

Grupo de Área Es tabelecimento 

(Quantidade) 

Área 

(ha) 

Es tabelecimento 

(% ) 

Área 

(% ) 

Mais de 0 a menos de 0,1 ha 2 X 0,06 X 

De 0,1 a menos de 0,2 ha - - 0,00 0,00 

De 0,2 a menos de 0,5 ha - - 0,00 0,00 

De 0,5 a menos de 1 ha 2 X 0,06 X 

De 1 a menos de 2 ha 65 73 1,97 0,04 

De 2 a menos de 3 ha 115 234 3,48 0,13 

De 3 a menos de 4 ha 125 406 3,78 0,22 

De 4 a menos de 5 ha 548 2.334 16,59 1,27 

De 5 a menos de 10 ha 366 2.406 11,08 1,31 

De 10 a menos de 20 ha 669 9.197 20,25 5,01 

De 20 a menos de 50 ha 792 22.528 23,97 12,26 

De 50 a menos de 100 ha 264 16.824 7,99 9,16 

De 100 a menos de 200 ha 133 17.095 4,03 9,30 

De 200 a menos de 500 ha 72 20.875 2,18 11,36 

De 500 a menos de 1000 ha 35 23.857 1,06 12,98 

De 1000 a menos de 2500 ha 19 26.686 0,58 14,52 

De 2500 ha e mais 4 41.236 0,12 22,44 

Produtor Sem Área 93 0  2,81 0,00 

Total 3.304 183.751 100,00 100,00 

 Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. 

Elaboração: GeografAR/ Tiago Rodrigues Santos, 2016.  
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 Ainda assim, se se atentar para a Estrutura Fundiária de 2006 (Tabela 1), 

demonstra-se que a faixa de 0 a 50 hectares – faixa da agricultura familiar – tem 2.682 

estabelecimentos, representando 81% dos estabelecimentos, mas detém uma área de 

apenas 20,24% do município. Já a faixa acima de 2.500 hectares – faixa de presença do 

agronegócio – são apenas quatro (4) estabelecimentos, representando apenas 0,12% dos 

estabelecimentos, mas com uma área de 22,44% do município. Esta estrutura fundiária 

revela a força do monopólio da terra na região.   

A partir do ano de 1992, com a emergência étnica quilombola da comunidade de 

Rio das Rãs, a estrutura fundiária começa a ser modificada e a implantação de nove 

(Tabela 22) assentamentos de reforma agrária, quatro acampamentos e quatro territórios 

quilombolas já delimitados.  

                                                 
2
 O Pro jeto Especial Quilombola Rio das Rãs não está na tabela posto que é uma forma jurídica e espacial 

diferente dos projetos  de reforma agrária tradicional. No PEC Rio  das Rãs, são 800 famílias em 40 mil há  

. 

Tabela 2  

Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária em Bom Jesus da Lapa(BA)  

Nome do Projeto 

de Assentamento 

Nome das Fazendas 

Desapropriadas  

Famílias 

Assentadas  

Área dos 

Assentamentos 

(ha) 

Ano de 

criação  

Boa Es perança Boa Lembrança, 

Itaberaba 

35 1.125,17 20/11/2000 

Campo Grande I Campo Grande I  120 4.368,67 20/06/2000 

Nova Volta Pajuçara, Volta e Volta 

Cariacá 

255 9.241,32 20/06/2000 

Rio das Rãs II Algomarques 70 2.641,70 30/12/1998 

Santa 

Rita/Bandeira 

Santa Rita 250 8.593,90 20/11/2000 

Curral das 

Vargens 

Curral das Vargens 155 9.213,39 20/09/2004 

São José/ Campo 

Grande II 

Campo Grande II 230 7.000,00 20/11/2000 

Várzea Grande Várzea Grande 11 601,19 09/09/2005 

Total  1226 42.785,34  

Fonte: INCRA, 2016. 

Elaboração; Tiago Rodrigues Santos, 2016.  
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Além desses territórios já identificados, dados do GeografAR apontam a existência 

de 18 comunidades negras rurais quilombolas, dentre as quais 15 são certificadas pela 

Fundação Cultural Palmares. Apenas Rio das Rãs está titulado enquanto quilombo, as 

outras comunidades ainda aguardam o processo de finalização e titulação dos seus 

territórios. Eles aparecem no mapa para entendermos o quanto o processo de luta pela 

terra e por territórios tem a potencialidade de reconfigurar territórios de municípios.   

Como se verá, a diminuição à concentração fundiária se deu em virtude da atuação dos 

movimentos sociais, posseiros e comunidades tradicionais (Mapa 02). O que o Mapa 2 

revela? Primeiro, uma multiplicidade de formas de acesso a terra, que através da luta 

permitiram a reconfiguração territorial de município com uma histórica concentração de 

terras. Segundo, como as formas de acesso a terra, quilombos, assentamentos e 

acampamentos modificaram a paisagem de Bom Jesus da Lapa, colocando o município 

como um dos principais pontos de articulação dos movimentos sociais. Frise-se que as 

áreas de acampamentos (em vermelho no mapa) ainda estão em processo de luta pela 

desapropriação, mas as suas poligonais apontam, também, o devir do resultado da 

mobilização social do Movimento CETA e do MST na Região.  
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Como e por que cheguei ao campo de estudo 

 

Na Bahia, das 916 comunidades negras rurais, das quais 701 são certificadas 

pela Fundação Cultural Palmares (GEOGRAFAR, 2016), 16 comunidades tiveram a 

regularização de seus territórios via desapropriação por interesse social. Essas ações de 

desapropriação foram, de fato, regularização fundiária, vez que os grupos não poderiam 

ser considerados “se0m terra”.   

As lutas que tais comunidades empreenderam e que conformaram a 

regularização de território na “forma” de assentamentos rurais de reforma agrária 

tiveram impactos diferenciados, quer seja pela própria trajetória do grupo, quer seja pelo 

tipo de assentamento implantado. Na comunidade quilombola que compõe, hoje, o 

território de Araçá/Volta, em Bom Jesus da Lapa, a imposição da forma de 

parcelamento (lotes individuais) levou a conflitos internos nas comunidades, conforme 

demonstra o laudo antropológico desenvolvido por Monteiro (2009), pois os lotes 

romperam a forma social e organizacional dos grupos. Como via de regra, o processo de 

criação de assentamentos de reforma agrária leva em conta a relação área desapropriada 

/ número de famílias. Foi, então, necessário “completar” o assentamento com mais 20 

famílias, o que tem gerado conflitos com as comunidades que reivindicam o território 3. 

Já em outro caso, como na comunidade de Mangal/Barro Vermelho, o grupo social 

manteve a sua territorialidade historicamente constituída e não aceitou a imposição dos 

parcelamentos individuais.  

Esses dois são apenas alguns dos 16 casos a serem estudados, buscando pensar a 

tensão entre a forma da política de assentamento e os conteúdos sociais das 

comunidades beneficiadas. Assim, o projeto inicial desta tese tinha como título 

“Quando a forma quer preceder o conteúdo social: ou das comunidades quilombolas 

em assentamentos rurais na Bahia”. O conhecimento da existência dessas formações 

                                                 
3
 Em 2008, durante o processo de identificação territorial, as 20 famílias foram consideradas “não 

quilombolas” pelos moradores, o que desde então tem ocasionado imensos conflitos no interior das 

comunidades.  
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socioespaciais estava alicerçado no estudo do qual participei entre 2004 e 2006 4 e na 

visita às comunidades acima relatadas, Araçá/Cariacá, em Bom Jesus da Lapa e 

Mangal/Barro Vermelho, em Sítio do Mato, durante os trabalhos do INCRA-Ba5.  

De posse deste conhecimento prévio e da relação que estabelecia com as 

lideranças do Movimento CETA, que orientava essas comunidades, tracei um plano 

durante o ano de 2013 para visitar os assentamentos a serem pesquisados. Durante 20 

dias realizei pesquisa de campo na comunidade quilombola de Barra do Parateca, em 

Carinhanha; no Assentamento Feirinha/Marrequeiro e na Reserva Extrativista em Serra 

do Ramalho; no quilombo de Mangal/Barro Vermelho, em Sítio do Mato; e nos 

quilombos Araçá/Cariacá, Lagoa das Piranhas, Lagoa do Peixe e em Juá/Bandeira, 

todos em Bom Jesus da Lapa, além de outras comunidades de posseiros.  

Neste “sobrevoo”, pude confirmar questões já imaginadas para esta tese, bem 

como foram emergindo outras questões. Na visita à comunidade quilombola de 

Juá/Bandeira, que se “enquadrava” na questão de pesquisa, qual seja, a relação entre a 

forma espacial e o conteúdo social. Durante as entrevistas apareceram mais questões: 

era uma comunidade antiga, com memória social que remetia a “tempos dos cativos”; 

elaboravam sua trajetória nas representações da categoria social de “agregados”, 

passando a “trabalhadores”, depois “posseiros”, e, com o processo de desapropriação, 

passaram a ser considerados “assentados de reforma agrária”. Em 2004, havia pedido à 

Fundação Cultural Palmares o autorreconhecimento enquanto “quilombolas”. Ademais, 

no processo de implantação do assentamento, haviam resistido ao parcelamento da terra, 

utilizando os mais de 19 mil hectares desapropriados como terra comum6. Apresentava-

se como um “prato cheio” para a discussão teórica e empírica proposta pelo projeto de 

tese, vez que a trajetória do grupo nos imprimia a necessidade de uma análise mais 

apurada dos processos de nomeação (Arruti, 2006), bem como da relação entre a 

                                                 
4
 Entre 2004 e 2006, o Grupo de Pesquisa GeografAR elaborou o estudo “Acesso à Terra e 

Desenvolvimento Territorial no Médio São Francisco”, financiado pelo DFID. Este trabalho está 

publicado na página do Grupo de Pesquisa GeografAR, www.geografar.ufba.b r  

5
 Entre 2008 e 2009, participei como Analista de Processos do Serviço de Regularização de Territórios 

Quilombolas do INCRA, na Bahia, quando na oportunidade pude conhecer a comunidade de Mangal 

Barro Vermelho. Já havia visitado o quilombo de Araçá/Cariacá, em 2005, quando realizava pesquisa de 

campo na iniciação científica.  

 

http://www.geografar.ufba.br/
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trajetória histórica do grupo e a forma de garantia da sua base material de reprodução, a 

terra, o território.  

Continuei reforçando os trabalhos de campo, realizando visitas a outras 

localidades e comunidades, buscando explorar mais a questão empírica que perseguia. 

Em conversa com uma das lideranças do Movimento CETA e em reunião de um grupo 

de acampados no Acampamento 17 de Abril, fui informado que es tes estavam na área 

da mesma fazenda que os quilombolas de Juá/Bandeira. Fiquei surpreso e passei a 

questionar: como, se estão a quilômetros de distância? Por estarem no perímetro da 

mesma fazenda, há alguma ligação entre esses grupos? Prossegui no campo e as 

entrevistas foram mostrando que, além destes dois grupos, havia outros, “posseiros” e 

“acampados” na área onde era o perímetro de duas antigas fazendas de gado, a Fazenda 

Curralinho, cujo primeiro registro data de 1735, e a Fazenda Carnaíba, que surgida do 

desmembramento da anterior por volta de 1930.  

Diante desta complexa realidade, delimitei o recorte de pesquisa: a origem, a 

trajetória e o relacionamento dos grupos sociais no perímetro da antiga fazenda. Desta 

maneira, foi consolidado este estudo, que permite, a partir das particularidades destas 

fazendas e de seus grupos, compreender algumas questões empíricas e teóricas das 

ciências sociais. Desde então, há um relacionamento profícuo com os grupos e as 

direções dos movimentos que a eles orientam, permitindo acesso a informações que 

abarcam a diversidade socioterritorial.  O mapa 3, apresenta a localização das áreas de 

estudos, tendo pontuado seus principais locais de referências. Observemos que eles 

estão situados na área da antiga Fazenda Curralinho – que vamos tratar mais à frente – e 

estão localizados em direção ao Rio São Francisco. A localização dessas áreas 

principais estão vinculadas às antigas aguadas e lagoas que se formam quando da época 

de cheia do Rio São Francisco, o que indica a relação entre terra e água.  
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Figura 3 
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Procedimentos metodológ icos: a pesquisa “Pés no Chão”  

 

 Esta pesquisa, como expresso anteriormente, é a continuidade do 

aprofundamento da compreensão da questão agrária no Brasil, tendo a Bahia como 

recorte espacial em nível de federação e, particularmente, a expressão da questão agrária 

no Município de Bom Jesus da Lapa. Busca-se conhecer – e contribuir na transformação 

– dos mecanismos que permitem a manutenção da estrutura fundiária, ainda concentrada 

mesmo depois de mais de 30 anos do I Plano Nacional de Reforma Agrária, bem como 

de compreensão dos processos socioespaciais que permitem a emergência e a 

contestação desta mesma estrutura fundiária por grupos e movimentos sociais do campo 

baiano, na disputa por terra e território.  

 Se o “objeto” desta tese parece ser uma particularidade – a luta pela terra e 

territórios em duas fazendas de gado em Bom Jesus da Lapa –, não foi apenas esta 

particularidade que permitiu, e nem seria capaz, compreender a questão agrária na 

Bahia. Impôs-se no percurso desta tese conhecer outras realidades, questões, dilemas, 

tensões, proposições, que não eram objetos no sentido dado a um projeto de pesquisa, 

mas que permitiram pensar a realidade para além do recorte escolhido e os 

(des)caminhos do mundo rural no Brasil.  

 Tomado pela noção de totalidade, “circulei” por várias áreas do conhecimento, 

por que tornou-se necessário tratar a realidade “como ela é” em si mesma: 

interdisciplinar. Caminhei por regiões diferentes do estado, em variados momentos, bem 

como dialoguei de forma profícua e duradoura com outros movimentos sociais de luta 

pela terra e território7. Participei de espaços de formação do Movimento CETA, como 

reuniões, mobilizações, discussão de conjuntura, definição de pauta de diálogo com 

órgãos do Estado; participei de oficinas com o Movimento dos Pequenos Agricultores 

(MPA) e com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), dentre outros. 

Longe de significar “ativismo” da minha parte, esses espaços e momentos propiciaram 

                                                 
7
 Foram imprescindíveis as oficinas realizadas em acampamentos, ocupações e assentamentos de diversos 

movimentos sociais na Bahia. Destaco o acompanhamento das Plenárias Regionais do Movimento CETA 

no ano de 2014; a d iscussão da Conjuntura da Questão Agrária no ano de 2015 e, no ano de 2016, o Curso 

de Extensão “Quilombolas: dos ancestrais, aos atuais para os futuros”, realizado em parceria com o 

Conselho Estadual Quilombola e o Movimento CETA.  
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um reforço do compromisso assumido com esses sujeitos, bem como permitiram um 

panorama mais abrangente da manifestação dos problemas sociais do campo. Sempre 

que participava dessas ocasiões, novas questões eram incorporadas, comparadas, 

revistas, permitindo, assim, uma maior reflexão sobre o recorte escolhido para tratar 

nesta tese. Saliento que as questões que apareciam não se restringiam à tese em si, mas à 

minha situação enquanto sujeito no mundo. De forma exemplar, posso citar os debates 

sobre agroecologia que tenho acompanhado, que não sendo tão importante neste estudo, 

tem-me permitido refletir sobre a alimentação, segurança nutricional e segurança 

alimentar. Mais: tem permitido lidar com a emergência de uma questão que tem sido 

crucial nos movimentos contestatórios e contra-hegemônicos dos movimentos sociais 

do campo frente ao agronegócio.  

 Destarte, de posse da leitura do mundo e da leitura da palavra (Freire, 2005), fui 

refletindo e incorporando procedimentos metodológicos e técnicas de pesquisa para que 

– através do texto – pudesse exprimir a apreensão do real. Os caminhos percorridos, que 

chamo aqui de “metodologia pés no chão” – sob inspiração da educação popular –, 

exigiram que esta pesquisa abarcasse uma série de técnicas que vão desde a revisão 

bibiográfica, perpassando por análise cartográfica, até a observação participante e a 

pesquisa participante. Nas linhas e parágrafos que se seguem, tentarei, de forma sucinta, 

explicitar e explicar cada um desses procedimentos, de maneira a pontuar sua 

necessidade e importância na compreensão do “objeto” de estudo. Cabe destacar que a 

explicitação destes procedimentos não se dá por uma possível necessidade de justificar 

seus usos, mas sim uma oportunidade de refletir sobre seus usos (e abusos) e captar 

sobre cada um deles no âmbito desta pesquisa.  

 No primeiro momento, desde o tema e a problemática de pesquisa – ao menos 

aquela anunciada no pré-projeto de pesquisa da seleção entre 2011 e 2012 –, a busca de 

material bibiográfico foi essencial para a compreensão e investigação da realidade. 

Como estou situado a partir da compreensão dialética de entendimento dos fatos, 

acredito que as leituras bibliográficas são fundamentais para conhecer a realidade. 

Entendo que não são as leituras que criam os fatos, mas elas são imprescindíveis para 

elaborarmos perguntas referentes aos fenômenos sociais. São as leituras que permitem 
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extrair da realidade questões e problemáticas de pesquisa, são elas que possibilitam 

perguntas diferentes sobre a mesma realidade.    

 Desde o início ficou claro – como fruto da trajetória até aqui construída – que o 

eixo de articulação da pesquisa, a chamada “questão fundante” – sem prejuízo das 

outras – era a questão agrária. Partindo da dimensão empírica e teórica dos processos 

sociais do campo, da estrutura da propriedade da terra, das relações de trabalho, das 

mais variadas formas de manifestação do uso e de pertencimento em relação à terra e ao 

território, é que a questão agrária foi a chave de abertura para apreensão do objeto de 

pesquisa. Porém, isso não significou que parti e cheguei – do pré-projeto à tese em si – 

com uma concepção a priori, mas que a questão agrária foi ponto de partida e que cada 

vez mais foi se impondo como porto seguro de chegada do caminho percorrido. Assim, 

procurei abarcar desde as leituras clássicas e contemporâneas até leituras muito 

singulares, de forma a extrair as diversas e variadas interpretações sobre o mundo rural 

brasileiro.   

 Mas ratifico que questão agrária se impôs como “ponto de partida” de leituras, o 

contato com a realidade, com outros pesquisadores, as disciplinas cursadas durante o 

doutorado, da mesma forma impuseram a necessidade de compreensão de outras 

temáticas. Deste modo, buscando leituras acerca da Teoria do Reconhecimento, na 

questão dos movimentos e mediadores sociais, nas políticas públicas e sociais, na 

dimensão do território e das territorialidades enquanto categorias teóricas e da 

existência humana, e, sobretudo, nas revisões bibliográficas sobre a etnologia das 

populações rurais do Brasil. Entretanto, tanto pelo objeto em si quanto pelo tempo – e 

pela deficiência de leituras anteriores – não foi possível abarcar teoricamente questões 

importantes que pululavam em campo, como parentesco, dimensão religiosa ou 

discursos. Certamente, pelo rico material colhido em campo, tais questões aparecerão 

em outros estudos fruto desta pesquisa.  

 Da leitura bibliográfica, seus conceitos e temas, fiz a escolha de não apresentar 

um “capítulo teórico” que muitas vezes aparecem nos capítulos iniciais da tese. Observo  

que não entro no debate bizantino da validade ou não disto. Apenas preferi buscar 

articular a questão teórica à medida que elas emergiram no próprio campo, na trajetória 

dos sujeitos sociais. Empiricismo? Creio que não. Apenas uma maneira – dentre tantas 
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outras – de explicitar a história de grupos sociais no campo brasileiro e baiano. Este 

recurso tem o sentido de permitir que os conceitos dialoguem com a trajetória 

metamórfica dos sujeitos sociais com os quais eu convivi.  

 Outra fonte importante de pesquisa, utilizada paralelamente à leitura 

bibliográfica, foram os dados secundários relacionados à agricultura e à questão agrária, 

produzidos por órgãos públicos, centros de pesquisa, universidades, movimentos sociais 

e entidades de apoio. Embora não se confundam com a realidade, esses dados 

possibilitaram uma maior aproximação com ela, quer seja numa dimensão temporal 

maior – um determinado período – quer seja em uma questão momentânea. Entretanto, 

de acordo com o processo em que esses elementos eram adquiridos, eram feitos 

cruzamentos de informações, de modo a evitar erros, sobreposições de informações, 

tendo como objetivo que esses dados pudessem ser mais válidos e fidedignos possíveis. 

Como se verá, a confluência e sistematização dessas informações permitiram aproximar 

de um “panorama” da realidade agrária do Brasil e da Bahia.  

 Assim, auxiliaram o desenvolvimento desta tese os dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), onde tive acesso à relação do Censo Agropecuário, a 

sua série histórica desde 1920 e informações sobre os municípios – em especial, Bom 

Jesus da Lapa e que estão disponíveis na página eletrônica do GeografAR. Informações 

atualizadas sobre agricultura e produção agrícola municipal foram tratadas a partir da 

Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) da Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais da Bahia (SEI), ligada à secretaria estadual de planejamento. Elementos da 

PAM foram discutidos e trabalhados com a Secretaria Municipal de Agricultura, em 

Bom Jesus da Lapa, de modo que pudesse entender – e mensurar – os usos da terra no 

município e a participação dos grupos inseridos nesta tese na produção agropecuária da 

municipalidade.  

 Dentre os diversos órgãos públicos, sem dúvida, foi na Superintendência 

Regional da Bahia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, 

que tive mais acesso a dados sobre questão agrária. Dos diversos grupos sociais 

envolvidos diretamente na pesquisa, consultei vários setores diferentes em busca de 

informações mais precisas. No Setor de Arquivo, ligado ao Serviço de 

Desenvolvimento, extrai informações sobre processos de desapropriação antigos do 
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Território do Velho Chico, permitindo retomar parte da história e conquistas da luta 

pela terra na região8; no Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas, consultei 

22 processos administrativos de regularização fundiária de territórios quilombolas no 

Território do Velho Chico9, dos quais, dez são referentes a processos de comunidades 

de Bom Jesus da Lapa. A leitura de processos sobre quilombos possibilitou investigar 

os (des)caminhos da política estatal de regularização, os entraves burocráticos para o 

exercício dos direitos territoriais, os “motivos” para o pleito territorial, assim como os 

elementos étnicos reivindicados pelas comunidades para atingir o objetivo da 

regularização. Ademais, serviram para entender os movimentos e entidades de apoio 

envolvidas, a lógica do confronto político e os embates técnico-jurídicos na disputa pelo 

território10. Ainda no INCRA, consultei os processos administrativos referentes à luta 

pela terra dos acampados na área pertencente à fazenda Curra linho e Carnaíba. Assim, 

foram analisados quatro procedimentos referentes aos acampamentos Egídio Brunetto, 

ao Curicaca, ao 17 de Abril e ao Lagoa Dourada, processos que somam mais de 1200 

páginas. A análise desses processos permitiu entender o desenrolar da luta pela terra 

desde 2003, as disputas jurídicas, a avaliação da terra a ser desapropriada e a origem dos 

grupos. Por fim, foram consultados os elementos cartográficos do Setor de Cartografia 

do INCRA, permitindo perceber qual o tamanho da área pleiteada pelos acampados 11.  

 Acrescentando os dados do INCRA, examinei informações de outros órgãos, 

como o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobretudo, a Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT), responsável pela implantação de políticas públicas 

nos assentamentos e quilombos, informações que permitiram entender a inserção dos 

grupos nas políticas públicas com viés territorial; nos sites dos órgãos ligados ao 

planejamento e economia, o que possibilitou fazer uma leitura de conjuntura e do 

“lugar” da agricultura e do campo em face de outros setores econômicos; além de 

                                                 
8
 Os dados permitiram a confecção do quarto e quinto capítulos desta tese, quando foram apresentados o 

processo de luta e o desenrolar do processo de desapropriação.   

9
 O Território do Velho Chico foi conformado a partir da região do Médio São Francisco, depois da nova 

regionalização adotada pelos Governos Federais e Estaduais após 2007. Mais à frente situaremos a 
questão.  

10
 Esses dados permitiram a escrita das seções 3 e 4 do capitulo 4 e a últ ima seção do capítulo 5.  

11
 Esses dados sistematizados, juntamente com outra fontes, permit iram a escrita dos capítulos 4 e 5.  
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consultas a informações da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial, 

SEPROMI e da Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA).  

 Entidades de apoio e movimentos sociais também são fontes de informações e 

possuem arquivos que possibilitam abarcar a realidade. Destaca-se, então, o acesso ao 

inestimável arquivo da CPT, tanto a nível nacional quanto a nível regional. Em nível 

nacional, a disponibilização dos dados de todo o Brasil pela CPT – através do Centro de 

Documentação Dom Tomás Balduino – permitiu acesso a informações sobre conflitos 

em período de ebulição da luta social, o final dos anos de 1980 e início dos anos de 

1990. Regionalmente, os arquivos da CPT em sua sede em Salvador e nos municípios 

de Bom Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória possibilitaram adentrar – através dos 

documentos, recortes de jornais, sentenças judiciais e de relatório de campo dos agentes 

da CPT– o processo de luta pela terra e as disputas territoriais em questão. A busca 

desses documentos se deu, em primeiro momento, nos arquivos referentes à área de 

estudos, com as comunidades de Juá e Bandeira. Dada a importância de Rio das Rãs, 

Mangal/Barro Vermelho, e recentemente Barra do Parateca, na luta quilombola, 

obtivemos a parte documental em relação a essas comunidades. Os documentos 

referentes a Juá, Bandeira e Rio das Rãs somaram mais de duas mil páginas. A releitura 

desses documentos exigiu uma capacidade de condensação de informações que 

auxiliaram nos momentos finais desta tese12.  

 Destaco a importância de participar da manutenção e atualização do banco de 

dados do Grupo GeografAR-UFBA13, que possui desde 1996 informações 

sistematizadas sobre o campo brasileiro e baiano. Esse banco de dados é resultado da 

confluência de subsídios advindos dos órgãos públicos, dos movimentos sociais, 

entidades de apoio e assessoria e da pesquisa de campo realizada pelos pesquisadores do 

grupo. Esse repositório de informações contém dados sobre estrutura fundiária da Bahia 

e de todos os seus municípios desde 1920; informações sobre acesso à terra, conflitos 

fundiários, andamento do processo de regularização fundiária de comunidades 

tradicionais, entre outros. Uma vez conformados, sua atualização se dá a partir da 

                                                 
12

 A leitura desses documentos, assim como outras fontes, permit iram a confecção dos capítulos 4 e 5, em 

suas diversas seções.  

13
 Para acessar o banco de dados pesquisa em www.geografar.ufba.b r.  

http://www.geografar.ufba.br/
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temática de cada pesquisador e depois, em seminários internos, são apresentados, 

submetidos à crítica, à análise e então disponibilizados no sítio eletrônico.  

 A maioria desses dados, como expressei, é uma confluência da relação dos 

pesquisadores com movimentos e entidades populares de assessoria do campo, como a 

Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais (AATR) e a Comissão Pastoral da 

Terra (CPT). O processo de atualização é realizado com uma série de estratégias, que 

apresentarei sucintamente. Num primeiro momento, checam-se os bancos de dados 

oficiais, como expresso anteriormente. Depois, alguns desses dados – a exemplo do 

número de assentamentos ou acampamentos – são solicitados a cada um dos 

movimentos. Tem-se, então, uma conferência dos dados oficiais a partir da realidade 

vivida pelos sujeitos sociais do campo. Este processo de “filtro” das informações com 

os movimentos sociais é realizado tanto através de grupos focais com lideranças quanto 

em oficinas nas regiões das organizações. Explicarei mais à frente o processo das 

oficinas, pois nelas acontece a revisão e qualificação dos dados, acréscimo aos mesmos 

– o que torna a produção de conhecimento participativa, dinâmica e simbiótica entre 

pesquisadores e interlocutores da pesquisa-ação. Ou seja: nas oficinas não se repete uma 

informação anteriormente já citada, mas se realiza a produção de um novo 

conhecimento sistematizado, refletido e a serviço das demandas, tanto de pesquisadores 

quanto dos interlocutores da investigação. Na maioria das vezes, os resultados dessas 

oficinas são dialogados e refletidos no trabalho de base de cada movimento, de onde 

surgem novos questionamentos e são subsídios para a ação coletiva, como a ocupação 

de uma fazenda, por exemplo. Como também explicarei mais à frente, as oficinas só 

acontecem quando são demandas dos próprios movimentos, o que torna o conhecimento 

por e a partir das suas necessidades.  

 Diante deste conjunto de informações – em sua maioria, secundárias – foi se 

tornando cada vez mais importante uma reflexão acerca das características teóricas e 

metodológicas do fazer trabalho de campo. Para esta tese, considero o primeiro 

momento de “ida a campo” a visita à comunidade quilombola de Barra do Parateca, em 

Carinhanha, no Velho Chico, no qual passei três dias na companhia do saudoso 
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companheiro Elson Borges, liderança da comunidade e do Movimento CETA14. À 

medida que cada visita era realizada, cada entrevista, cada grupo focal ou oficina eram 

compartilhadas, ficava mais intenso o imperativo de entender, teórica e 

metodologicamente, como e por quê realizar esses procedimentos no trabalho de campo.  

 A partir de então, passei a buscar o diálogo com autores que pudessem 

fundamentar o fazer do campo, de modo a ter clareza metodológica das escolhas feitas e 

dos caminhos percorridos e a percorrer. A pergunta que instigava era: como encontrar 

um caminho teórico coerente e articulado com o que fazia? Quais experiências de 

pesquisas anteriores poderiam servir de base e amparo à “metodologia pés no chão”? 

Era imperativo o diálogo com autores que tivessem a mesma perspectiva que vinha 

trilhando até então: de que a pesquisa se insere no quadro de conhecimento e 

transformação da realidade que considero injusta e desigual, em especial a realidade 

agrária no Brasil. Esta indignação, ante as condições históricas e sociais do acesso à 

terra no Brasil, deveria ser transmutada em exposição desta situação de modo que 

tivéssemos mais elementos para ajudar a superá- la. Assim, a busca do diálogo com os 

autores durante esta pesquisa foi perpassada por este sentimento, do encontro de uma 

pesquisa que auxiliasse, mesmo de forma tímida, na modificação das relações sociais do 

campo.  

 Desta maneira, a compreensão deste desafio me levou ao encontro de quatro 

grandes autores que, cada um ao seu tempo, ao seu espaço e ao seu modo, refletiu a 

pesquisa científica comprometida. Assim, encontrei no materialismo histórico, em 

especial em Karl Marx, a ideia da necessidade de entender para transformar; em 

Antonio Gramsci e sua discussão do papel dos intelectuais na produção do 

conhecimento; em Paulo Freire a educação popular como forma de diálogo de saberes 

sem hierarquias; e nos trabalhos de Carlos Rodrigues Brandão a perspectiva da pesquisa 

participante.   

 Decerto, ao me encontrar com esses autores pude extrair deles questões 

pertinentes ao diálogo com os interlocutores de pesquisa. Não é demais lembrar que não 

                                                 
14

 Conhecia Elson há muito tempo, desde as pesquisas da graduação. Elson me concedeu a primeira 

entrevista para esta tese em 2 de julho de 2013. Infelizmente veio a  falecer em um acidente de moto na 

BA 161, no dia 23 de ju lho do mes mo ano, quando retornava de uma audiência sobre a sua comunidade.  
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busquei extrair das várias obras dos autores citados seus antagonismos e conflitos 

teóricos e a crítica feita a eles por parte de outros autores, mas tão somente encontrar em 

suas reflexões aportes teóricos do caminhar com os pés no chão. Farei a seguir uma 

breve apresentação dos aportes a que referi anteriormente de cada um deles, para que 

fique mais bem exposto como construí o caminho metodológico.  

 A partir do materialismo histórico, tomei como ponto de partida a célebre frase 

de Karl Marx, na 11ª Tese sobre Feurbach: “Os filósofos se limitaram a interpretar o 

mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá- lo” (Marx; Engels, 2008, p. 

535). Esta frase pode se lida como deslocada no conjunto das obras e do tempo que 

agora utilizo, mas me parece ter a força que representa, inegavelmente, a contribuição 

metodológica a esta tese: o sentido de que realizar uma pesquisa significa apontar para a 

superação da realidade apreendida em um ou mais aspectos. A corrente teórica do 

materialismo histórico trouxe para a dimensão metodológica o fato de que a produção 

do conhecimento – e os usos deste conhecimento – está em uma dada posição 

situacional, de classe, de grupos sociais, de grupos étnicos ou qualquer outra situação 

social que se encontra cada sujeito do mundo. A tão famosa frase não tem (e nem tinha 

à sua época e contexto) o sentido de anular o processo de conhecimento, mas tão 

somente reafirmar que o seu fazer, o do conhecimento, pode estar atrelado à dimensão 

das transformações das realidades.  

 Ampliando a base que o materialismo histórico pode dar à questão aqui 

discutida, é importante retificar a ideia de práxis, tomada como a necessidade do 

conhecimento se fazer ação no mundo vivido. Ao se relacionar com os interlocutores da 

pesquisa, suas ações e desejos pela transformação da realidade vivenciada, tornou-se 

imperativo que os conhecimentos de ambos os sujeitos – por ora pesquisador e 

interlocutores da pesquisa – pudessem ser unidos para projetar perspectivas de 

mudança. A práxis permite, ademais, a reflexão acerca da tese de Walter Benjamin 

sobre a história dos vencidos, sobre a história desde “de baixo”. Ao encarar a trajetória 

de comunidades que conseguiram reconfigurar uma fazenda de gado em um mosaico 

socioterritorial, evidencia-se a “história dos de baixo”.    

 Tantos foram os contatos com os grupos para se produzir esta pesquisa, que, 

apenas por manter diálogo com os sujeitos, pudemos duvidar da velha dicotomia 
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sujeito-objeto, material-simbólico, que está na base do conhecimento com bases 

positivistas. Ao aprofundar o diálogo com os interlocutores, quebra-se a relação de 

hierarquia entre pessoas e conhecimento. É que a distinção formal e real que o 

positivismo opera entre sujeito e objeto obedece a uma lógica que tende a reafirmar uma 

hierarquia e, consequentemente, do “conhecer para dominar”. É neste ponto que a 

crítica radical do materialismo histórico serviu: ao questionar a dicotomia apresentada, 

busca-se, constantemente, um diálogo profundo e fraterno que tem a possibilidade de 

realizar a produção do conhecimento emancipatório. 

  Mas, no desejo comum de superar a velha dicotomia, que só pode se realizar 

numa práxis verdadeiramente comprometida, cabe ao intelectual acadêmico15 refletir 

sobre o seu lugar nos espaços dos sujeitos. A reflexão cabe principalmente para lembrar 

que são os sujeitos que fazem a história e não o intelectual. Tinha – e permaneço tendo 

– a certeza de que estava me deparando com uma história – a da luta pela terra e 

reconfiguração da fazenda Curralinho – que foi e continua sendo feita pelos grupos 

sociais que ali se territorializaram. O conhecimento que o intelectual possui antes e 

depois do contato com os grupos permite, algumas vezes, antecipar questões, conectar 

fatos, relacionar aquela realidade com outras, mas nunca pode-se fazer a história, 

porque esta pertence aos grupos. Conforme aponta Gruner (2007), o intelectual pode, no 

máximo, se tornar um ativo e sua interpretação ativa, mas nunca se confundir com a 

capacidade dos sujeitos. O conhecimento produzido em conjunto com os interlocutores, 

torna-se, então, uma ação transformadora realizada em conjunto, mas decidida pelos 

sujeitos. É o momento em que conhecimento e ação tornam-se coisas imbricadas.  

 Seguindo nesta perspectiva, de refletir o papel da produção partilhada do 

conhecimento, as reflexões de Antônio Gramsci sobre o papel dos intelectuais se tornou 

outra base fundamental na caminhada da pesquisa. Nos Cadernos dos Cárceres 

(Gramsci, 1978), o autor critica a ideologia de que o saber, a “filosofia”, é atividade 

restrita ao “intelectual” e expressa: “Todos os homens são filósofos”. Gramsci aponta 

que se historicamente houve a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, 

                                                 
15

 Tomo aqui como noção de intelectual acadêmico a simples caracterização daquele que realiza um 

trabalho acadêmico em uma universidade, em que seu trabalho tem, também, a responsabilidade de ser 

defendido dentro dos cânones institucionais.  
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ela foi engendrada numa estrutura de dominação de classe e com o intuito de difundir a 

ideia de que aos “homens comuns” caberiam os traba lhos manuais e aos intelectuais, o 

trabalho especializado.  

 O autor indica, baseado no fato de que “todos os homens são filósofos”, que os 

grupos e classes sociais, mesmo que de maneira descontinuada, sempre manifestam 

ações e concepções de mundo. O saber popular é engendrado na reprodução cotidiana 

da vida, nas experiências e interações destas relações. Se, conforme apontam alguns 

autores, este saber popular é conformista em relação ao mundo, é nesse conjunto de 

feches de relações sociais que os homens – todos – podem passar a ter uma visão mais 

crítica de si e do mundo.  

 Pelas vivências que tive com os grupos para a elaboração desta tese, percebi que 

as suas ações políticas – de negociações e conflitos – permitiram a estes reelaborarem as 

concepções de mundo e das suas relações com o mundo. Neste processo, os grupos se 

encontraram com intelectuais, que, pela sua natureza de militância, passaram a atuar 

junto a estes grupos. Aqui se abre uma perspectiva de análise: o relacionamento entre 

“intelectuais” e grupos abre um flanco para voltarmos à questão da práxis, pois é através 

dela que as concepções de mundo, antes diferenciadas, se encontram. É pela práxis que 

o encontro entre dois mundos, duas perspectivas e histórias formativas se encontram e 

passam a construir algo novo, uma concepção de mundo nova. É um erro considerar que 

neste contato apenas um dos lados se transforma ou entrar na questão de “quem 

muda/mudou mais”. Ambos se transformam.  

Sendo um intelectual cujo trabalho é originário do mundo acadêmico, cuja 

apreensão do mundo se baseia na ideia de que “todos são filósofos”, o pesquisador 

acadêmico tem a chance, a oportunidade, de entender a vida dos grupos, suas trajetórias, 

suas formas de compreensão dos conflitos pelos quais passam. Ao considerar que todos 

são filósofos, que possuem saberes e refletem sobre eles, é o intelectual que tem para si 

a oportunidade de aprender com os grupos. O intelectual de origem acadêmica passa a 

ser demandado não com os seus problemas de pesquisa apenas, mas com as 

necessidades dos grupos com quais se envolve. No relacionamento, na luta política, 

questões são colocadas aos intelectuais de origem acadêmica e aos grupos, e a ambos 

são exigidas respostas. Um exemplo junto aos povos foi durante um processo de 
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reintegração de posse, em 2013, onde se colocou a oportunidade de discutir questões de 

ordem mais estruturais, como a noção de propriedade privada e a terra como bem 

comum. Nessas experiências, é possível passar a ter uma postura mais crítica em relação 

aos acontecimentos, aos eventos, momentos em que o contato tem uma dimensão mais 

clara de transformação. Buscam-se linguagens e códigos em comum para o 

entendimento da violência sofrida, apropriando-se de leis (a exemplo dos debates sobre 

a Convenção 169, ou o artigo 184 da Constituição Federal, para entendermos reforma 

agrária), das categorias e classificações estatais, como “assentados de reforma agrária” 

ou “quilombola”. É necessário frisar que esse avanço na produção do conhecimento se 

dá sob as bases de que todos, indistintamente, são sujeitos do saber.  

 Neste caminhar, tornou-se imprescindível uma maneira de relacionamento que 

se baseasse numa prática de troca de conhecimentos tendo como fundamento uma 

práxis fraterna e respeitosa, buscando base nas experiências da educação popular, 

segundo as ideias de Paulo Freire. Embora haja diversas maneiras de se entender a 

educação popular (como saber das comunidades, educação no ensino público, dentre 

outras), a concepção aqui se baseia num ato de trocas de saberes que visa co nstruir um 

conhecimento com e para as classes populares.   

 Partindo do pressuposto acima assumido, nos momentos de troca de experiências 

entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, buscou-se, incessantemente, o ato de 

devolver a palavra (Brandão, 2006). Para o autor, que, junto a Paulo Freire, foi fonte de 

inspiração às reflexões aqui apontadas, apenas quando se está disposto a fazer um ato de 

devolução da palavra aos grupos é que uma educação popular pode se estabelecer. Ao 

fazer esta opção, tem-se uma clara e intencional consequência: um saber compartilhado 

é um poder compartilhado.  

 Foi nessa perspectiva que fizemos durante este percurso da tese mais de 20 

oficinas diferenciadas, só para falar dos trabalhos em grupos maiores. Oficinas de 

histórico, de território, de identidade, de produção e trabalho, dentre outras. A 

metodologia das oficinas seguia, de forma sucinta, o seguinte script: marcamos as 

oficinas de acordo com o calendário que os grupos podiam, normalmente aos fins de 

semana. Neste espaço, todos se apresentavam, eram reafirmados os pressupostos e 
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objetivos da pesquisa e do trabalho a serem realizados, e explicávamos qual tema seria 

discutido. Um exemplo foi na comunidade de Juá/Bandeira a “Oficina de Identidade”16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 A oficina de identidade aqui exposta é fruto de confluências de outros pesquisadores e técnicos com os 

quais dialogo há algum tempo.  

Fonte: Trabalho de Campo, 2015. 

Figuras 4 e 5 – Oficina de Território, comunidade de Juá/Bandeira, 2015.  
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A Oficina de Identidade tinha intenção de discutir com a comunidade quais 

elementos constituem suas identidades. Esta foi inicialmente motivada pelas seguintes 

questões: 

a) Quando falamos em identidade, qual o principal elemento que vem às nossas 

mentes? 

b) Quais os elementos presentes no RG? 

c) A partir do RG, podemos compreender a totalidade dos elementos que compõe a 

identidade deste grupo? 

d) Como o grupo se define e por quê? 

e) Por qual motivo a comunidade solicitou a certidão de autorreconhecimento 

como quilombo remanescente junto à FCP? 

f) Houve alguma mudança da identidade após o reconhecimento?  

g) Como os outros enxergam a comunidade após o reconhecimento? 

 

Essas questões, entre tantas outras, nortearam o nosso trabalho na Oficina. 

Começamos pela questão da identidade perguntando aos presentes: “O que vem à 

cabeça de vocês quando falamos de identidade?”. As pessoas falaram que a primeira 

coisa era o Registro Geral (RG) de identificação. A partir daí elencamos os elementos 

presentes no neste documento. As respostas variaram entre o nome, o número de 

registro, o local de nascimento, o nome dos pais, entre outros. Desde então, as pessoas 

explicitaram que, embora o RG indicasse informações sobre elas, este não revelava suas 

trajetórias, suas histórias, suas experiências dentre outras questões.  

Assim, íamos trocando experiências sobre a temática, onde os presentes relatavam 

os “nomes” que já tinham tido no passado, como “agregado”, “posseiros”, “assentados” 

e agora “quilombolas”. Muitas vezes, surgiam dúvidas a respeito da legislação, dos 

direitos dos quilombolas, dentre outras, que eram respondidas coletivamente, isto é, por 

todos os que estavam presentes. Não raro também se explicitavam diversos conflitos 

internos nessas discussões, que não só apontavam as diferenças no interior do grupo, 

mas a fatídica possibilidade de que essas divergências fossem colocadas em público. 

Neste sentindo, aprendíamos mutuamente e conforme aponta Brandão  
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A educação popular não é uma atitude pedagógica para mais um trabalho 

coletivo em si mes mo, ou seja, é o momento em que a vivência do saber 

compartilhado cria a experiência do poder compart ilhado (BRANDÃO, 1987, 

p.81).  

 

 Neste sentido, quanto mais se envolvia na vida dos grupos, mais estava (e estou) 

comprometido com eles. Entretanto, mesmo que o intelectual de origem acadêmica 

tenha talvez o domínio do ponto de partida da relação, ao se envolver e construir com o 

grupo uma relação de cofiança, ele não o tem e nem terá o domínio do caminho a ser 

percorrido. Assim, muitas vezes fui chamado para audiências públicas para debater 

temas, chamado para reuniões sobre problemas de retirada de madeira em áreas de 

proteção ambiental, discutir questões em relação à posse da diretoria de associação, 

dentre outros. Na perspectiva da educação popular, se o intelectual realiza um chamado 

do grupo para determinado trabalho de campo, ele também é chamado pelo a assumir e 

contribuir. Assim, fui chamado por diversas vezes para formações de juventude, de 

liderança, ou seja, fortalecendo (e não criando) as próprias formas organizativas dos 

grupos. Mas, assumindo o compromisso, seguia os caminhos buscando com o próprio 

grupo as possíveis soluções. Assim, Paulo Freire (2005) aponta um caminho 

interpretativo a situações com estas 

 

O radical, compromet ido com a libertação dos homens, não se deixa prender 

em 'círcu los de segurança', nos quais aprisione também a realidade. Tão mais 

radical, quanto mais se inscreve nesta realidade para, conhecendo-a melhor 

poder transformá-la. Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o  

desvelamento do mundo. Não teme o encontro com o povo. Não teme o 

diálogo com ele, de que resulta o crescente saber de ambos. não se sente dono 

do tempo, nem dono dos homens, nem libertador dos oprimidos. Com eles se 

com promete, dentro do tempo, para com eles lutar. (FREIRE, 2005, p.14)  

 

 Se esses pressupostos metodológicos anteriormente citados – o materialismo 

histórico, a reflexão sobre o papel dos intelectuais e a educação popular como prática – 

foram fundamentais, faltava à confecção desta tese a apresentação de um “fio condutor” 

para a exposição das histórias e das reflexões colocadas. Assim, as perspectivas da 

pesquisa participante foram tomadas como um dos momentos da educação popular 

(BRANDÃO, 2006). Este momento específico da educação popular, a pesquisa 
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participante, origina saberes novos, partilhados. A partilha do saber cria laços de 

solidariedade social, quer seja em momentos concretos e simples, como auxiliar um 

assentado a resolver problemas com os documentos da terra ou ser auxiliados para 

conseguir transportes para chegar às comunidades, ou na discussão mais ampla sobre 

política fundiária.  

Mas essa solidariedade no saber não se reduziu nesta tese ao contato com os 

grupos sociais do campo, mas também com outros colegas pesquisadores.  Assim, foram 

fundamentais as trocas de conhecimento no espaço do grupo de pesquisa GeografAR e 

no Coletivo Quilombola (CERES/UNICAMP) e em disciplinas cursadas durante o 

doutorado. Não se pode negar que há diversas barreiras ao trabalho coletivo nas 

universidades brasileiras, permeadas por uma lógica competitiva e produtivista. Mas 

quando se encontram pessoas e grupos que têm em suas práticas os pressupostos da 

educação popular, de que o saber é algo que só se realiza de forma partilhada – como 

nos grupos acima descritos e tantos outros –, é possível que a troca não apenas seja 

possível, mas necessária.  

Ao assumir a postura da pesquisa participante, enquanto dimensão pedagógica, 

formativa e coletiva, escolhi as técnicas da observação participante, as entrevistas livres, 

a história de vida e as oficinas como possibilidade de apreensão do real. E, no contato 

com os grupos, o fio condutor desta tese passou a ser a história dos mesmos. Segundo 

Brandão  

 

Por que, também, o primeiro fio de lógica do pesquisador deve ser não 
o seu, o de sua ciência, mas da própria cultura que investiga, tem 
como a expressam os próprios grupos que a vivem [...] (BRANDÃO, 

2006, p.20).  

 

Desta maneira, escolhi que o fio condutor da discussão aqui proposta seria como 

na história territorial desses grupos se sucederam uma série de “nomes” e 

“classificações”, correspondendo a um processo histórico de territorialidade e da 

conformação da sua trajetória. Assim, os cinco capítulos desta tese – após uma 

apresentação do contexto na qual emergem – está organizada em “tempos e espaços” 



49 

 

desses nomes. Foi a história de resistência, expropriação e luta que deu liga à explicação 

deste trabalho.  

Em decorrência desta opção, a tese apresenta cinco capítulos – além desta 

introdução e das considerações finais. No primeiro capítulo, analiso em qual contexto os 

intercultores da pesquisa passam a atuar no espaço público. Nas escalas do Brasil, Bahia 

e nas regiões do Oeste Baiano e Velho Chico evidencio dimensões importantes e 

pertinentes da questão agrária contemporânea. A intenção é evidenciar que a 

emergência dos grupos e suas lutas por terra e por território se dá num quadro amplo de 

luta por recursos naturais e reconhecimentos. Entende-se, portanto, que o quadro social 

no campo foi/é favorável à explicitação de lutas localizadas que passam a se ligar à 

totalidade da questão agrária brasileira.  

No segundo capítulo, denominado “Tempos de Agregar”, apresento a história 

regional e local do Vale do São Francisco, que foi imprescindível para “formar” os 

sujeitos sociais que trato nesta tese. Apresento o processo de ocupação territorial dos 

sertões da Bahia, a conformação de grandes latifúndios tendo como base a criação de 

gado, a policultura e a escravidão. Indico como a conformação de uma sociedade 

particular nos sertões possibilitou a formação de comunidades negras rurais que 

permaneceram na região mesmo no pós-abolição. Analiso a arquitetura social da 

Fazenda Curralinho, seu desmembramento em outras fazendas e a permanência de 

relações sociais constituídas em outra temporalidade. Apresento, de forma sintética, as 

relações de interdependência e a ideia de “contra pecuária”, para caracterizar as 

territorialidades e saberes dos grupos nas propriedades.  

No terceiro capítulo, denominado “Tempos de Desagregar”, analiso como o 

desmembramento das propriedades e a imposição de uma racionalidade alheia à história 

dos grupos desestruturaram as relações sociais no interior das fazendas. Procuro 

demonstrar como a valorização das terras na região do Velho Chico, com a intervenção 

das ações estatais, provocou a expropriação, expulsão e violência entre os povos do 

campo, em especial nas áreas das antigas fazendas de gado. E como os moradores das 

fazendas Curralinho e Carnaíba lançaram mão de variadas estratégias de resistência, 

ancoradas no saber tradicional, ancestral e territorial.  
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No quarto capítulo, que chamo de “Tempos de Lutar”, apresento como a 

expropriação e expulsão dos antigos agregados das fazendas ensejaram redes de luta, 

tendo a Igreja, notadamente os padres e leigos ligados à Comissão Pastoral da Terra, 

como ponto de apoio à organização dos grupos. Aponto a emergência da noção de 

direito à terra e, posteriormente, ao território. Explicito como a força da comunidade de 

Rio das Rãs, que agrega à luta a dimensão étnica de quilombolas, foi fundamental para 

que outros grupos pudessem se contrapor à lógica excludente que se impunha. A partir 

disso, analiso a mobilização dos “moradores” das Fazendas Campo Grande e Santa Rita 

pela desapropriação das propriedades e o processo de conformação de três 

assentamentos de reforma agrária.  

No quinto e último capítulo, “Tempos de Acampados, Assentados, Posseiros e 

Quilombolas”, destaco como a vitória dos moradores das primeiras áreas desapropriadas 

serviu como motivo para que outros grupos expulsos nas décadas de 1980 e 1990 – a 

partir da mobilização do Movimento CETA – retornassem à terra e adentrassem as 

fileiras da luta. Analiso a inserção dos MST na região de Bom Jesus da Lapa, suas 

tensões com o Movimento CETA e diferenciações internas nos quatro acampamentos 

criados. Por fim, busco analisar os sentidos e motivos para os pleitos territoriais e a 

reivindicação de categorias e identidades sociais como assentados, acampados e 

quilombolas.  
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CAPÍTULO I - QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL E NA BAHIA:  Espaços, 

Tempos e Processos Sociais 
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O objetivo deste capítulo é compreender os processos sociais, espaciais e as 

territorialidades do contexto agrário brasileiro em suas diversas escalas, destacando 

além da escala nacional, Bahia e Oeste Baiano. Assim, darei atenção à configuração da 

estrutura fundiária nas escalas citadas, à dinâmica do setor agropecuário, à questão da 

reforma agrária, à diversidade dos sujeitos sociais no campo, aos conflitos agrários na 

atualidade, aos retrocessos jurídicos e institucionais relacionados ao mundo rural e ação 

dos movimentos e entidades populares no campo. Parto, também, da ideia de que a luta 

no campo brasileiro, através dos diversos grupos sociais, tem como elemento novo a sua 

articulação pelos critérios de identificação, baseados na etnia. Como recurso teórico-

metodológico, pretendo evidenciar os processos atuais, ou melhor, as múltiplas 

determinações que incidem e particularizam o objeto de estudo, qual seja: a diversidade 

de grupos sociais na Fazenda Curralinho e Fazenda Carnaíba. Na minha avaliação, 

compreender o contexto em que o “objeto” de estudo se situa é fundamental, pois tal 

compreensão leva a um entendimento mais amplo da sua manifestação enquanto 

apreensão do movimento da realidade.  

 Nesse sentido, buscarei discutir elementos relacionados à questão agrária 

contemporânea, a partir da prerrogativa do espaço-tempo – não apenas do “objeto de 

pesquisa”, mas do pesquisador que pretende situar-se no tempo (anos 2000) e no espaço 

(o Brasil, a Bahia e o Oeste da Bahia). Pretendo, com isso, ter o olhar do sujeito sobre 

uma determinada questão de sua época, pois, conforme aponta HOBSBAWN (1995)  

 

[...] falamos como homens e mulheres de determinado tempo e 
espaço, envolvidos de diversas maneiras com a sua história como 
atores de seus dramas – por mais insignificantes que sejam nossos 
papéis –, como observadores de nossa época e, igualmente, como 
pessoas cujas opiniões sobre o século foram formadas pelo que 
viemos a considerar acontecimentos cruciais (HOBSBAWN, 1995, p.  

13). 

 

 Ao produzir um tópico sobre “questão agrária” é necessário esclarecer, antes de 

conceituá- la, que não se deve reduzir todos os fenômenos, fatos, acontecimentos e 

manifestações das relações sociais à discussão teórica da “Questão Agrária”. Tomo por 

base o espírito dialético, em que cada “questão” é eivada de outras; logo, são totalidades 
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compondo várias totalidades e, por isso, determinadas por relações sociais que podem 

estar mais ligadas a outras dimensões teóricas tais como “Questão Racial”, “Questão 

Étnica”, “Questão do Reconhecimento”. Sendo assim, é preciso apreender o mundo 

rural brasileiro a partir da “Questão Agrária” – opção metodológica, suscetível a ser 

negada pela dinâmica do real, analisado e aberto à autocrítica intelectual.  

Apresentar uma “introdução” é apontar questões fundamentais para 

compreender os processos sociais no campo, na contemporaneidade, de modo a superar 

possíveis equívocos e dicotomias, tais como “novas” e “velhas” considerações sobre a 

questão agrária. Outro ponto a responder: quais as múltiplas determinações que incidem 

no meio rural brasileiro e no baiano no momento contemporâneo? Penso que este 

fenômeno deve ser analisado a partir da dimensão territorial.  

Primeiramente, devem ser mobilizados três conceitos que são pressupostos 

epistemológicos – entendendo, conforme aponta Kosik (1976), que o começo é 

arbitrário para qualquer ciência. Busquei suporte nos conceitos de totalidade, escala e 

região.  

A totalidade, tomada a partir do materialismo histórico, aparece como 

imperativo e, por isso, princípio teórico-metodológico, que permite compreender o 

mundo e suas manifestações fenomênicas, de forma articulada e interdependente. Em 

qualquer que seja a época, quaisquer que sejam seus contextos ou estruturas sociais, há  

processos que se conectam, há interconexões de fatos, eventos e movimentos 

socioespaciais que conectam o mundo. Dessa maneira, evita-se analisar o mundo social, 

em seus vários recortes, como um todo amorfo, incoerente, um amontoado de eventos 

desarticulados, repartidos em elementos fragmentados que não permitem nem explicar o 

mundo através do conhecimento nem participar deste mundo em sua integridade 

(CARVALHO, 2008).  

De fato, a totalidade não é tudo, muito menos a afirmação banal de que a 

investigação deve buscar abarcar todo o mundo social. Aquela possibilita compreender 

que cada parte é determinada e determinante com outras partes e com o todo, por uma 

conexão e uma lógica que unem partes, aparentemente separadas, no movimento das 

coisas. Faz-se imprescindível encontrar qual lógica une, diferencia e/ou particulariza 
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fenômenos, lugares, pessoas, grupos e sociedades. Partindo de Kosik (1976) e Marx 

(2011), é necessário buscar a relação dialética entre o todo e as partes e das partes com o 

todo. Adentrar nessa seara corre-se o risco de percorrer caminhos tortuosos e quiçá 

vazios de conteúdo. Preferi correr o risco a tratar a realidade sem conexões.  

 A categoria totalidade, então, permite o encontro das conexões das partes e dos 

seus elementos que dão existência e significado à vida social. A ressalva a ser feita é a 

de que não se deve confundir totalidade com a ideia de todo, segundo a visão holística, 

que faz com que as partes, as particularidades e as singularidades percam relevância, e a 

heterogeneidade e o diverso perdem espaço em explicações totalizadoras da realidade 

(Osório, 2001). Por esta visão, o uno e o diverso nunca se encontram, nunca podem se 

encontrar. Conforme nos diz Osório: “Aceptar la totalidade como uma unidad compleja 

implica concebela como uma unidad contradictória, que organiza y desorganiza, que 

ordena y desordena” (OSÓRIO, 2001, p. 33).  

 A partir disso, é possível buscar na ciência geográfica um conceito de escala 

diferenciada para compreender os fenômenos a serem analisados. Diferenc iada, sim, 

para que não se confunda com aquela comumente utilizada, que matematiza o mundo 

em representações gráficas e dimensiona os fenômenos pelo tamanho ou pela 

abrangência de área. 

Como aponta Castro (1995), escala geográfica é recurso analítico que dá 

visibilidade ao movimento do real. A escala é, portanto, a ferramenta que permite 

compreender manifestações das relações sociais em diversos espaços: no local, no 

estadual, no regional, no nacional e no mundial, ou em todos ao mesmo tempo. Ainda 

segundo Castro, “[...] podemos afirmar que a escala introduz o problema da polimorfia 

do espaço, sendo o jogo de escalas um jogo de relações entre fenômenos de amplitude e 

natureza diversa “(CASTRO, 1995, p. 124) 

 É nesse sentido que uma dialética entre as escalas explicita tais conexões, bem 

como suas reverberações na escala local e em outras. Para Harvey (2004), não se trata 

de apreender “isto ou aquilo, mas isto e aquilo ao mesmo tempo”, mesmo que essa 

compreensão insira novas tensões e contradições ao fenômeno analisado. Castro (1995) 

argumenta que a escala geográfica possui uma questão dimensional, que trata de um 
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recorte específico (físico), e uma questão fenomênica, que se manifesta a partir da 

subjetividade no recorte realizado. Desse modo, a escala é uma questão epistemológica, 

posto que abrange a abordagem de um assunto ou tema social, e também metodológica, 

dado que exige realizar um recorte. A escala é, por isso, “a medida que confere 

visibilidade ao fenômeno” (CASTRO, 1995, p. 123). Assim, ao mudar a escala de 

apreensão da realidade, o fenômeno muda, isto é, o mesmo objeto de estudo é 

compreendido de um modo no plano local e de outro modo na escala nacional, pois, 

quando há mudança no recorte há um rearranjo, ou arranjo próprio do campo de forças 

que exercem pressão sobre o recorte.  

 Ademais, como advertem Santos (2011) e Harvey (2004), é necessário 

compreender que no processo de globalização uma análise social não deve negligenciar 

um debate sobre escala, nem tampouco desprezar a dimensão multiescalar das relações 

sociais. Embora essa questão fique evidente de diversas formas, devo me ater a uma: 

como entender a “questão quilombola” em uma dada comunidade sem compreender e 

articular a sua relação nos planos regional, estadual, nacional e, inclusive, mundial? Ou, 

dito de outro modo: é possível entender a questão quilombola nacionalmente, 

desvencilhando-a de manifestações específicas e cruciais em sua trajetória como os 

casos de Rio das Rãs, na Bahia, e Frexal no Maranhão? 

 Por isso, a dialética das escalas é importante, pois quando Santos (2008c) alerta 

que o estudo do menor é mais complexo, porque são mais determinações que incidem 

sobre o local, é de muita valia para entender as transformações socioterritoriais de 

fazendas de gado no Velho Chico.  

Partindo da análise do campo, enquanto espaço de forças, que se desenvolve de 

forma geograficamente desigual, é preciso explicar as diferenças que marcam a 

manifestação diferenciada na Bahia. Isso, inevitavelmente, remete à questão da 

regionalização. Em síntese, a região não é apresentada enquanto recorte escalar dado, 

mas construída a partir de forças sociais presentes na sociedade. Assim a regionalização, 

por ser histórica, é um processo em que regiões são recortes atribuídos pelos grupos e 

estes mobilizam recursos para referendar as suas regionalizações. Como ente 

planejador, o Estado assume um papel inclusive ideológico na definição de regiões e de 
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regionalizações. Tal postura ratifica o que Yves Lacoste (2012) apontava: as disputas 

territoriais é sempre uma geopolítica.  

Por isso, no bojo de uma visão de totalidade contraditória, é necessário pensar a 

questão agrária na Bahia, de forma regionalizada. No Recôncavo, o foco dos conflitos é 

o turismo, a expansão de empreendimentos de grande porte e o Estaleiro do Paraguaçu; 

no Litoral e Extremo Sul há enfrentamentos relativos à expansão do eucalipto e à 

construção do Porto Sul; no Oeste Baiano manifestam-se conflitos em torno da 

consolidação e expansão do agronegócio; no Território do Velho Chico explicitam-se 

tensões entre comunidades quilombolas e fazendeiros, além dos projetos de 

desenvolvimento como a Ferrovia da Integração Oeste-Leste (FIOL) e a contaminação 

das águas pelos agrotóxicos utilizados nos projetos de Irrigação como Formoso A e 

Formoso H. 

 Segundo Gomes (1995), região deriva de regere, do latim, e tem a ideia de 

regência. No Império Romano, regione era utilizada para definir áreas de ação e 

regência às leis daquele império, representando a extensão espacial do poder. Essa 

concepção de áreas de exercício do poder, que vai ser apropriada pela Igreja na mesma 

época, indica região como recorte específico enquanto materialização de relações 

sociais de poder. O surgimento do Estado moderno reafirma região enquanto subespaço 

vinculado e subordinado ao poder central. Gomes, então, adverte  

 

Fundamentalmente, a questão que se recoloca é a mesma que 
deu origem ao conceito de região na Antiguidade Clássica, ou 
seja, a relação entre centralização, a uniformidade 
administrativa e a diversidade espacial, diversidade física, 
cultural, econômica e política, sobre o qual o poder central deve 

ser exercido (GOMES,1995, p.52).  

 

A assertiva indica a dimensão da diversidade relacionada a uma (suposta) 

unidade. A partir desse debate, a “questão regional” é utilizada pelo Estado como 

principal forma de poder.  Segundo Gomes 
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Regionalizar passa a ser tarefa de dividir o espaço segundo diferentes 
critérios que são devidamente explicitados e que variam seguindo às 
intenções explicativas de cada trabalho. A divisões não são 
definitivas, nem pretendem inscrever a totalidade da diversidade 
espacial, elas devem simplesmente contribuir para certo entendimento 
de um problema, colaborar em uma dada explicação” (GOMES, 1995, 
p.63). 

 

 Regionalizações pelo e a partir do Estado obedecem a uma lógica que indica 

recursos naturais, características comuns, historicidade da extensão de polos de 

desenvolvimento econômico e, óbvio, disputas econômicas, relações sociais e padrão de 

acumulação capitalista. Diante deste último quesito, Markusen (1981) indica que falar 

de região significa eminente e intrinsecamente falar de conflitos, pois, em uma 

regionalização há sempre uma proposição política, no sentido da disputa de recursos e 

poder, vista sob um recorte territorial.  

 

1.1 Estrutura Fundiária e Produção no Campo: das disputas na “Sociedade do 

Agronegócio”  

 

Algumas questões e processo atuais indicam, em nossa avaliação, um 

movimento contraditório e multiplamente determinado sobre a questão agrária no Brasil 

contemporâneo. Longe de apontar uma relação binomial, ou quiçá utilizar-se da 

dialética materialista para falar de negação e afirmação, compreendemos que há, na 

atualidade, eventos e questões que apontam para uma relação, uma tensão na questão 

agrária. Sobre negação da questão agrária, compreendemos e lementos da realidade que 

afirmam a inexistência dela, reafirmando o “rural”, ou melhor, o “desenvolvimento 

rural” enquanto realidade e arcabouço teórico-metodológico na compreensão do mundo 

rural brasileiro. Já quando falamos de afirmação da questão agrária indicamos processos 

sociais, econômicos e políticos que reforçam os conflitos e a conflitualidade no mundo 

rural. A intenção é apontar algumas questões que tensionam a (in) existência da questão 

ora discutida, sem, contudo, reduzi- la a elas.  

Para analisar a questão da conflituosidade presente no campo brasileiro, há dois  

grandes paradigmas que buscam explicar a realidade do meio rural, o Paradigma da 
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Questão Agrária (PQA) e o Paradigma do Capitalismo Agrário (PCA). O primeiro, 

PQA, analisa a situação dos conflitos agrários e da situação dos povos do campo como 

estruturais ao modo de produção capitalista, ou seja, o campo explicita as lutas de 

classes ou frações de classes sociais no interior na organização social. O 

desenvolvimento do capitalismo leva à subordinação – de maneira central ou periférica 

– dos povos do campo, e disto decorrem as lutas socioterritoriais que tanto caracterizam 

a questão agrária brasileira. Entende que o incremento de máquinas e novas tecnologias 

– capital fixo – não só ampliam os conflitos como também amplia o seu alcance a 

territórios e povos antes invisibilizados, assumindo novas roupagens (BUANAIN, 

2008). Por este paradigma, a coexistência do capital e dos povos do campo só podem se 

realizar de forma conflituosa (FERNANDES, 2008).  

Já o PCA inverte o polo da discussão, entendendo que o desenvolvimento do 

capitalismo no campo – sobretudo pela dimensão técnica – permitirá a incorporação de 

parcelas marginalizadas do campesinato, integrando-as ao mercado produtor e 

consumidor. Camponeses, que serão transformados em “agricultores familiares” terá 

não apenas acesso ao circuito produtivo, mas ao de consumo de bens e serviços que tem 

sido restrito às cidades.  

Se ambos concordam com a existência de conflitos e contradições no meio rural 

brasileiro, os diagnósticos e soluções são dispares vez que o PQA propõe que apenas a 

luta social poderá suplantar a dominação do capital sobre as terras e territórios; 

conquanto o PCA analisa que quanto mais os povos do campo se integrarem ao 

mercado, mais condições terão que resistir ao avanço das relações capitalistas. Entendo 

que o paradigma do Capitalismo Agrário omite um elemento fundamental no País: a 

apropriação e uso da terra e dos territórios e a importância que isto tem, tanto no 

processo de formação territorial quanto da sua manutenção das relações de poder na 

sociedade. A histórica apropriação privada das terras, a expropriação e a consolidação 

de uma agropecuária baseada no tripé latifúndio-monocultura-exploração do trabalho 

deve ser vista como fundante na sociedade brasileira. Esta e outras são dimensões a 

serem compreendidas a quem quer se debruçar a compreender as relações 

socioterritoriais no/do campo brasileiro.  
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 A primeira dimensão a ser lembrada é a emergência e consolidação do que 

podemos chamar de “sociedade do agronegócio” (BRUNO, 2010; HEREDIA, 

PALMEIRA e LEITE, 2010; DELGADO, 2013; TEIXEIRA (2013). Compreende-se 

como sociedade do agronegócio a ideologia da supremacia da agropecuária – sobretudo 

em sua dimensão econômica –, na nossa sociedade, em que o agronegócio passa a ser 

visto como incontestável para a manutenção da nossa economia. Atentamos que nem de 

longe estamos lembrando ou reivindicando as “raízes históricas da questão agrária”, nos 

limitando a tomar essa proposição enquanto proposição atual.  Nesse contexto, a 

histórica concentração fundiária do País vem sendo reafirmada. Os dados do Censo 

Agropecuário de 2006, indica a dimensão estrutural da propriedade da terra no Brasil.  

Na tabela 3 podemos analisar a distribuição da terra no Brasil no período recente. Os 

estabelecimentos até 100 hectares – donde encontramos as mais variadas formas de 

expressão do campesinato -, somam 4.448.751 unidades, ou 86% do total, mas ocupam 

uma área de apenas 21% das terras usadas na agropecuária do país. Já as unidades a 

partir de 1.000 hectares somam 47.578 unidades, sendo apenas 0,92% do total, mas se 

apropriam de uma área de mais de 45% do total, ou seja, as grandes propriedades sendo 

menos de 1% do total ocupam uma área territorial de 150 milhões de hectares.  

 

 

Tabela 3 

Número de estabelecimentos e Área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área 

total  

Brasil (2006) 

Grupos de área Número de Estabelecimentos  % Área dos 

Es tabelecimentos  

% 

     

Menos de 10 ha  2.477.151 47,9 7.798.777 2,34 

10 a menos de 100 

ha 

1.971.600 38,1 62.893.979 18,9 

100 a menos de 

1000 ha 

424.288 8,2 112.844.186 33,8 

1000 ha e mais 47.578 0,92 150.143.096 45 

Total 5.175.636 100 333.680.037 100 

Fonte: Censo Agropecuário, IBGE, 2006.  

Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2014.  
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No território baiano, os dados indicam uma realidade também concentradora de 

terras. Conforme podemos identificar na tabela 4, os estabelecimentos até 100 hectares 

correspondem a 92% do total das unidades e ocupam uma área que corresponde a 31%. 

Noutro extremo às unidades a partir de 1.000 hectares são 3.444, representando 0,45% 

dos estabelecimentos, mas detém uma área de 36% da área utilizada pela agropecuária 

baiana.  

 

Tabela 4  

Número de estabelecimentos e Área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área total  

Bahia (2006) 

Grupos de área  Número de 

Es tabelecimentos  

% Área dos 

Es tabelecimentos  

% 

Menos de 10 ha  436.396 57,3 1.369.894 4,63 

10 a menos de 100 ha  264.550 34,74 7.802.787 26,38 

100 a menos de 1000 há 37.805 4,96 9.628.430 32,55 

1000 ha e mais 3.444 0,45 10.780.650 36,44 

Total 761.558 100 29.581.760 100 

Fonte: Censo Agropecuário, IBGE, 2006. 

Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2014.  

 

Embora sejam índices, e não sejam confundidos com a própria realidade, esses 

dados expressam uma dimensão do acesso, desigual, à terra e aos recursos naturais no 

Brasil e na Bahia. Conforme aponta Germani (2009) 

 

A estrutura da propriedade da terra representa a concretização 
no espaço da forma como os diferentes grupos atuam e se 
relacionam na sociedade. A continuidade da alta concentração 
da estrutura agrária revela, também, as contradições e a ‘ordem’ 
existente e está na base das tensões e conflitos que 
historicamente marcam o campo brasileiro (GERMANI, 2009, 

p. 349-350). 

  

 A partir dos dados da estrutura fundiária podemos espacializar a distribuição da 

terra na Bahia a partir do Índice de Gini e, conforme podemos compreender a partir da 

Figura 1, mais de 70% do território baiano apresenta a concentração fundiária de “forte 
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a muito forte”, com destaque aos municípios do Oeste Baiano (Barreiras, Cocos, 

Jaborandi) e do Território do Velho Chico (Barra), que apresenta um indicador de “forte 

a absoluta” (Figura 6). O Oeste Baiano se configura como área de expansão e 

consolidação do agronegócio no estado e por isso corrobora com a concentração 

apresentada pelo mapa de concentração fundiária.  

 Os 35 municípios que compõe o “Oeste Baiano” estão situados à margem direita 

do Rio São Francisco, polo do desenvolvimento agropecuário do Estado, tendo como 

centralidades os municípios de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Se historicamente 

o processo de ocupação e povoamento da região do São Francisco se deu com a criação 

de grandes fazendas de gado e à margem das comunidades indígenas que foram 

exterminadas, desde os anos de 1970 e 1980 a região17 passou com uma das articulações 

de ocupação do cerrado brasileiro através da agricultura, pela parceria do governo 

brasileiro com o governo japonês através do Programa de Cooperação Nipo-Brasileira 

para o Desenvolvimento do Cerrado, o PRODECER, com o objetivo de “aproveitar o 

potencial do cerrado da Bahia”.  

 Segundo Clóvis Santos (2008), no processo de expansão da agricultura brasileira 

o oeste baiano passou a ser região-alvo do capital (Sevá, 2012) por reunir condições 

necessárias para tal, como terras agricultáveis, baixo preço das terras, área com pouca 

organização de movimentos sociais, apoio do governo estadual18, e da renovação da 

elite local, tendo migrantes sulista, conforme indica Santos 

 

O processo de ocupação dos espaços do cerrado da Região Oeste da 
Bahia, quando observado a partir desse contexto apresenta uma 
situação distinta pois foram às forças econômicas e políticas 
dominante regionalmente aspectos facilitadores do processo de 

                                                 
17 A região oeste da Bahia, assim com o Sul do Piauí e do Maranhão são denominadas com o “novo nordeste”, tendo 

como polo indutor a expansão da agricultura e da pecuária modernizada e marcada pelo aprofundamento das 

desigualdades sociais. Em 06 de Maio de 2015, através do Decreto 8447/2015 foi criado o Plano de Desenvolvimento 

Agropecuário do Matopiba, considerada a nova e última fronteira agrícola do País, com áreas dos estados do 

Maranhão, Tocantins e Bahia. A área total é de 73.173.485 hectares de 335 municípios daqueles estados. Abrange 

toda a margem esquerda do Rio São Francisco e deve potencializar a expansão da agropecuária na região oeste da 

Bahia. O município de Bom Jesus da Lapa, está circunscrito à região do Matopiba devido a alta produção agrícola 

dos Perímetros de Irrigação do Formoso A e Formoso H.  

18 O Plano de Desenvolvimento do Oeste foi lançado em 1980 pelo Governo Estadual visando a ocupação da área do 

cerrado com a atividade agropecuária.  
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ocupação do principal meio de produção da nova dinâmica econômica 
que seria viabilizada em alguns dos seus espaços territoriais: o acesso 

à terra (SANTOS, 2008, p. 83).  

  

 Essas e outras condicionantes perfazem o Oeste Baiano como região estratégica 

do capital. O Oeste Baiano compreende uma área de 120 mil quilômetros quadrados e 

uma população de 588.535 habitantes.  

 

Na Bahia, de acordo com dados da Lista Suja – [...] de 2003 até julho 
de 2013, foram autuadas 74 propriedades, 82% delas localizadas no 
Oeste baiano, região polo do agronegócio no Estado. Com maior 
concentração em São Desiderio (14 casos), Formosa do Rio Preto (10 
casos), Barreiras (8 casos), Correntina (7 casos), Luís Eduardo 
Magalhães (6 casos) e Riachão das Neves (4 casos) (COUTINHO; 

GERMANI; OLIVEIRA, 2013, p.247).  

 

 Esse Oeste Baiano, além de caracterizado pela agricultura moderna e relações de 

trabalho escravo, é representativo para entender a pouca expressão de formas de acesso 

à terra, bem como da atuação dos movimentos sociais, tendo força o MST e à CPT. 

Ademais, a ligação do Oeste Baiano e o Território do Velho Chico tem se tornado uma 

“demanda” do agronegócio pela criação do Estado do São Francisco, que uniria as duas 

regiões19. O Oeste Baiano, se consolidou como fronteira agrícola desde os anos de 

1960, quando as intervenções estatais propiciaram o “desenvolvimento” do produção 

agropecuária; já na região do Velho Chico apenas Bom Jesus da Lapa se consolidou 

como região de fruticultura irrigada, principalmente a cultura da banana.  

 

 

                                                 
19 O projeto Decreto Legislativo 355/11 é de autoria do Deputado Federal Oziel Oliveira do PDT -Ba. Oziel é 

proprietário de terras e integra a Bancada Ruralista no Congresso Nacional.   
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Figura 6 



64 

 

Se formos atentar para a região do Território do Velho Chico, região onde se 

situa nosso objeto de estudo, podemos compreender que o índice de Gini está entre 

“forte e muito forte” em quase todos os municípios, com exceção de Serra do 

Ramalho20.   

 

Tabela 5 – Índice de Gini 

Território do Velho Chico 

2006 

Município Índice de Gini 

Barra 0,906 

Bom Jesus da Lapa 0,792 

Brotas de Macaúbas 0,626 

Carinhanha 0,633 

Feira da Mata 0,69 

Ibotirama 0,818 

Igaporã 0,713 

Malhada 0,876 

Matina 0,705 

Morpará 0,728 

Muquem de São 
Francisco 

0,886 

Oliveira dos Brejinhos 0,766 

Paratinga 0,558 

Riacho de Santana  0,707 

Serra do Ramalho 0,463 

Sítio do Mato  0,724 

Média 0,724438 

Fonte: Censo Agropecuário, IBGE, 2006.  

Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2014.  
 

 

Além da manutenção da propriedade fundiária do país, outros são os elementos 

que configuram a hegemonia do setor agropecuário na sociedade, mas de longe a sua 

pujante produção e produtividade são as mais destacadas. Economicamente a 

participação do setor no Produto Interno Bruto, de 22,1% indica a sua força, 

ultrapassando até a indústria, com 15,2 %. Esse número é acrescentando por outros 

                                                 
20 Serra do Ramalho foi criado em 1989 com o desmembramento de Bom Jesus da Lapa.  
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dados: a participação na pauta de exportação de U$$ 78,3 bilhões em 2010, 

representando 40% das exportações do País e deixando positivo, em U$$ 20,3 bilhões, o 

saldo da Balança Comercial Brasileira ( TEIXEIRA (2013).   

 Embora estejamos nos atendo a um período pós-2003, Delgado (2013) 

argumenta que as bases da mudança no padrão de acumulação tenham se constituído no 

bojo das políticas neoliberais iniciadas nos anos de 1990, aprofundadas com a mudança 

no câmbio em 1999 devido à crise enfrentada pelo Brasil, sendo esta consequência da 

própria opção neoliberal  

 

[o agronegócio] forjou-se internamente como bloco hegemônico 
manipulado com grande competência a armas ideológicas do consenso 
político. Atravessa quatro mandatos presidenciais – FHC II, Lula I, 
Lula II e Dilma, com completa aderência do Poder Executivo Federal 
a essa estratégia de acumulação do capital, cuja pretensão é 
autolegitimar-se, submetendo toda política agrária, ambiental e 

externa ao seu estilo (DELGADO, 2013, p. 67) 

 

 Para legitimar-se enquanto império econômico, político e social o agronegócio 

“brasileiro21” passou – através da produção, de consumo de insumos agrícolas, de 

maquinário, dentre outras técnicas –, despontar sua produção nos mais altos rankings de 

produção do mundo e não por acaso, pois se deu em um período de vastos 

investimentos públicos para que tal façanha fosse realizada. Segundo o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 2013 o país tem as seguintes 

colocações: 1º lugar na produção de açúcar, etanol, carne bovina, café; 2º lugar na 

produção de soja e milho; e 3º lugar na produção de algodão. Segundo o próprio MAPA 

(2013), a área plantada com grãos era de 53 milhões de hectares, com uma produção de 

quase 200 milhões de toneladas de grãos. A projeção do Ministério, é que em 10 anos a 

produção alcance 222 milhões de toneladas, podendo chegar a mais de 273 milhões de 

toneladas de grãos, em uma área mais de 57 milhões de hectares ocupados com grãos 

(MAPA, 2013, p. 14).  

                                                 
21 As aspas no termo brasileiro já é uma problemática a ser analisada a seguir: a produção do setor tem se dado sob 

domínio das multinacionais.  
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 Conforme podemos perceber no gráfico 1, com base nos dados da Pesquisa 

Agrícola do IBGE, as culturas temporárias ocupavam, em 2010, cerca de 58 milhões de 

hectares e os produtos do agronegócio – soja, milho, cana de açúcar, trigo e algodão –, 

representam 81% do total. Ao longo dos últimos 20 anos a área plantada com produtos 

da agricultura familiar, sobretudo de arroz e feijão, diminuiu consideravelmente 22.  

 

 

Gráfico 1 - Percentual de área plantada com culturas temporárias, Brasil, 2010.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Na escala baiana, a área ocupada com cultura temporária somou, em 2010, 3.211 

milhões de hectares, sendo que os produtos do agronegócio ocuparam 2.011 milhões de 

hectares. Como se nota, são responsáveis por 73% da área plantada com culturas 

temporárias. A plantação de arroz é diminuta e embora a de feijão apareça acima da 

nacional, com 17%, é importante lembrar que a área em 1990 era de 26% e em 2000 era 

de 28%.  

 

                                                 
22 Em 1990 o percentual de área de arroz e feijão eram de 9,07% e 10,76 respectivamente; em 2000 a percentual 

passou para 8,72% e 9,84%; e em 2010 foi de 4,67% e 5,87% (IBGE, 2014, Séries Históricas).  

Fonte: IBGE, Séries Históricas.  

Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2014.  
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Gráfico 2:  Percentual de área plantada com cultura temporárias, Bahia, 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conforme apontam Fernandes, Welch e Gonçalves (2014), a apropriação e o uso 

da terra e dos recursos naturais no Brasil apresentam-se como desigualdade e 

paradoxos. De um lado o agronegócio com sua produção concentrada em comodities 

para exportação e de outro a agricultura familiar é responsável pela produção de 87% da 

mandioca, 38% do café, 34% do arroz e 70% do feijão, produtos básicos da dieta 

alimentar da população.  

Se esses dados colocam a hegemonia de certa agricultura no país, é necessário 

apontar que a produção e não apenas a terra, é também objeto de disputa de sociedade. 

Os mais variados movimentos sociais têm disputado a produção no campo a partir de 

duas contraofensivas: primeiro a denúncia de que o modelo brasileiro é pautado no uso 

de plantas geneticamente modificadas e uso de agrotóxico, bem como a proposição de 

Fonte: IBGE, Séries Históricas.  

Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2014.  
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uma agricultura orgânica baseadas na agroecologia. É nesse sentido que tem crescido as 

ações em torno da “Campanha Nacional contra o uso de Agrotóxico”, que articula mais 

de uma dezena de movimentos sociais. Nestes processos de disputa, os movimentos 

ampliam a pauta da soberania alimentar e da saúde pública, realçando os efeitos 

maléfico, tanto das plantas geneticamente modificadas quanto para o uso do agrotóxico, 

na saúde humana, buscando dessa forma ampliar o debate para além do mundo rural, 

mas dos consumidores no meio urbano. 

 A Campanha aproveita-se, também, das longas experiências de agriculturas 

alternativas, como a orgânica, para poder ampliar o mercador consumidor de produtos 

cultivados pelas comunidades tradicionais e pela agricultura familiar. O viés 

agroecológico da produção, sem uso de agrotóxicos, passa a ser o pilar de sustentação 

do discurso contra o agronegócio. Não à toa que esse conjunto de experiências 

possibilitaram que a agricultura orgânica entrasse na pauta das políticas públicas, por 

meio do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), anunciado 

em 2013 pelo Governo da então presidenta Dilma Rousseff. O PLANAPO era sendo 

articulado por dez ministérios, como o objetivo de potencializar experiências com base 

na agricultura orgânica, tendo o Ministério do Desenvolvimento Agrário 23 como o 

órgão de articulação. Mas é necessário não deixar de pontuar a desigualdade em torno 

da produção: se compararmos o valor de R$ 8,8 bilhões do PLANAPO para três anos  

teríamos R$ 2,9 bilhões para cada ano, ou seja, 1,9% dos R$ 153 bilhões destinados ao 

Plano Agrícola e Pecuário para a safra 2013/2014.  

Acrescenta-se que esse crescimento e projeções de crescimentos estão 

amplamente baseados em um amplo aparato econômico, político e jurídico, que 

institucionalmente tem no MAPA e nos Planos Agrícola e Pecuário (PAP) sua fonte  

principal de financiamento. Há uma evolução no valor destinado aos PAP, só para ficar 

nos números recentes: R$ 115, 2 bilhões em 2012/2013, R$ 136 bilhões em 2013/2014 

e R$ 156,1 bilhões em 2014-2015 (Mapa, 2014). Não por acaso, o Poder Executivo 

Federal, através da Presidente e dos Ministros da Agricultura, discursava sobre a 

pujança do setor. Em dezembro de 2013, Antônio Andrade, então Ministro do MAPA, 

                                                 
23 O MDA foi extinto no em maio de 2016, após o Golpe Jurídico-Parlamentar-Midiático ocorrido no País. Algumas 

de suas funções estão hoje na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, secretaria 

ligada à Casa Civil.  
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escreve na Revista de Política Agrícola, com um título expressivamente simbólico e 

concreto do poder do agronegócio “Vocação para produzir alimentos” (Andrade, 2013, 

p. 3), reforçando que o agronegócio constitui um setor privilegiado para o Governo “É o 

Brasil seguindo sua vocação agrícola com total apoio do governo federal” (Andrade, 

2013, p.3). Essa visão é reforçada pelo Ministro da Agricultura em 2014, Neri Geller 

 

Não há dúvidas que o ano de 2014 é um ano promissor. Segundo 
estudos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
o PIB do agronegócio deve crescer 4% neste ano, alcançando, 

pela primeira vez a marca de R$ 1 trilhão. [...] Não é nada fora 
do normal para os nossos produtores rurais, que, alinhados com 

o governo federal, vem mostrando ao Brasil e ao mundo o 
desenvolvimento cada vez mais sólido e sustentável no campo 
(GELLER, 2014, p.3).  

 

 Diante dessa tão afirmada pujança do setor agropecuário no Brasil, a sociedade 

(e economia) do agronegócio busca deslegitimar de vez a questão agrária brasileira. 

Lembremos que nem na modernização conservadora a questão agrária era admitida, 

existindo antes uma “questão agrícola”. Nesse contexto, não faltam teorias e 

argumentos, acadêmicos, para apenas confirmar a discussão da questão agrária  

 

O último século desmentiu diversas antevisões: da exacerbação da 
questão agrária, simbolizada nas disputas pela terra, às supostas 
tendências à concentração da propriedade fundiária e, mais ainda, as 
teses sobre ‘campesinatos’. Desaparecem assim alguns temas do 
passado diante dos quais a reforma agrária (BUAINAIN et all, 2013, 

p. 115)    

 

 Acrescido da utilização de maquinário e tecnologias, da diversificação do 

mercado interno, do discurso nacionalista do “Brasil Desenvolvido”, a sociedade do 

agronegócio decreta, a partir dela mesma, o fim da questão agrária no Brasil. A 

legitimidade conseguida pela hegemonia do agronegócio busca suplantar e deslegitimar, 

em diversos espaços – institucionais ou não – os direitos constitucionais da reforma 
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agrária (Estatuto da Terra e Constituição Federal); direitos das comunidades 

tradicionais, em especial indígenas e quilombolas (PEC 215); ambiental (Novo Código 

Florestal); alimentar (Lei de Biodiversidade), dentre outros. A propósito deste 

movimento, Teixeira é sintomático ao tratar a questão  

 

Enfim, na leitura atual desses intelectuais [orgânicos!], uma das 
consequências substantivas das mudanças ocorridas, seria o fato de a 
terra ter cedido lugar ao capital enquanto fonte de formação e 
apropriação de riqueza no campo. O diagnóstico soa como um recado 
aos movimentos sociais para que desistam da luta pela terra. Não é à 
toa que qualificam a reforma agrária como bandeira extemporânea 

(TEIXERA, 2013. pp. 16-17). 

 

 A partir deste quadro, a reforma agrária passa a ser o alvo de uma ideologia que 

busca retirar o papel da reforma agrária na redistribuição da terra no Brasil. É nesse 

contexto, de fortalecimento da agropecuária monopolista, que há mudanças 

significativas nas desapropriações de terras e implantação e gestão dos assentamentos 

rurais. É que neste contexto da consolidação hegemônica da sociedade do agronegócio, 

devemos questionar: qual o “lugar” da reforma agrária no contexto do mundo rural 

brasileiro e baiano? Como, diante da complexidade atual, compreender a (Questão da) 

Reforma Agrária?  

 

1.2 Desenvolvimento Rural e (contra) Reforma Agrária  

 

 Primeiro ponto a ser destacado é que a reforma agrária, enquanto a mais 

expressiva das demandas dos sujeitos sociais de luta pela terra, perde centralidade. A 

partir de 2003, e os números relativos a 2013 comprovam que as desapropriações de 

latifúndios vêm decaindo ano a ano. Primeiro ponto é que o interesse do setor 

agropecuário impõe a morte da reforma agrária no plano político. Em segundo, e como 

consequência direto do primeiro, passou-se – no final do primeiro mandato da 

Presidente Dilma Rousseff – à incorporação no plano federal da Política de 
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Desenvolvimento Territorial, onde o instrumento da desapropriação dá lugar a ideia do 

desenvolvimento dos assentamentos existentes.  

  A partir de variados casos de abandono dos assentamentos rurais, tem buscado 

incorporar os assentamentos existentes à lógica do desenvolvimento local, buscando 

integrar ao mercado e ao processo produtivo. Nesse conjunto estão políticas públicas 

como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), que visa adquirir a produção dos assentamentos, por 

meio de políticas de estímulos à produção e garantindo a comprar dos alimentos 

produzidos. No bojo da PDT, segundo Freitas (2009), tinha-se a concepção do 

fortalecimento dos assentamentos enquanto potencialidade de desenvolvimento da 

agricultura familiar e política central de redução da pobreza e das desigualdades sociais 

no campo brasileiro. Nesse sentido, tem-se uma abordagem territorial do 

desenvolvimento enquanto política pública que articula demais políticas “Foi então que 

o Governo Federal incorporou a abordagem territorial do desenvolvimento rural 

enquanto política pública” (FREITAS; GERMANI, 2012, p. 23). Nessa concepção, 

diminui-se os recursos para a obtenção e desapropriação de terras e os redistribui24 para 

viabilizar a produção e desenvolvimentos dos assentamentos já existentes.  

 Desse contexto ressaltamos três questões relevantes sobre a política da reforma 

agrária: a) o orçamento para desapropriações de terras e o números de assentamentos 

vem decaindo; b) o principal órgão de reforma agrária, o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) já havia sendo desestruturado e quase que foi 

extinto após o Golpe de 2016, passou a diminuído as políticas sob sua responsabilidade  

e incorporado a lógica da “cidadania-consumo” a sua visão institucional; e c) no período 

houve uma série de mudanças nas legislações internas do órgão que, na prática, tem sido 

o maior instrumento de burocratização do processo de implantação da reforma agrária 25.  

                                                 
24 Necessário esclarecer que há uma diferença entre o valor apresentado no Orçamento e o que é realmente efetivado. 

Infelizmente não foi possível apresentar dados mais recentes da diminuição dos recursos para o INCRA.   

25 Com a extinção do MDA e a incorporação do INCRA na Casa Civil, após maio de 2016 o Governo Federal – sob o 

mandato de Michel Temer – iniciou um processo de medidas que vão impactar ainda mais a questão (da reforma) 

agrária no Brasil, dentre elas a recente Medida Provisória 759/2016. Infelizmente o tempo da tese não permitiu 

analisar mais a fundo o documento.  
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 Segundo dados obtidos na página do Ministério do Planejamento, com dados de 

2001 a 2013, podemos perceber uma queda do valor destinado a desapropriação e 

obtenção de terras ao longo dos anos, em virtude de três elementos: supremacia do 

agronegócio, da visão do desenvolvimento rural e da compreensão dos pr incipais 

movimentos sociais frente à necessidade de desapropriação de terras.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os números do Gráfico 3 são reforçados com vários documentos e entrevistas 

dos diversos ministros do Desenvolvimento Agrário e presidente do INCRA no período 

recente, no qual confirmam a mudança no foco do órgão, segundo Carlos Lacerda, então 

presidente do INCRA em 2012   

 

[...] você não pode criar assentamento sem pensar no 
desenvolvimento. Quando se fala em reforma agrária não é só 
redistribuição de terra, é desenvolvimento, geração de renda e 
produção também. (LACERDA, ENTREVISTA A CARTA 
CAPITAL, 2012).  

Gráfico 3 -  Orçamento da União para Organização Agrária 

(2001 a 2011) 
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 Como dito, desde o final do primeiro mandato da Presidenta Dilma Rousseff, o 

INCRA já expressava a diminuição, corte e contingenciamento de verbas e também vem 

passando por reestruturação interna, onde um dos pilares passa a ser a execução de 

políticas públicas de inclusão e “cidadania”. E, nessa compreensão, o órgão passa a 

compartilhar com outros ministérios e outras autarquias o papel de execução de políticas 

antes sob sua responsabilidade, como a construção de habitação nos assentamentos, hoje 

dirigida pelo Ministério das Cidades, com contrato com a Caixa Econômica Federal; as 

políticas de crédito e assistência, agora dirigidas pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social, via Programa Brasil Sem Miséria.  

 Mas, ainda naquele período – 2011 a 2015 – podemos indicar que a maior 

transformação do órgão foi a emissão de portarias que mudavam o processo de acesso a 

terra através da implantação de assentamentos rurais.  Estou me referindo, diretamente, 

as Portarias 5, 6 e 7 de janeiro de 2013. Como já afirmado, a mudança no foco da 

desapropriação para o desenvolvimento dos assentamentos são editadas normas, 

procedimentos e portarias que não levam em conta os textos constitucionais sobre 

reforma agrária e desapropriação, mas uma compreensão calcada em critérios externos e 

vinculados aos interesses do poder executivo sobre o campo e o agronegócio. E por 

isso, o foco de ação do INCRA agrega os sem terras, posseiros, comunidades 

tradicionais em “pobres” ou “miseráveis” do campo, os quais não são alvo das políticas 

agrárias, mas de programas de combate à pobreza e à miséria, e por isso estão no centro 

do Programa Brasil Sem Miséria.  

  Até o final de 2015, no Governo Dilma Rousseff, já havia um processo de 

diminuição de áreas desapropriadas, sendo criados apenas 18926 novos assentamentos 

de reforma agrária no Brasil, na Bahia este número foi de apenas 38 novos 

assentamentos entre 2011 e 2015. Mas é necessário reafirmar que já desde o segundo 

governo mandato do Governo Lula esse número já vinha em decréscimo, como 

resultado dos fatores anteriormente listados.  

                                                 
26 Dados de Dezembro de 2015.  
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Embora a reforma agrária seja garantida legalmente pelo Estatuto da Terra, de 

1964, e reafirmada pela Constituição Federal, a implantação dos PRAs tem sido pautada 

quase sempre pela existência de conflitos, o que nos faz afirmar que não existe uma 

“política de reforma agrária”, mas implantação de assentamentos rurais e como 

resultado de mobilizações. Essa pauta potencializa mobilizações sociais com fins de 

desapropriação de latifúndios improdutivos e que não cumprem a sua função social, 

conforme preceito constitucional.  

 

Na Bahia, em 40 anos de luta por reforma agrária, desde as mobilizações dos 

anos de 198027, foram implantados até 2015, 523 PRAs, assentando mais de 35 mil 

famílias, em mais de 1.450.776 hectares. Se levarmos em conta que a área agrícola do 

estado soma 29 milhões de hectares, pode-se dizer que nesses quase 40 anos os 

movimentos sociais conseguiram converter apenas 5% das áreas agrícolas do estado 

para trabalhares sem terras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Alguns assentamentos foram implantados antes dos I Plano Nacional de Reforma Agrária, em 1985.  

Fonte: INCRA, 2016. 

Elaboração: Projeto GeografAR, 2016.  

Gráfico 4 - Ritmo da Implantação de Assentamentos de Reforma 

Agrária na Bahia (1981-2015)   
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 A Figura 7 aponta uma concentração de projetos de assentamentos nas regiões 

do Litoral Sul, na Chapada Diamantina e no Velho Chico, configurando uma 

diferenciação importante na implantação desses projetos: enquanto no Litoral Sul as 

desapropriações se deram em virtude da emergência dos movimentos sociais de luta 

pela terra, com a realização de ocupações e assentamentos, sobretudo aos trabalhadores 

rurais vinculados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e ao 

Movimento de Luta pela Terra (MLT), nas outras duas regiões as desapropriações se 

deram a partir da mobilização dos posseiros, o que podemos classificar as ações estatais 

como mais de regularização fundiária do que reforma agrária.  

 Mas é necessário pontuar um conjunto de portarias, que para além dos recursos 

para reforma agrária e da queda do número de desapropriações, apontam para um 

processo de contrarreforma agrária em curso. A Portaria nº 5 de 2013 exige que além da 

Laudo de Vistoria, os trabalhos dos técnicos devem ser acompanhados por um Estudo 

de Capacidade de Geração de Renda (ECGR), onde se deverá indicar se a terra pleiteada 

pelo movimento social tem ou não condições e/ou perspectiva de geração de renda, 

embora nem o INCRA nem a Portaria indique o que considera como tal. E por isso 

ressaltamos que esta norma coloca critérios econômicos, ou econométricos, para o 

direto ao acesso à terra e o dever constitucional para a reforma agrária e por isso 

obstaculizam ainda mais a sua efetivação.  

 Já a Portaria 6 vincula as áreas e regiões nas quais poderiam haver 

desapropriação de terras a critérios como a) “Densidade de população em situação de 

extrema pobreza”; b) concentração fundiária e c) “demanda social fundamentada” 

(BRASIL, 2013b, p. 1). E também deslegitima o papel dos movimentos sociais de luta 

pela terra no processo de seleção dos beneficiários da política, conforme o parágrafo 

único do artigo 6º da norma  

 

Respeitada a ordem de preferência de que trata o caput terá prioridade 
o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal - Cadastro Único (BRASIL, 2013b, p.3, 

grifo nosso) 
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 E por fim, a Portaria nº 7 fixa novas normas para o valor das desapropriações, 

fixando um valor fixo prévio por família e limitando a realização de assentamentos 

apenas com mais de 15 famílias. Segundo a Portaria, a relação “custo-benefício” por 

família das desapropriações devem ser as seguintes: i) R$ 40.000,00 para biomas como 

o cerrado e caatinga no Nordeste; ii) R$ 80.000,00 nos biomas Amazônicos; iii) R$ 

140.000,00 na em biomas como Mata Atlântica. Vê-se, portanto, que esse conjunto de 

valores reforça a incorporação na lógica do mercado de terra como definidora do 

processo de assentamentos de famílias. Por conseguinte, é a manifestação de uma 

“contrarreforma agrária”.  



77 

 

 

Figura 7 
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 Diante dessas normas, que na prática invalidaram os processos de 

desapropriação em curso, pois quase nenhuma terra reivindicada pelos movimentos 

sociais atendia às exigências, sob o risco de passar para a história como o pior ano da 

reforma agrária desde o Governo FHC e sob pressão dos movimentos sociais, as três 

portarias foram suspensas pela Portaria nº86, de 14 de outubro de 2013. Esta suspendeu 

temporariamente a aplicação das anteriores para tão somente que o governo cumprisse a 

meta de 100 assentamentos prometidas aos movimentos sociais. Prova é que as portarias 

voltaram a vigorar em março de 2014.  

 

1.3 Para a além da Reforma Agrária: velhos sujeitos, processos de nomeação 

 

 É também nessa discussão de reforma agrária que é necessário compreender a 

emergência de “outros” sujeitos e grupos sociais na atual configuração da questão 

agrária brasileira e baiana. Quer seja no plano da política pública, quer seja na 

emergência de novas identidades, marcadas sobretudo pelo processo de etnogênese 

(ARRUTI, 2006; BANTON, 1977), ou da discussão sobre o reconhecimento, há um 

fato que tem marcado o campo brasileiro: a emergência das comunidades tradicionais. 

No II Plano Nacional de Reforma Agrária, o II PNRA (Brasil, 2004), quando as 

políticas para estes sujeitos ainda sequer estavam amadurecidas, já havia a indicação do 

quem eram considerados: indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e os 

atingidos por barragens (Brasil, 2004, p. 5). Cabe registrar que já naquele momento 

podia se notar a visão da ampliação do conceito e do conteúdo da reforma agrária 28 pelo 

atual governo, segundo o texto do II PNRA 

 

O II PNRA é tradutor de uma v isão ampliada de reforma agrária que 

reconhece a diversidade de segmentos sociais no meio rural, prevê ações de 

promoção da igualdade de gênero, garantia dos direitos das comunidades 

tradicionais e ações voltadas para as populações ribeirinhas e aquelas 

atingidas por barragens e grandes obras de infraestrutura (BRASIL, 2004, 

p.5)  

                                                 
28 Reforma Agrária é baseada, por definição, no instrumento da desapropriação social. Na maior parte dos casos, os 

grupos enumerados estão em situação de posse e seriam alvos da política de regularização fundiária e não reforma 

agrária.  
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 Esse conceito de “reforma agrária ampliada” é reforçado durante a última década 

pelo reconhecimento da especificidade desses grupos a nível nacional, conforme pode 

indicar o Decreto 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), visando, dentre outras 

coisas, promover o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade 

socioambiental desses grupos, definidos dessa forma no decreto  

 

Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e 
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 
como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 

geradas e transmitidas pela tradição (BRASIL, 2007).  

 

 Apontando a noção e a existência de uma diversidade de sujeitos sociais em 

campo, são considerados povos e comunidades tradicionais: indígenas, quilombolas, 

faxinais, quebradeira de coco-de-babaçu, povos de terreiros, comunidades dos 

pantanais, ciganos, caiçaras, extrativistas, pescadores artesanais, pomeranos, retireiros 

do Araguaia e comunidades de fundos e fechos de pasto. Importante destacar que 

embora estejamos diante da incorporação dessa diversidade de sujeitos a política 

pública ela nos remete a complexidade que a questão agrária, dentre tantas outras, 

assume na contemporaneidade pois a base territorial é o denominador comum da 

existência desses grupos.  

 Mobilizando categorizações e (re)construindo identidades, esses grupos tem 

ganhado destaque ao nível nacional e local. Embora demos destaque a esses sujeitos 

nessa tese, se faz mister destacar que, segundo aponta Arruti (2006) para o caso dos 

quilombolas, estamos lidando com processos de reconhecimentos e categorizações, 

conforme aponta o autor  

 
Ainda estamos, portanto, no campo das classificações sociais, que no 
início do século XX surge como eixo da reflexão sociológica sobre a 
construção social da realidade (ARRUTI, 2006, p. 51). 
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Diante desses processos, em que categorizações estatais tornam-se, também, 

indicador da diversidade social, Arruti propõe e chama-nos atenção para os processos de 

nomeação considerado 

 

[...] o movimento de instituição de uma categoria jurídica ou 
administrativa que, englobando uma população heterogênea como 
base em determinadas características comuns, a institui como sujeito 
de direitos coletivos, do mesmo grupo como objetos de ação estatal 

(ARRUTI, 2006, p. 52) 

 

E nos é muito caro refletir sobre esses processos de categorizações e 

reclassificações para não enquadramos os grupos em critérios externos e nem 

reduzirmos as trajetórias e experiências dos mesmos aos nomes adotados. Entendemos 

que a “entrada” dessas categorizações é um momento dessa trajetória mesmo que, 

dependendo do grupo, possa ser o evento mais importante. Por isso não devemos 

corrermos o risco de falarmos em “novos sujeitos” para compreendermos os (des) 

caminhos percorridos por tais grupos, apreendermos como e por que eles se mantiveram 

dessa ou daquela forma, anterior a “chegada” do “nome” ao qual no momento é (auto) 

atribuído. Esse esforço torna-se mais que imperativo, pois ao nos fixarmos em tais 

nomeações não compreendemos nem a complexidade nem a beleza da trajetória da 

diversidade humana.  

É nessa reflexão que a dicotomia entre “velho” e “novo sujeito” não nos é útil 

para entender e acompanhar o movimento do real e isso tem que ser explicado que não é 

uma força de retórica, mas porque elementos do real nos apontam o seu movimento: 

sujeitos que hoje são reconhecidos como quilombolas, no caso do Velho Chico, são os  

“velhos” posseiros que aliados às Comunidades Eclesiais de Base e outros setores da 

Igreja, que na década de 1980 se sublevaram contra os fazendeiros; grupos que sempre 

tiveram sua atividade de reprodução social baseada na pesca e na agricultura para o 

autoconsumo são hoje reconhecidos pela política pública como “pescadores artesanais”; 

grupos que no passado reivindicavam terra enquanto “sem terras” hoje reivindicam 

políticas enquanto assentados de reforma agrária. Assim, nota-se que exemplos são 

múltiplos para explicitar a complexidade do real.  
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 Ademais, Oliveira (2011), ao analisar os recentes conflitos no campo brasileiro, 

corrobora que tais conflitos têm se explicitado mais nas “comunidades tradicionais”, 

entretanto pondera que juridicamente essas comunidades possam a ser os “velhos” 

posseiros, que hoje tomam a primazia da luta na/pela terra  

 

[...] analisando o mapa relativo dos suje itos sociais envolvidos nos 
conflitos de terra, trouxe a principal novidade: o retorno de mais de 30 
anos de protagonismo dos posseiros na luta pela terra em 2010 

(OLIVEIRA, 2011, p. 23).  

 

Necessário se faz ao menos neste momento à questão do reconhecimento desses 

grupos, e de uma das teorias que servem de luz a sua compreensão: à Teoria do 

Reconhecimento. Sabemos que não há uma uniformidade no conjunto do que se chama 

de “teoria do reconhecimento” e, neste sentido, vamos explicitar algumas correntes para 

apreender o essencial proposto por esta teoria. Os trabalhos de Charles Taylor busca 

compreender a dimensão das minorias em um contexto liberal, de modo a definir os 

papeis sociais e status ocupados por estas minorias. Segundo Silva (2009, p.140) é 

necessário retomar em Taylor a articulação indissociável entre reconhecimento e 

identidade. Para o autor, o que está em jogo nas relações são os processos de 

reconhecimento de identidade, vez que é na relação que se estabelece pontes de 

integrações das linguagens sociais. Na esfera pública, o não reconhecimento de 

identidades sociais, segundo Taylor, pode ser causadora de opressões e relações de 

dominação, e, dessa forma, é imprescindível o reconhecimento de identidades. Para 

Silva, na teoria de Taylor, o não reconhecimento pode “engendrar sofrimentos àqueles 

indivíduos não reconhecidos” (SILVA, 2010, p. 142).  

 Axel Honneth, continuador da última geração da Escola de Frankfurt, busca 

interpretar a dimensão do reconhecimento – e das lutas por reconhecimento – a partir de 

um paradigma da moral. Ao afirmar este paradigma queremos orientar nossa leitura 

para a compreensão de que o elemento da preocupação com o reconhecimento do outro 

seja fundamental para a afirmação da identidade. Assim, para balizar a sua noção de 

reconhecimento do outro, Honneth compreende três estágios: o amor, a justiça e a 



82 

 

solidariedade. Essa articulação promove o entendimento de que a justiça é o traço 

fundamental para as lutas por reconhecimento, pois é na base da justiça – social – que se 

reconhecem os direitos intrínsecos do outro. 

 Silva (2009) critica tanto a perspectiva individualista de Taylor, que não abriria 

margem para a constituição de identidades coletivas, que negligencia a dimensão da 

opressão de classe presente na sociedade. Quanto à de Honneth que parte, então, da 

perspectiva da teoria da concorrência entre os indivíduos que busca, egoisticamente, 

auto conservação. Se, conforme aponta Silva (2011), a teoria de Honneth busca 

compreender a questão do reconhecimento em um plano moral, quando o movimento 

quilombola reafirma a dimensão da escravidão passada para justificar a “reparação” no 

presente, podemos afirmar que ela retira o caráter de classe da questão, dada que 

compreendemos como imprescindível a determinação da questão agrária. Fraser: o 

remédio correto para romper a injustiça seria que as políticas públicas tratassem de 

reconhecimento e redistribuição de forma indissociável (MATTOS, 2006). E é nesse 

sentido, haja vistas duas determinações importantes na sociedade, a questão étnico-

racial a questão agrária, por exemplo, que o movimento quilombola coloca no espaço 

público demandas indissociáveis por reconhecimento e distribuição.  

 Se o contexto nacional aponta essa manifestação das comunidades tradicionais, o 

estado da Bahia é também lócus privilegiado da emergência de suas lutas. No âmbito do 

GeografAR, temos dado atenção, pela relação de ensino, pesquisa e extensão aos 

indígenas, aos quilombolas, aos pescadores artesanais e comunidades de fundos e 

fechos de pasto. Há a indicação de que haja 43 comunidades indígenas, em 22 etnias 

diferentes; mais de 900 comunidades negras rurais, dentre as quais 718 são certificadas 

pela Fundação Cultural Palmares; 80 Colônias de Pescadores e Pescadoras Artesanais e 

462 comunidades de Fundos e Fechos de Pasto. Certamente precisamos nos situar: esses 

“números”, discutidos com os movimentos sociais e confrontando com outras fontes, 

não desejam abarcar toda a realidade nem se confundir com ela, mas tão somente 

dimensionar a existência desses grupos e seus processos de territorialização. A figura 8 

5 representa a espacialização desses povos tradicionais no estado da Bahia.  
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A resistência, luta e expressividade dessas comunidades foram reconhecidas no 

plano estadual, a partir do Governo de Jacques Wagner, do PT. Vencida a eleição para 

governo pelo PT, foi criada em 2006 a Secretaria de Promoção da Igualdade 

(SEPROMI), com o objetivo de tratar das questões relacionadas a gênero e racial, com 

Figura 8 
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atuação junto as comunidades quilombolas. Passando por uma trajetória institucional 

frágil, a política para comunidades tradicionais é esboçada a partir do Decreto 11.850 de 

23 de dezembro de 2009, com a criação da Política Estadual de Povos e Comunidades 

Tradicionais, abarcando os seguimentos de quilombolas, indígenas, povos de terreiro, 

pescadores e marisqueiras, povo cigano, comunidade de fundos e fechos de pasto, 

comunidades extrativistas e comunidades de geraiszeiros.  

 A política vem criando legislação, normas, Secretarias e coordenações dentro de 

secretarias para encaminhar as ações estabelecidas pela Política Estadual. A atuação das 

diversas secretarias tem se dado a partir de uma compreensão mais culturalista das 

demandas dos grupos, com a priorização de atividades culturais, levantamento da 

memória e valorização cultural. Destarte, cabe indicar que a “questão das comunidades 

tradicionais” tem sido marcada por uma forte disputa no interior no governo estadual, 

com órgãos e gestores tentando chamar para si a condução e os resultados da Política 

Estadual. A tensão mais explícita se deu com a disputa da Secretaria de Promoção da 

Igualdade (SEPROMI), em 2007 comandada pelo deputado federal Luiz Alberto do PT, 

que tinha sua base eleitoral junto às comunidades quilombolas do Recôncavo Baiano, e 

a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (SEDES), comandada 

pelo deputado federal Walmir Assunção, cujas bases são do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra da Bahia. Ambos disputavam tantos os recursos quanto 

marcavam presença nas comunidades, buscando dar visibilidade às suas ações. As 

comunidades tradicionais passaram ser, então, alvo da disputa por votos no âmbito da 

Bahia.  

 No que concerne à questão territorial das comunidades, o único passo em 

direção a regularização dos territórios das comunidades tradicionais, sobreveste 

quilombos e fundos e fechos de pasto, foi o envio pelo executivo do Projeto de Lei 

12.910/2013, aprovado em outubro de 2013. A Lei aprovada busca instruir os 

procedimentos para regulamentação de terras públicas e devolutas ocupadas e fundos e 

fechos de pasto e quilombos. Há muitas críticas à Lei aprovada, sobretudo por ir de 

encontro ao que estabelece a Convenção 169, que deixa claro que a garantia a 
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reprodução física e social das comunidades, isto é, garante a titulação dos territórios 

integralmente e não apenas a terras ocupadas29.  

 

1.4 Grandes Obras e Conflitos no Campo  

 

 Além de marcada pela concentração fundiária, da hegemonia política e 

econômica da “sociedade do agronegócio”, da “contra reforma agrária” em curso, da 

diversidade de sujeitos sociais, o mundo rural brasileiro é marcado pela emergência de 

um modelo econômico marcado pela lógica desenvolvimentista, calcada na exploração 

dos recursos naturais, expropriação e realização de grandes obras de infraestrutura. Com 

a marcada da expropriação, as grandes obras têm ora criado conflitos territoriais, ora 

aprofundados os já existentes ora negado que tais conflitos estejam acontecendo. E por 

isso, as grandes obras tem sido importante dimensão a ser analisada na conjuntura da 

questão agrária.  

 No plano nacional, segundo os Cadernos de Conflitos no Campo da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), os maiores conflitos têm se dado em construção de 

hidrelétricas, com as do Complexo do Madeira, na região amazônica, a do Xingu; com a 

definição de parques socioambientais; com o avanço da extração mineral, dentre outros 

processos. Sabemos que cada um desses processos teria (e os têm) trabalhos infindáveis, 

mas se faz mister ressaltar que a lógica do projeto de desenvolvimento em curso tem se 

dado, com maior ou menos expressão em distintas realidades, em toda escala nacional.   

 Conforme aponta a CPT, desde 2002, quando a entidade passou a registrar 

“conflitos pela água” – envolvendo tanto populações atingidas, quanto trabalhadores 

nos canteiros de obra –, há um crescimento desses conflitos, sobretudo, aqueles 

relacionados a hidrelétricas, com 43 casos e as atividades minerárias, com 28 casos. 

Segundo a mesma CPT, a região nordeste aparece com 43% dos registros deste tipo de 

conflitos. Segundo Porto-Gonçalves e Guin (2014), dos 847 conflitos registrado no 

Brasil, 692 envolviam o poder privado e 81 envolviam o poder público e desses, a 

                                                 
29 Há uma discussão avançada sobre terras ocupadas entre os cientistas sociais, pois “terra ocupada” muitas vezes 

restringe-se aos locais de moradia, o que indica uma restrição dos direitos das comunidades. Ver Arruti (1999.  
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maioria com obras relacionadas a infraestrutura no conjunto das obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) 

 

Em 2013, cerca de 45 conflitos por terra e água foram registrados em áreas 

diretamente relacionada com o PAC, 20 no nordeste, 14 na região amazônica 

e 11 na região Centro-Sul. Desses, 19 se deram em obras de complexos 

industriais-portuários, SUAPE, em Pernambuco, Porto Açu e Comperj, no 

Rio de Janeiro; 18 foram resultados de barragens, com destaque a Belo 

Monte, Jirau e Santo Antônio e represas nos rios Teles, Pires e Tapajós 

(PORTO-GONÇALVES; GUIN, 2014, p. 22-23).  

 

 Pois se faz necessário compreender o processo de apropriação privadas da terra e 

dos recursos naturais, via espoliação, enquanto condição fundamental para o 

desenvolvimento recente do capitalismo brasileiro, marcado pelos processos de 

“reprimarização da economia”, em que a pauta de exportação se baseia em produtos 

primários, sobretudo commodities de origem agrícola, animal e mineral. Daí que muitos 

autores, baseados em processos recentes de expropriação do campesinato e das 

comunidades tradicionais, apontam o conceito de acumulação primitiva ou originária 

como base da expansão capitalista. Sevá (2012), analisando a “ótica” do 

desenvolvimento alerta 

 

Sob o regime capitalista, o chamado ‘desenvolvimento’ dever der entendido 

como uma trajetória que envolve em conjunto com a acumulação do capital 

nas mãos dos capitalistas. Aí reside uma das principais manobras ideológicas 

do desenvolvimentismo: a apologia do benefício para todos (a melhoria, o  

progresso do país), não pode escancarar o mecanismo de concentração 

seletiva de riqueza (acumulação privada) (SEVÁ, 2012, p. 2).  

 

 Assim como no plano nacional, as grandes obras de desenvolvimento em curso 

na Bahia têm explicitado também conflitos territoriais, ambientais e sociais. Destacam-

se: a Ferrovia da Integração Oeste-Leste (FIOL), com o traçado do Sul do Tocantins ao 

Sul da Bahia; o Porto Sul, no sul do estado; as obras da Transposição do Rio São 

Francisco; o Estaleiro do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano; e o processo de expansão 

da mineração no estado da Bahia.  
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 Das obras anteriormente elencadas, a que consideramos mais expressiva do 

desenvolvimento capitalista em curso é a FIOL, por se tratar em verdade de um 

complexo que integra tantas outras.  A FIOL é um traçado da ferrovia planejada em 

FIOL  

Caetité 

Porto Sul 

Estaleiro do Paraguaçu 

Eucalipto  

Transposição do São Francisco  

Figura 9 
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1950 pelo engenheiro Vasco Neto, que almejava um traçado ferroviário que ligaria o 

Atlântico ao Pacífico, do Porto de Campinhos em Maraú (Bahia) ao Porto de Iquito, no 

Peru. À época, a obra foi inviabilizada pela ascensão da indústria automobilista do País. 

No contexto atual, no qual o Governo Federal busca investir em infraestrutura para 

eliminar os “gargalos” do desenvolvimento econômico, a FIOL aparece com obra 

estruturante deste processo.  

 Tida no conjunto das obras do PAC como uma das prioridades, a FIOL deve 

possuir uma extensão de 1.490 km, com custo inicial de 6 bilhões de reais. Quando 

finalizada, a expectativa é que por ano circule pela ferrovia, em direção ao Porto Sul: 20 

milhões de ferro; 30 milhões de metais pela Votorantim, para o mercado chinês; 2 

milhões de toneladas de Magnesita; 10 milhões de toneladas de Bauxita da Rio Tinto; 

20 milhões de outros minérios e metais e 5 milhões de toneladas de grãos do Oeste 

Baiano e do Tocantins. Conforme aponta o seu traçado (Figura 10), a obra viabilizaria o 

escoamento de commodities para grandes mercados mundiais, sobretudo o chinês.  

Figura 10 – Traçado da Ferrovia Oeste -Leste 

 

 

  

Entre 2008 e 2010, por diversas vezes as obras da FIOL foram suspendidas pela 

justiça, com problemas ambientais e/ou por suspeitas de superfaturamento. Em 2010, 

Fonte: http://www.valec.gov.br/FerroviasFiol.php  

Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2013.  

http://www.valec.gov.br/FerroviasFiol.php
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sanados os principais entraves, o edital para a obra foi lançado e a então secretária da 

Casa Civil da Bahia, Eva Chiavon, comemorava a notícia “Agora a Fiol volta aos 

trilhos” (FRAGA; CORREIA, 2010). Mas ainda assim vários problemas ambientais 

eram apontados pelos órgãos competentes, o que ocasionou novas paralisações. Durante 

muitas entrevistas nos jornais e em comícios, o governador Jacques Wagner acusava os 

órgãos ambientais, os movimentos sociais ligados à questão ambiental, movimentos 

sociais em geral e até interesses de outros estados pelo atraso nas obras30. E o 

entusiasmo do governador é claro durante a Bahia Farm Show em 2011  

 

Eu não tenho dúvidas que a ferrovia vai transformar não só o oeste, 
mas toda a linha por onde passa. Quando a gente melhora uma estrada, 
a terra valoriza e se a terra valoriza e melhora o preço do hectare sobe 
(MOTA; ANDRADE, 2011).  

 

A obra da Fiol tem ocasionado conflitos não só com áreas públicas, devolutas ou 

com posseiros, mas o seu traçado passa nas áreas de quatro assentamentos de reforma 

agrária no Território do Velho Chico, situação a ser analisada mais à frente 31. No caso 

específico, as obras da Fiol estão impactando comunidades que já tiveram um processo 

parcial de regularização fundiária como o caso da comunidade de Araçá/Volta, em Bom 

Jesus da Lapa, que em 2000 teve parte do seu território regularizado com assentamento 

e que as obras da Fiol aterravam um dos “braços” do Rio São Francisco que passa pela 

comunidade (Figura 11).  

 

 

 

 

 

                                                 
30
 A Tarde, 2011.  

31
 Ver em http://www.incra.gov.br/incra-ba-e-valec-discutem-acoes-em-assentamentos-por-onde-passara-ferrovia-

fiol-oeste-leste.  

http://www.incra.gov.br/incra-ba-e-valec-discutem-acoes-em-assentamentos-por-onde-passara-ferrovia-fiol-oeste-leste
http://www.incra.gov.br/incra-ba-e-valec-discutem-acoes-em-assentamentos-por-onde-passara-ferrovia-fiol-oeste-leste
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 Outra grande obra estruturante, vinculada a FIOL. o Porto Sul possibilitará a 

chegada dos grãos do Oeste Baiano e da mineração extraída do sudoeste do Estado. Não 

por acaso, antes, em 2010, buscando articular o Porto Sul, obra do complexo, Jacques 

Wagner é categórico “O Porto Sul é fundamental para garantir o desenvolvimento para 

a Bahia” (A Tarde, 2010). É imprescindível indicar que o setor mineral passou a ser um 

dos vetores do desenvolvimento, passando da participação de 1,3% no PIB em 2002 

para 1,9 em 2012, com movimentação de R$ 3,065 bilhões. Entre os principais metais e 

minérios estão ferro, cobre, ouro, níquel e cromo (SICM, 2014). Segundo um dos 

principais investidores no setor de mineração, o geólogo João Carlos Cavalcanti, o 

estado prepara-se para se tornar, em três anos, o “Estado da Mineração”, devido a 

possibilidade de exploração de diversidade de minérios e metais, diferente da produção 

em minas, que tem sua produção centrada em ferro e ouro, ou do Pará, que tem como 

eixo a produção de minério de ferro (GOMES, 2011). Dados da Secretaria de Indústria, 

Comércio e Mineração (SICM, 2014), foram gerados 13 mil empregos diretos na 

Figura 11: “Braço” do Rio São Francisco sendo aterrado nas obras da 

FIol – Quilombo de Araçá/Volta – Bom Jesus da Lapa (BA), 2016.    

Foto: Lucas Marcolino, liderança da comunidade de Araçá/Volta.  

Fonte: Trabalho de Campo, 2016.    
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atividade sendo mais de 11 mil no semiárido. Destaque que a área mapeada para 

mineração corresponde a 61% do território baiano, torando a Bahia “um dos  maiores 

potenciais minerais inexplorado no Brasil” (SICM, 2014).  

Os conflitos por terras e territórios que eclodiram na Bahia recente a partir das 

grandes obras de desenvolvimento. Estas têm emergido conflitos pelo uso da água, do 

solo, do subsolo, dos ventos – devido aos grandes parque eólicos – dentre outros. Neste 

conjunto, vão evidenciando a disputa por terras pública e devoluta no estado, sobretudo 

nas áreas das comunidades tradicionais.  

A expansão deste setor tem se dado em algumas cidades da Bahia, como em 

Caetité, localizada no sudoeste do estado. A descoberta de urânio e de imensas jazidas 

de ferro deve possibilitar que a Bahia alcance o terceiro lugar na produção do minério, 

com mais de 40 milhões de toneladas por ano. Em Caetité, esta sendo prevista a maior 

produção de urânio do País. (CPT, 2010).   

 Essa expansão do setor de mineração no estado tem sido denunciada pelos 

movimentos sociais e entidade dos trabalhadores e tem sido marcada pela expulsão dos 

camponeses e comunidades tradicionais, arrendamento de lotes de assentamentos de 

reforma agrária, poluição dos rios e poluição sonora. A CPT, por exemplo tem 

acompanhado esses casos e denunciados, como no caso do município de Campo Alegre 

de Lourdes, conforme aponta um dos coordenadores da CPT na Bahia “As mineradoras 

estão se apropriando de forma avassaladora por áreas de produção alimentar, territórios 

tradicionais, áreas de posseiros” (Siqueira, 2011). Por esse quadro, demonstra-se que o 

desenvolvimento do capitalismo na Bahia recente tem sido realizado explicitando várias 

questões, entre elas a agrária.  

 

1.5 A Lei é a amarra 

 

 Marcada pela disputa territorial, nos parece imprescindível apontar que esse 

embate tem se manifestado, também, no plano jurídico lega l, onde leis, normas, 

decretos, instruções normativas, portarias, expressam o quão conflituoso se apresenta o 
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campo brasileiro, marcado por visões e projetos distintos do/para o mundo rural. Há em 

curso algumas mudanças, ou em curso ou propostas, que devem ser indicadas 32: as 

PECs 215/2000 e 237/2013; o Novo Código Florestal; a ADI quilombola no Supremo 

Tribunal Federal; a Portaria 303 da Advocacia Geral da União (AGU); as propostas do 

Novo Código da Mineração, e as já alisadas Portarias 5,6 e 7 de INCRA.  

 Embora tratem de temas tão diversos e busque atingir sujeitos e direitos também 

diversos, esse conjunto de normas e proposições tem sido expressão da sociedade do 

agronegócio ao nível político parlamentar, sobretudo com a formação e o fortalecimento 

da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), mais conhecida como Bancada Ruralista. 

Essa Bancada, composta por 161 deputados federais e 11 senadores dos mais variados 

partidos buscam articular e defender os interesses dos proprietários de terras, a maioria 

deles, e da expansão do setor agropecuário brasileiro. Mais: buscam a articulação contra 

os interesses dos movimentos de luta pela reforma agrária, das comunidades 

tradicionais, de movimentos ambientalistas e movimentos relacionados a agricultura 

alternativa (COSTA, 2012).  

 Interessante ressaltar que a aliança dos parlamentares e dos setores da 

agropecuária não é nova, tendo no passado recente se articulado em torno da União 

Democrática Ruralista (UDR), que nos anos de 1980 e 1990 organizou o setor, agindo 

com violência e ameaças à luta pela terra. Mas é igualmente importante destacar a 

radicalidade e a diferença da Bancada Ruralista: a hegemonia no plano institucional, 

através do legislativo, com proposições de mudanças nas normas e legislação; no plano 

executivo, com pressão sobre o Governo Federal; e no plano do judiciário, com a 

criminalização dos movimentos sociais. Ademais, destaca-se a capacidade de 

articulação como uma Bancada suprapartidária, o que justifica, ao nosso ver, a sua 

capacidade de imposição de seus interesses nas três esferas de poder além de ter grande 

espaço na mídia. Tem-se, então, um cenário propício para que o aparato jurídico e 

institucional que tem dado um mínimo de direitos aos sujeitos do campo seja minado 

dia a dia. E o ataque tem sido para todos os sujeitos e direitos territoriais.  

                                                 
32

 Como d ito, não foi possível – infelizmente – fazer uma análise mais apuradas das modificações e 

propostas que vieram à tona após o Golpe de 2016.  
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 Aos povos indígenas, articulam-se duas Propostas de Emendas Constitucionais: 

as PECs 215/2000 e 237/2013. A PEC nº. 215/2000 busca transferir para o Congresso 

Nacional o poder de demarcação dos territórios indígenas, hoje a cargo do Execut ivo 

onde a pressão dos povos indígenas e entidades tem sido maior, embora também inócua. 

O que a PEC 215 propõe é, nada menos, que colocar nas mãos da Bancada Ruralista o 

poder de veto a toda e qualquer demarcação. Já a PEC nº. 237/2013, busca “flexibilizar” 

o direito dos índios aos seus territórios, propondo a possibilidade de concessão e 

parceria dos indígenas com os produtores rurais, indicando a possibilidade de uma 

“convivência harmônica e pacífica” desses dois sujeitos. Sob o argumento da “penúria” 

de tais povos, a emenda do deputado Nelson Padoni (PSC-PR), traz consigo um 

sentimento de “altivez” e benevolência e a noção de “desenvolvimento” na visão dos 

latifundiários. No curso da PEC 237 o deputado desqualifica o trabalho da FUNAI e de 

organizações não-governamentais ligadas á questão indígena, que estariam interessadas 

em suas próprias demandas e não nas demandas daquelas populações. Se no plano 

legislativo temos esse quadro, no plano executivo se encontra em curso um retrocesso 

idêntico: a Portaria 303/2012 da Advocacia Geral da União (AGU), que suspendeu 

todas as demarcações e abre brechas para a revisão de territórios já demarcados. Essa 

“força tarefa” do ataque aos povos indígenas tem dado resultado, segundo a Comissão 

Pró-Índio de São Paulo  

 

No Governo Dilma até o momento (abril de 2014), foram decretadas 9 
terras indígenas e 11 foram homologadas. Na última gestão de Lula 
(janeiro de 2007 a dezembro de 2010) foram decretadas 51 terras 

indígenas e homologadas 21 (CPISP, 2014, p. 3).  

 

 Esse processo de burocratização e obstacularização dos direitos dos povos, tem 

tido consequências imediatas na Bahia: pela não homologação do território dos 

Tupinambás de Olivença, no Extremo Sul da Bahia, os conflitos entre proprietários, 

latifundiários e indígenas têm sido marcantes nos últimos meses.  

 No caso das comunidades quilombolas, a Bancada Ruralista tem se articulado na 

defesa da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.239/2004, proposta pelo 
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Democrata (DEM), contra o Decreto 4.887/2003, que estabelece os procedimentos 

administrativos para identificação e regularização dos territórios quilombolas. Sob o 

argumento de que o Decreto Presidencial legisla em matéria que deveria ser analisada 

pelo legislativo, a ADIN, assim como as PECs da questão indígenas, jogar para o 

legislativo, isto é, para a Bancada Ruralista, o poder de veto sobre os territórios 

tradicionais quilombolas garantidos pelo Artigo 68 da ADCT. A ADI – amplamente 

criticada pelas comunidades, movimentos sociais e pela Associação Brasileira de  

Antropologia – foi considerada procedente pelo relator do processo, o Ministro Cesar 

Peluso, que além de aceitar o argumento do DEM sobre o direito do legislativo sobre a 

matéria, argumentou que o Decreto é o causador da morosidade dos processos de 

titulação. A votação se encontra paralisada devido ao pedido de vista da Ministra Rosa 

Weber.  

 Embora a votação não tenha sido concluída, e mesmo antes de ser colocada em 

Plenário, a ADI teve reverberações nos processos estaduais e nacional de titulação. Sob 

o argumento de que o Decreto estava para ser votado, o Governo da Bahia paralisou por 

muito tempo todos os processos de regularização fundiária em quilombo, retornando 

apenas a fazer depois de uma Lei específica no âmbito estadual, a Lei 12.910/2013, já 

analisada anteriormente. Além da ADI, é importante lembrar as mudanças nas 

Instruções Normativas do INCRA para a questão quilombola, onde a modificação tem 

colocado mais burocracia para a elaboração dos Laudos Antropológicos de identificação 

territorial.  

 Na (questão da) reforma agrária já foram analisadas as Portarias do INCRA, 

enquanto expressão da supremacia do agronegócio. Mas a Bancada Ruralista tem 

buscado articular a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 

demarcações de territórios indígenas e quilombolas e sobre vistorias para fins de 

reforma agraria, denominada “CPI das Demarcações”. Essa CPI teria como objetivo 

investigar a FUNAI, o INCRA, a FCP, organizações sociais, Universidade e grupos de 

pesquisas e profissionais, sobretudo os antropólogos, envolvidos nos processos 

administrativos relacionadas a essas questões territoriais33. 

                                                 
33

 A CPI da Ongs buscou atingir o MST e foi uma das responsáveis pelas quedas das desapropriações.  
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1.6 Movimentos Sociais e Mediações Política no Mundo Rural 

 

É também nesse contexto de diversidade social e retrocessos jurídicos 

institucionais que os movimentos sociais se confrontam e se expressam. Numa 

dimensão sociológica, na qual o axioma fundamental entre estrutura e ação se 

desenrola, podemos perguntar: como os sujeitos, através dos movimentos sociais agem 

face a essa estrutura da questão agrária contemporânea?  

 Inicialmente, destacamos que a diversidade de sujeitos sociais, populações e 

grupos no mundo rural brasileiro tem reverberado também numa diversidade de 

representações e mediações de suas lutas políticas, com a tarefa de representar os 

interesses e demandas de cada um dos sujeitos, inclusive diversidade na defesa, ou não, 

das categorizações (auto)atribuída. Mas compreendemos que não há espaço no âmbito 

deste capítulo para acompanhar essa trajetória diversa e complexa, suas ideologias, 

visões de mundo, demandas e relações com o Estado, partidos e governos. Mas é 

possível indicar que as demandas das representações e mediações política s dos grupos 

no campo estão unidas em uma realidade que podemos dizer objetiva: a de que estão, 

dentre outras questões, no bojo da questão agrária. Essa questão é uma das 

determinações da existência dessa diversidade, como afirma Grzybowski (1987) : 

 

A diversidade dos movimentos sociais no campo é determinada pela 
diversidade de contradições existentes e modos de viver e de enfrentá-
las. As bases de movimentos estão implementadas nas diversas formas 
sociais de inserção dos diferentes segmentos de trabalhadores rurais 
na estrutura agrária e no processo de produção agropecuária 

(GRZYBOWSKI, 1987, p. 17) 

 

 Se o período é marcado uma infinidade de processos, que refirmam o “lugar” da 

questão agrária para compreensão do mundo rural, se faz necessário que há em curso 

tentativas desses movimentos em debater a atual conjuntura agrária brasileira. Um dos 

momentos fundamentais para apreensão do posicionamento dos movimentos sociais 
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face a esse contexto do campo brasileiro pode ser visto em agosto de 2012, ocorreu em 

Brasília o Encontro Nacional Unitário de Trabalhadores e trabalhadoras, povos do 

campo das águas e das florestas , com a presença de 38 movimentos e organizações 

sociais do campo, incluindo os mais expressivos nacionalmente, como o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), a Comissão Pastoral da Terra (CPT). O debate e a perspectiva de unidade se 

deu em torno do enfrentamento ao modelo do agronegócio, da diversidade de sujeitos 

do campo, da questão ambiental, da soberania nacional, da soberania alimentar, 

(re)colocando a questão territorial como ponto central.  

O texto do professor Sérgio Sauer, da Unb, (SAUER, 2010), busca compreender 

a dimensão da terra (e do acesso a ela) na modernidade, e demonstrar como essa 

questão, da terra e dos camponeses, quase sempre vista pela modernidade como avesso 

a ela é, sim, produto e produção da mesma. 

O autor, ao afirmar do processo de reinvenção do campo e do rural na 

contemporaneidade, vai explicitar elementos da luta pela terra e de luta pelos territórios 

como mais forte expressão desse ressurgimento. Afirma que esses espaços 

reapropriados pelo poder, a partir da luta social, criam “territórios heterotópicos”, 

reafirmando novas utopias. Entretanto afirma que a construção dessas heterotopias na 

modernidade tem tido uma grande resistência das forças conservadoras na sociedade 

brasileira, de modo que o processo de criminalização dos movimentos sociais é a face 

mais escancarada desse campo de forças.  

Sauer (2010) aponta um caminho que nos parece interessante: as lutas sociais no 

campo reafirmam a modernidade da questão agrária. A prova é que esses movimentos 

sociais reinventam, tanto na luta quanto nos espaços conquistados, práticas cotidianas 

históricas, sendo ao mesmo tempo singulares e universais. São lutas que não se 

restringem a conquista da terra, mas a luta por saúde, educação, moradia, dentre outras 

demandas. Conforme diz o autor, essas lutas têm reafirmado a necessidade do 

reconhecimento enquanto sujeitos sociais, dotados de autonomia e de projetos próprios, 

projetos esses construídos no dia a dia de suas práticas sociais. Acampamentos e 

assentamentos de reforma agrária, enquanto exemplos de luta pela terra explicitam a 

possibilidade de diálogo mais profundo, e fraternal, entre o campo e a cidade.  Os 
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espaços conquistados ou em disputa, buscam refirmar uma “práxis espacial 

emancipatória” (Soja, 1993), de modo que se dão processos de construção e 

reconstrução de identidades sociais, subjacentes às práticas sociais, uma espacialidade e 

uma territorialidade vivida. 

 Na escala da Bahia, um encontro parecido ao havido na escala nacional, ocorreu 

em dezembro de 2013, em Feira de Santana, com a presença de 22 movimentos e 

entidades sociais, com a particularidade de envolver os movimentos e trabalhadores do 

campo. O Seminário Estadual Terra, Território e Soberania Alimentar “Semeando 

Unidade, Colhendo Liberdade34” teve como objetivo a formação política aliado a 

posições de unidade para o enfrentamento das questões que marcam, 

contemporaneamente, o campo e a cidade na Bahia.  

Durante três dias foram debatidos temas e realizados grupos de traba lhos sobre 

às seguintes questões: 1) reforma agrária; 2) reconhecimento de territórios tradicionais; 

3) soberania alimentar; 4) soberania hídrica e energética; 5) agrotóxico e monocultivo; 

6) mineração; 7) gênero; e 8) Educação do Campo e Juventude. Pela amplitude dos 

temas apresentados e debatidos, nota-se uma compreensão mais ampliada da realidade 

agrária baiana. Ao final do Encontro, uma carta indica essa compreensão a nível 

organizativo e unitário  

 

Nós, povos do campo, das florestas, das águas e cidades da Bahia 
[...],após uma profunda reflexão sobre a conjuntura agrária baiana e 
brasileira, manifestamos a nossa indignação frente ao modelo de 
desenvolvimento capitalista em curso, intensificado nos últimos dez 
anos, que tem inviabilizado a política de reforma agrária e de 
reconhecimento dos territórios tradicionais, face aos interesses de 
grandes corporações públicas e privadas, nacionais e internacionais, 
comprometidas com a degradação da vida em todas as suas 

dimensões. 

 

 

                                                 
34 O Seminário foi p lanejado durante 1 ano por diferentes movimentos e entidades, com a articu lação da 

Comissão Pastoral da Terra (BA).  
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Sobre os “inimigos”   

 

Identificamos que os nossos inimigos estão umbilicalmente 
articulados. Controlam o Estado em suas três esferas (Legislativo, 
Executivo e Judiciário) para fazer valer a todo custo seus interesses. 
Não temos dúvidas de que são eles que inviabilizam a Reforma 
Agrária e a regularização dos territórios tradicionais, a partir do 
desmonte e sucateamento dos órgãos responsáveis pela sua execução e 
dos minguados recursos financeiros disponibilizados nos orçamentos, 
para que seus empreendimentos e ações nocivos à população do 

campo e da cidade possam se efetivar. 

 

 E num tom propositivo  

 

Estamos cientes dos desafios que temos pela frente para nos contrapor 
e propor de forma articulada a essa conjuntura, nesse sentido, 
reafirmamos nosso compromisso com a continuidade da construção de 
um processo de lutas unificadas que favoreça o desenvolvimento de 
ações diretas e estratégias necessárias e urgentes para fazer frente à 
ofensiva do capital, com suas várias faces, contra nossos povos e 
comunidades. 

Anunciamos a reforma agrária, o reconhecimento dos territórios 
tradicionais, a soberania alimentar, hídrica e energética e a 
importância da educação do campo como soluções sustentáveis e 
definitivas ao ameaçador negócio da água, da terra e da energia. 
Defendemos a soberania alimentar, hídrica e energética como direito 
dos povos e comunidades em definir autonomamente suas próprias 
políticas, estratégias e práticas sustentáveis de acesso e usos da terra, 
água e da energia, em condições suficientes à produção e reprodução e 
melhoria da vida, de acordo com suas formas e tradições [...] 

 

 Importante ressaltar a diversidade de participação dos grupos sociais: O MST, o 

Movimento CETA, o MPA e o Movimento de Luta pela Terra (MLT) representam os 

assentados de reforma agrária; os quilombolas são representados pelo Movimento 

CETA (no Território do Velho Chico), pelo Movimentos dos Pescadores e Pescadoras 

Artesanais da Bahia, que também representam os pescadores; as comunidades de fundos 

e fechos de pasto são representadas pelo Central de Fundos e Fechos de Pasto.  
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  Se a “Articulação Terra e Território” tem se debruçado na reflexão sobre ações 

conjuntas para o campo baiano, é necessário também pontuar que a construção da 

articulação se dá em um momento eleitoral, entre 2013 e 2014, conjuntura que altera 

consideravelmente as possibilidades de articulação em torno de uma pauta comum 

mesmo que ela aparentemente exista na realidade objetiva. Prova desta última assertiva 

foi as mobilizações do “Abril Vermelho 2014” na Bahia. O MST baiano marchou com 

três mil integrantes de Camaçari em direção a Salvador, onde por cinco dias pautou 

questões relacionada à reforma agrária e à Reforma Política, bandeira defendida pelo 

Partido dos Trabalhadores. Na segunda-feira, dia 12 de maio de 2014, após a saída do 

MST, outros três movimentos – Movimento CETA, Movimento dos Pequenos 

Agricultores e o Movimento de Luta pela Terra (MLT) – ocuparam a sede do órgão, 

denunciando a paralisação da reforma agrária, mas sem a bandeira da reforma política 

levada pelo MST. Retomando: os dois movimentos encontram-se na tentativa da 

articulação unitária “Terra e Território”.  

 Desse modo, compreendemos que a complexidade da questão agrária pode ser 

compreendida, também, através dos (des)caminhos que os movimentos sociais e 

mediações políticas constroem nessa conjuntura da questão agraria brasileira e baiana.  

Apontamos que a partir da complexidade e da diversidade de formas sócio-

espaciais e identidades sociais que o campo brasileiro, em particular o baiano, apresenta 

podemos pensar que a questão agrária assume uma dimensão territorial. Ao assumir este 

caráter estamos querendo afirmar que: 

a)  A estrutura da propriedade da terra é ainda o elo fundamental para a 

configuração das relações sociais no campo;  

b) A luta pela terra indica a permanência da exclusão do acesso ao território;  

c) A dimensão territorial é evidenciada, também, na resistência de modos de vida, 

modos de ser e de reprodução;  

d) A questão agrária explicita elementos de (re)classificações de antigos grupos 

sociais e enunciação de identidades étnicas e sociais;  
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e) Evidencia a questão “ambiental”, de manutenção e acesso a recursos naturais, 

muitas vezes específicos, como o uso da caatinga ou dos barrancos do rio;  

f) Explicita formas de vida que tem como referências laços de parentesco, 

compadrio e reciprocidades;  

g) Apresenta em si uma variedade de usos dos territórios, apontando formas sócio-

espaciais diversas;  

h) A questão agrária é assumida e negada, pelo Estado de formas variadas.  

 Assim, essas indicações constituem que as determinações fazem parte da 

constituição do “objeto” da tese e, por isso, são luz que nos ajuda a caminhar na 

compreensão da emergência e etnogênese dos grupos sociais nas Fazendas Curralinho.  
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CAPÍTULO II - TEMPOS DE AGREGAR: terras, territorialidades, famílias e gados 

 

 

 

 

 

 



102 

 

2.1 Forma-conteúdo das fazendas de Gado  

 

As análises sobre o campo brasileiro são permeadas pelo peso do processo 

inicial de formação da sociedade brasileira. Os estudiosos que se debruçam sobre o 

mundo rural brasileiro quase sempre se defrontam – de uma maneira ou de outra – com 

a nossa história. Essa dificuldade se dá mesmo naquelas análises – a exemplo desta – 

que buscam compreender questões bem contemporâneas, a exemplo da luta pela terra 

ou das reivindicações das comunidades tradicionais, temas presentes no final do século 

XX e início do século XXI.  

Little (2002), Campos (2011) e Oliveira (2001) apontam a diversidade 

socioterritorial das populações do campo brasileiro, bem como as diversas formas 

espaciais subjacentes aos processos sociais. Falamos de posseiros, meeiros, parceiros, 

sem terra, povos indígenas, comunidades quilombolas e negras rurais, extrativistas, 

grandes produtores, dentre outros. Estes grupos – classes, frações de classe ou classes 

em formação35 – conformaram, a partir do campo de forças no/do campo brasileiro, 

espaços e territórios diversos, distintos e antagônicos. Em verdade, a relação entre as 

formas espaciais e os conteúdos sociais do campo, aquilo que Santos (2008b) denomina 

de “formas-conteúdo”, representa as contradições da formação capitalista do campo 

brasileiro.  

Neste sentido, se faz necessário compreender como, por que e de que maneira, 

formas espaciais que surgiram em outro contexto histórico – a exemplo das grandes 

fazendas monocultoras, das antigas fazendas de gado, dos territórios indígenas e 

quilombolas – permaneceram no mundo rural do século XXI. Como afirma Moreira 

(2014a), muitas das análises sobre a estrutura fundiária e a sua configuração atual tem 

apenas constatado a sua concentração, uso baseado em agricultura para exportação, uso 

racional da terra e dos recursos naturais, suas importâncias na economia etc. Baseado 

método dialético, se faz necessário ultrapassar a constatação e buscar explicações e 

nexos causais que possibilitaram (re)configuração da estrutura fundiária e as tensões, de 

classe, entre os sujeitos do campo. Essa tarefa, árdua, tem o poder de explicar não 

                                                 
35

 A partir de uma reflexão a partir de Thompson discutirei mais essas questões.  
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apenas o mundo rural, não apenas a longa marcha do campesinato brasileiro, mas 

também a constituição do Brasil.  

Nas diversas formas que constituem a diversidade do campo brasileiro, 

configuraram-se desde o século XVII as fazendas de gado. Em que pese adiantar o que 

discutiremos mais à frente as suas características e sujeitos constituintes, registra-se que 

tais formas espaciais foram, nos primeiros momentos da colonização, uma das mais 

expressivas maneiras de explicitação da questão agrária no Brasil. Embora este estudo 

tenha como objetivo as transformações ocorridas numa dessas fazendas, isto é, sobre 

uma especificidade, é necessário salientar a sua presença marcante desde a nossa 

formação enquanto nação. Freire (1906), aponta a existência, apenas no Alto Sertão da 

Bahia36, de 35 importantes fazendas de gado, decorrentes das sesmarias concedidas 

pelos Donatários. Estando na gênese da formação territorial do Brasil, a reconstituição 

da “história” dessas fazendas permite aos pesquisadores compreender as especificidades 

da constituição agrária do Brasil.  

Na Bahia, onde se iniciou a colonização, seguiu-se o modelo adotado pela 

Metrópole: a formação das Capitanias Hereditárias, e, posteriormente, a concessão de 

sesmarias37 a “gentes de posses”. No caso aqui específico, formaram-se duas grandes 

sesmarias: a Casa da Torre e a Casa da Ponte. O primeiro Morgado pertencia aos 

descendentes dos Garcia D´ávila, que deteve sob sua posse uma grande extensão de 

terra que ocupava áreas hoje pertencentes a vários estados; e o segundo morgado – do 

qual a Fazenda Curralinho foi constituída – pertenceu aos Guedes de Brito, sobretudo 

ao filho Antônio Guedes de Brito. As sesmarias dos Guedes de Brito reuniram quase a 

totalidade do sertão baiano e do norte de Minas Gerais. Dentre as várias atividades 

econômicas desenvolvidas, a atividade principal foi a criação de gado.  

Segundo Norberto (1952), no vale do São Francisco, a criação de gado 

constituíra-se um dos grandes traços fundiários, econômicos e culturais da região. 

Ademais, como aponta Moreira (2014b), a atividade socioeconômica de criação de gado 

foi responsável, ainda na Colônia, pela formação de uma “macroforma” expressiva 

                                                 
36 O conceito de Alto Sertão da Bahia aqui apresentado segue o apontado por Neves (2006). O autor caracteriza o 

Alto Sertão como a região que parte desde o Rio Paraguaçu até o São Francisco, de norte a sul do estado.  

37 O regime de sesmarias instituído em 1534 perdurou até 1822.  
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expressão e com característica dupla: de um lado articulava a plantation do Litoral com 

o espaço minerador do sertão mineiro e, por outro lado – nos tempos de crise –, a 

pecuária possuía uma dinâmica interna peculiar, com o comércio de carne e couro. 

A formação dessas fazendas foi responsável pela reconfiguração demográfica 

das áreas do sertão baiano e mineiro. Chamo atenção aqui para reconfiguração na 

medida em que compreendo que estes espaços já eram habitados e constituídos pelos 

diversos povos indígenas e que não faz sentido inviabilizá- los para falar de 

“povoamento” do sertão. Fato é que a constituição dessas fazendas conformou um tipo 

novo de sociedade, como afirma Caspiniano de Abreu, “a civilização do couro”. 

Embora constituídas ainda no Brasil Colônia e fortalecidas no período Monárquico, as 

fazendas de gado nos sertões brasileiro adentraram o período republicano ainda com 

dinâmicas que lhes eram próprias. É neste contexto, início do século XX, que buscamos 

entender os processos e relações sociais nas fazendas Curralinho e Carnaíba.  

 

2.2 A localização das Fazendas de Gado no Nordeste  

 

 No processo de expansão territorial brasileiro nos primeiros anos de Colônia, 

Caio Prado Junior (2000), assinala a importância da pecuária no abastecimento de carne 

para as plantations do litoral. A pecuária teve um papel importante de articulação à 

macroforma da plantation. Mesmo tendo sido escrito entre os anos de 1930 e 1940, 

Prado Júnior (2000), apontava que a presença das fazendas de gado e do setor pecuarista 

na economia ainda “identificava-nos ao passado”. Diferenciando o criatório de gado no 

sertão nordestino, no norte de Minas e na região das charqueadas, o autor (2000) afirma 

que no primeiro espaço havia condições que favoreceram o florescimento de uma 

pecuária peculiar: grandes extensões de terras, fazendas em formatos retangulares, uso 

de técnicas mais rudimentares para criação do gado, conforme afirma o autor  

 

A contingência de falta de recursos [...] tinha que resultar num t ipo de 
pecuária simplista e de requisitos mínimo; pouco mais que uma 
rudimentar indústria extrativa. O gado é mais ou menos deixado à lei 
da Natureza, são-lhe dispensadas muitas poucas atenções, e o maior 
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cuidado consiste em evitar o seu extravio e reuni-lo para ser utilizado 

(PRADO JR, 2000, p. 191). 

 

 O que chama atenção acima, e que será importante no caso estudado, é que a 

“pecuária simplista” e a “lei da Natureza” teriam ficado nos anos de Colônia, porque o 

que a memória dos sujeitos sociais no campo indica é uma necessidade de uma 

arquitetura social no interior das fazendas que possibilitasse o cuidado com gado. 

Ademais, se o tipo rudimentar de criação poderia ter sido fato, não permite associá-lo a 

relações rudimentares entre os sujeitos das fazendas, ao contrário: a memória aponta – 

como se descreverá mais à frente – para relações complexas, tensas e interdependentes.  

O nordeste brasileiro, sobretudo nos estados da região semiárida, tinha 

condições edafoclimáticas para a atividade. Mas essas condições “naturais” não eram 

suficientes: necessitava-se de um sistema jurídico que permitisse o acesso a essas terras, 

de modo que a constituição da atividade pecuária pudesse se desenvolver. Foram as 

facilidades relativas a concessão de grandes latifúndios que propiciaram que a atividade 

pudesse estar ligada ao movimento da economia mercantil do período colonial.  

Assim, corroboro com Moreira (2014a; 2014b), quando o mesmo afirma ser 

importante compreender o espaço da pecuária como uma macroforma no processo de 

constituição territorial do Brasil.  

 

2.2.1 A Fazenda Curralinho: antecedentes históricos 

 

 A historiografia local e regional sobre os sertões baianos, deve a Joaquim 

Quaresma Delgado, em 1730, o levantamento de 111 fazendas de gado existentes ao 

longo das margens direita do Rio São Francisco. A maioria dessas fazendas, arrendadas 

a outros proprietários, pertenciam às sesmarias concedidas ao mestre-de-campo Antônio 

Guedes de Brito38. A figura jurídica e social do arrendamento permitia que o 

proprietário pudesse ao mesmo tempo garantir a posse através do uso dos arrendatários 

                                                 
38 Em Neves (2005, p.170-71) podemos ter uma noção das fazendas de gado do mestre-de-campo bem como a sua  

presumível localização.  
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e manter o seu poder econômico, social e político sobre os mesmos e o restante da 

população. De certo, muita da literatura da expansão do gado nos sertões já foi escrito, 

muitas das teses vem sendo ratificadas ao longo dos anos. Além das condições 

edarfoclimáticas, uma das razões para que a pecuária se consolidasse nos sertões foi a 

proibição de criação de rezes a menos de 10 léguas39 (60km) do litoral, limitação que 

era fruto da hegemonia da plantation de cana-de-açúcar na sociedade Colonial 

brasileira.  

 A expansão das terras apropriadas pelo sesmeiro Antônio Guedes de Brito o 

possibilitou a ampliação do seu poder longe das ordenações da Coroa Portuguesa. A 

partir das fazendas levantadas por Delgado, em 1730, a historiografia regional e local 

baiana tem se dedicado a entender a dinâmica social e mercantil, com destaque aos 

trabalhos do professor Erisvaldo Fagundes Neves (2005, 2008, 2011 e 2012). A 

abordagem a partir dos sertões e das grandes propriedades rurais tem permitido avanços 

nos estudos sobre escravidão, propriedade fundiária, comércio, relações de famílias 

escravas, dentre outros temas. Para esta tese, que não tem a função de ser uma tese de 

história regional, foi fundamental se debruçar sobre estes estudos de modo a 

compreender o papel da criação do gado no período que antecede o desmembramento 

de uma de suas fazendas, a Curralinho. Neves (2005) destaca o papel que tiveram as 

propriedades na formação das atuais sociedades do sertão  

 

As fazendas pecuaristas constituíram-se nos primeiros núcleos de 
assentamentos humanos, embriões de futuras cidades, que 
promoveram o povoamento colonizador do interior para o litoral, onde  
permaneceram por uma faixa de 10 légua por dois séculos (NEVES, 

2011b, p. 261).  

 

 A expansão e manutenção por Antônio Guedes de Brito, e seus descendentes, 

entre o final do século XVI e XVII, se deu por um conjunto de estratégias utilizadas 

pelo sesmeiro: guerra e genocídio dos povos indígenas nos sertões, ocultação de posses 

                                                 
39 Conforme Alvará expedido pelo rei de Portugal, Pedro II, em 1701. Não é demais dizer que esta se tornou uma 

exigência a partir dos interesses do donos de fazendas de cana-de-açúcar, que não pretendiam perder lucro com a 

expansão da atividade de gado.  
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e apossamentos à Coroa, bem como ganhos de terra e poder advindos das guerras 

empreendidas aos “bárbaros”, devidos às despesas empreendidas para o 

empreendimento. Não por acaso, os limites e área das fazendas pertencentes ao mestre-

de-campo, indicadas por Delgado em 1730, não eram precisos, tendo apenas a alusão ao 

Rio São Francisco como referência. De fato, esse conjunto de estratégia s permitiu a 

formação de um amplo domínio sobre as terras dos sertões, subjugando pequenos 

posseiros e matando os indígenas da região.  

 Conforme aponta Neves (2005) e Germani (2006), dentre outros, foram 

inúmeras as normas e legislações editadas pela Coroa Portuguesa para tentar ordenar a 

estrutura da propriedade da terra na Colônia, legislações que ora pendiam para limitar a 

formação de grandes propriedades, ora que serviam para regular as posses indevidas. O 

certo é que apesar da aparente ambivalência, as legislações tornar-se-iam letras mortas 

na realidade brasileira, devido ao imenso poder adquirido pelos grandes sesmeiros do 

período. A concessão de terras no Brasil Colônia – e depois dele – tornou a malha 

fundiária do país um verdadeiro “caos fundiário” 

 

Donatários, arrendatários e posseiros cometiam todo tipo de 
irregularidades: abusaram das leis circunstanciais, inadequadas as 
condições da colônia e das ineficazes deliberações régias, que 
revogavam e reeditavam, constantemente com seus próprios atos 
dispositivos. (NEVES, 2005, p. 98).  

 

 As inúmeras propriedades pertencentes a Antônio Guedes de Brito, falecido em 

1690, foram passando para seus herdeiros e herdeiras, que contraiam matrimônio com 

pessoas da elite portuguesa e fazendo com que as propriedades fossem mantidas e até 

ampliadas. Frisa-se que a estratégia de casamento na elite para a reprodução da 

propriedade fundiária foi estratégia recorrente na história do Brasil. Cabe destacar, 

também, que as sesmarias da Casa da Ponte não se constituíam sem contestações, quer 

seja de outros sesmeiros, grandes proprietários, indígenas, pequenos proprietários e 

posseiros livres.  
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 Dos casamentos ocorridos na família Guedes de Brito, interessa para este 

trabalho o matrimônio contraído por uma de suas herdeiras, Joanna Maria Guedes de 

Brito com Manuel Saldanha da Gama, o Conde da Ponte. O seu filho, João Saldanha 

Gama de Melo Torres tornou-se, por hereditariedade, o Sexto Conde da Ponte, tendo 

sido muito influente na Colônia, tornando-se, inclusive Governador da Bahia. Falecido 

em 1809, o espólio de suas propriedades registrava quase a totalidade das fazendas de 

Antônio Guedes de Brito no Velho Chico, o que demonstra que a estratégia de 

manutenção das propriedades rurais através do matrimônio entre pessoas da elite se 

efetivara com sucesso. Entre 1809 e 1832, data do espólio, grande parte das fazendas 

foram vendidas, o que se pode deduzir que isto ocorreu devido ao “endurecimento” da 

fiscalização das propriedades e sesmarias concedidas e pelo prenuncio da Lei de Terras 

de 1850, que poderia colocar em risco toda a propriedade adquirira, a lei, ferro e fogo, 

pela família Guedes de Brito.  

 Mesmo com a venda de inúmeras propriedades e seu consequente 

desmembramento em outras, o espólio identificou oito grandes fazendas de gado, já 

existentes, em 1730, e que permaneceram ao tempo: Mocambo, Campo Grande, 

Curralinho, Boa Vista, Batalha, Volta, São João, Santo António do Urubu, Riacho dos 

Porcos e Rio das Rãs. Destas, permaneceram como grandes propriedades ao final dos 

novecentos e início do século XX apenas as fazendas Santo Antônio do Urubu, 

Curralinho40, Batalha e Rio das Rãs.  

 Segundo Santana (2012), a Fazenda Curralinho foi adquirida, em 1837, pelo 

Coronel Antônio Souza Espínola, coronel da Guarda Nacional, rico fazendeiro e 

minerador em Lençóis na Chapada Diamantina. O referido Coronel adquiriu a fazenda 

com o sentido de ligar as atividades de mineração com a do gado, ampliando, desta 

forma, seu poder e influência. A partir da metade dos Oitocentos, a família Espínola se 

aliou, através de matrimonio, com a família Teixeira, do capitão da Guarda Nacional 

                                                 
40 Não podemos ter certeza, mas tudo indica que a fazenda Campo Grande foi incorporada às terras da Fazenda 

Curralinho. Esta inferência se dá por três motivos: i) a localização da Fazenda Campo Grande nos limites da Fazenda 

Curralinho; ii)  O Registro do cartório de Paratinga em 1933, colocando os limites da Campo Grande e a Curralinho; 

e iii) a memória dos atuais moradores da antiga fazenda, que fazem constantemente referência a fazenda; iv) o fato 

dos Projetos de Assentamentos de denominarem Campo Grande I e Campo Grande II.  
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Francisco Teixeira de Araújo41. Destaca-se, aqui, novamente, a estratégia de união 

matrimonial para manutenção de terra e poder.  

 A Fazenda Curralinho foi herdada por Francisco Teixeira Araújo (sobrinho), 

neto da Família Teixeira-Espínola, em 1878. Um dos seus filhos, Major Deocleciano 

Teixeira, tornou-se herdeiro e administrador das terras da família. Deocleciano casou-

se, consecutivamente, com três filhas do Coronel Espínola42, e foi adquirindo por 

herança e por compra aos cunhados e cunhadas a maior parte da fazenda Curralinho43. 

Até 1931, data da sua morte, o Deocleciano Teixeira estendeu seu poder e domínio 

pelos sertões baiano, acumulando bens, propriedades e cargos públicos na nascente 

República44.  

 Embora tenhamos poucas informações oficiais da fazenda Curralinho, o estudo 

de Santana (2012, p.151-152), com base no inventário de 1931, pontua o quanto valia a 

fazenda, os escravos presentes e algumas construções 

 

Fazenda Curralinho, totalizada em 38:786$60 

91/120 partes de terra situadas a Fazenda Curralinho, avaliada em 

cincoenta contos, que sae à margem ..... 37:916$600 

Uma casa de sede da dita Fazenda..... 500$000 

Um curral na mesma fazenda..... 200$000 

Uma casa em ruínas e de construção modesta, Retiro da Bandeira da 

dita Fazenda 700$000 

                                                 
41 Conforme apontam Nogueira (2011) e Santana (2012), a família Teixeira adquiriu, já no século XIX as terras da 

Fazenda Rio das Rãs, Batalha e Santo Antônio.  

42 A primeira esposa de Deocleciano foi Mariana de Souza Espínola, falecida em 1878, depois ele casou-se com 

Maria Rita Souza Espínola, que chegou a falecer em 1880 por complicações do parto e por fim, casou-se com Ana de 

Souza Espínola, com quem ficou até a sua morte, em 1931. Do total deste último casamento foram onze filhos, entre 

os quais Oscar e Celso fora os principais herdeiros da Curralinho e também o educador Anísio Teixeira.  

43 O Inventário dos  bens de Deocleciano aponta pertencente a ele “92/110 partes da Fazenda Curralinho”. Ver 

Santana, (2012, p. 150).  

44 Para melhor entender a trajetória da família Teixeira na política baiana, ver: AGUIAR: “Agora um pouco da 

política sertaneja: a trajetória da família Teixeira no Alto Sertão da Bahia (Caetité, 1885-1924) . Dissertação 

(Mestrado em História Regional e Local).  Departamento de Ciências Humanas, V, Universidade do Estado da Bahia, 

Santo Antônio de Jesus, 2011.  
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Uma casa no logar Campo Grande, Fazenda Curralinho .......100$000 

(SANTANA, 2012, p. 152). 

 

 Além da fazenda e de seus bens acima descritos, foram arrolados mais de duas 

mil cabeças de gado – Fazendas Rio das Rãs e Curralinho –, cavalos, éguas e burros. 

Como dito, o avanço das propriedades de Deocleciano se fez em virtude dos seus 

casamentos e da compra aos seus cunhados e cunhadas.   
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Figura 12 
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 Pela própria história de formação das antigas propriedades dos Guedes de Brito, 

não foi possível identificar com precisão o tamanho exato da Fazenda Curralinho. Nos 

trabalhos de campo – sobretudo nas oficinas de histórico e trabalho – complementadas 

com análises cartográficas e de fontes históricas, podemos  apenas estimar o perímetro 

da Fazenda ao final do século XIX e início do século XX: 130 mil hectares, conforme 

Figura 12.  

 Em 1933, depois do espólio, uma das filhas de Deocleciano se casa com António 

Tanajura e a Fazenda Curralinho é desmembrada, surgindo a Fazenda Carnaíba.  
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Figura 13 
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2.2.3 Escravidão, Policultura e Famílias na Fazenda Curralinho 

 

 Em que se pese esta tese se debruçar sobre o processo de reconfiguração 

socioterritorial da Fazenda Curralinho, pós-falecimento de Deocleciano Teixeira, a 

partir dos trabalhos de Nogueira (2011), Santana (2012), extraí elementos presentes na 

propriedade anterior ao nosso recorte histórico que julgamos importantes para as 

sociabilidades estabelecidas e das identidades enunciadas pelos seus moradores. Alerto 

que encontrei muitas dificuldades para realizar a mesma rota adotada pelas 

pesquisadoras acima nomeadas, em virtude de serem técnicas próprias da historiografia 

regional que requerer-me- ia um domínio que não possuo. Optei desta maneira, por fazer 

uma releitura dos momentos anteriores ao foco desta tese a partir do trabalho de ambas 

as autoras. Necessário salientar que as pesquisas das autoras inserem-se em um quadro 

mais abrangente de estudos sobre fazendas de gado dos sertões nos Setecentos e 

Oitocentos.  

 Segundo Silva (2011), desde a década de 1980, a historiografia baiana se voltou 

a entender o sertão e reconstrução histórica daqueles espaços. Neves (2005 e 2012) 

aponta que três questões importantes marcaram a configuração histórica dos sertões 

baianos: o gado, a escravidão negra e a policultura. Neste quadro interpretativo, vem se 

tornando forte a tríade anteriormente enunciada por Neves (2005 e 2012) haja vista as 

várias pesquisas realizadas em torno da história de tais fazendas. Destaco que estes 

estudos causaram uma ruptura em determinadas interpretações históricas de que a 

escravidão negra e a policultura eram inexistentes ou diminutas no semiárido baiano. As 

interpretações passadas estavam ancoras e focadas nas formações das plantations do 

Recôncavo baiano, concentrando nesta a existência da escravidão e negando à 

policultura.   

 Em 1952, Santos Filho (201245) foi um dos primeiros a discutir a participação 

escrava nos sertões, tendo a Fazenda Campo Seco, em Rio de Contas, na Chapada 

Diamantina, como parâmetro para negar a tese da existência de escravidão concentrada 

no litoral e Recôncavo. Entretanto apenas a partir da década de 1980 e com mais força 

                                                 
45 A primeira edição da obra citada foi de 1955.  
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no século XXI que os espaços de sociabilidades existentes no período da escravidão 

foram vistos de forma mais sistemática.  

 Aqui nos interessa que no inventário do Sexto Conde da Ponte, em 1832, foram 

relatadas a existência de 2.105 rezes e 63 escravos na Fazenda Curralinho. Como 

fazenda de gado, esta propriedade possuía uma dinâmica de criação e venda de bois – na 

porta da fazenda ou em boiadas –, e criação de outros animais, como mulas, burros etc. 

No interior da fazenda, como veremos mais detalhadamente no próximo tópico deste 

capítulo, as relações de sociabilidade e hierarquias se davam a partir da existência do 

dono da terra, absenteísta, dos encarregados, de homens livres e escravos. Tanto ex-

escravos como homens livres foram considerados, no pós-abolição, como agregados.   

 Para a Fazenda Curralinho, entre 1840 e 1880, Santana (2012), aponta a 

existência da tríade proposta por Neves (2012): gado, escravos e policultura. No interior 

da fazenda, o cotidiano girava em torno da criação e cuidados com o gado e às relações 

sociais de trabalho contavam com a presença de pessoas livres e escravizadas. Santana 

(2012), apresenta, ainda, que no interior daquela propriedade, era comum que escravos 

se tornassem vaqueiros, identificando a citação dos escravos Ignácio, Lúcio, Paulo e 

Luiz nos livros de “Gado” e de “Razão”46. Nos trabalhos de campo, o escravo Luiz fora 

lembrado pelos moradores, o que demonstra a importância daquele individuo na 

memória social.  

 Na fazenda, como se verá adiante, as relações de hierarquia social se 

estabeleciam na seguinte ordem: o dono da fazenda, o encarregado, administrador ou 

gerente, os vaqueiros, os escravos (até quando perdurou a escravidão) e os agregados. 

Cabe ressaltar que por diversas vezes as categorias sociais, com exceção do dono da 

fazenda, se entrelaçavam, tendo relatos de escravos e agregados que eram, também, 

encarregados da propriedade.  

 Em relação à escravidão, a memória social – embora citasse o escravo Luiz – 

tem muito vivo na lembrança a existência da escravidão como ponto da sua história. O 

fato de conhecer “história dos antigos sobre escravidão” gera tanto a lembrança do 

                                                 
46 Os livros de Gado e de Razão eram onde se registravam as movimentações financeiras das fazendas. Constitui-se 

uma fonte inestimável de reconstrução histórica das dinâmica das fazendas.  
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passado em relação à opressão, quanto ao apontar para a identidade quilombola no 

presente quanto fruto daquele momento. Nas conversas e entrevista em campo, sempre 

alguma história relacionada à escravidão era contada pelos presentes, vejamos os relatos 

em conversa com homens que trabalhavam para o fazendeiro. Em um dia de campo, 

estabelecemos um grupo focal para falar da escravidão ocorrida na Fazenda Curralinho 

 

-  Avô do Finado Delfino? (Seu Chiquinho, morador da Curralinho) 

 - Agora aquilo tem mais de 300 anos, aquele mourão de roda tem 
mais de 300 anos. É do avô do Finado Delfino. A minha avó Joana, 
morreu com mais de 120 anos e aquilo ali, moço, contava que era dos 
escravos, que os escravos saíam de madrugada e ia comprar beiju lá e 
voltava, encomendava e voltava. (Seu Curralinho, morador da 

Curralinho) 

- Do escravos? (Seu Chiquinho, morador da Curralinho) 

- Dos escravos, dos escravos da escravatura. Minha avó Joana contava 
mais meu avô que eles conheceu. (Seu Curralinho, morador da 

Curralinho) 

- Vinha comprar o quê? (Pesquisador) 

- Beijú de tapioca, na mão do povo que fazia. Aqui nessa oficina ai, 
ele saia e comprava de manhã cedo, ai voltava no outro pé. Eles saiam 
e vinha comprar de noite e voltava pra de manhã cedo pra tá o serviço, 
pra não dá fé, pra não dá fé. Moço aqui é velho, moço. Olha a Lapa, 
aqui é mais velho. Eu conheci a Lapa como daqui ali, às vez aqui seja 
mais velho. Às vez não, é mais velho. A feira era ali, eu cansei de ir 
mais meu padrinho. A feira era em frente a esplanada.  Ai ai, aqui é 
velho, moço. Pegava era mato no pé do morro. (Seu Curralinho, 

morador da Curralinho) 

- Já era habitado? (Pesquisador) 

Já era habitado, quando o pai da minha mãe veio pra aqui das 
Mamonas, já era habitado. Eu entendo hoje, que o pessoal já ta aqui, 
que o pessoal já era habitado, quando eles vieram pra cá, já era 
habitado. E o pai do meu pai foi nascido aqui na comunidade também, 
e também era habitado. Muitos anos. Os antigos, os antigos que a 
gente conheceu daqui nenhum sabe a fundação daqui. Não tem um 
desses “Ah, o Bandeira, o Juá, Santa Rita, o nasceu assim” Não, 
ninhum aqui. Meu pai lembra dos escravos, meu pai lembra dos 
escravos, né? Como aquele veio contou ali [aponta para Seu 
Curralinho] ontem contou ontem dos escravos. Mas eles chegaram a 

conhecer os escravos. (Seu Manelão, comunidade de Juá/Bandeira) 

(Grupo Focal realizado em julho de 2014).  
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 Questionamos a outro morador 

 

- Seu Vitório, aqui teve parte de escravidão? (Pesquisador) 

-  Olha, teve. Mas não chegou assim na parte nossa não. Mas tem 
gente ai que era escravo nessa fazenda ai, mas meu avô mesmo não 
era. Não era todo mundo assim não né? Se nós tivesse escravidão na 
nossa família, eu não sei. Mas teve família aqui que teve, né? Eu sei 
de família aqui que teve. Teve Antônio Barbosa, meu primo, pro lado 
do pai dele, teve escravidão. E ele assinava como Teixeira. Assinava 
como Teixeira. Que ali é Celso Teixeira é tudo Teixeira. Eles assinava 
por o nome do pai deles. Depois Antonio meu primo caiu fora, assinou 
tudo pro lado nosso, pro Barbosa ele não queria saber de nenhuma 
pedreira. Mas eu não alcancei não. (Seu Vitório, morador da Fazenda 

Curralinho)  

 

O que se extrai desses diálogos são mais que representações em torno da 

escravidão, são elementos concretos de como a memória social permaneceu nas 

representações que fazem de si e de sua identidade. Ora se nega ora se confirma, mas a 

memória da escravidão só vai afirmar de forma positiva quando e depois da luta pelo 

território. Neste último depoimento, se confirma a tese apresentada pela historiografia 

de que era comum com que escravizados adotassem o nome dos seus proprietários.  

 

2.3 As Fazendas Curralinho e Carnaíba: formas-conteúdo  

  

 Pelas suas características, tomo as fazendas de gado como formas espaciais 

dentro da macroforma da pecuária. Elas começaram a tornar-se realidade, como vimos, 

já no século XVI, tiveram seu auge econômico no século XVIII e XIX – devido a sua 

importância para a plantation açucareira e para a atividade mineradora – e seu declínio 

no século XX. Mas não há como negar sua importância histórica e social para a 

conformação de traços significativos das populações camponesas do País. Se sua 

importância econômica – nos moldes em que era realizada – sofreu um declínio, sua 

existência marcou como forma na simbologia e na memória dos homens e mulheres do 

campo. Por isso ela se tornou o ponto de partida para entender as formas de expressão 

da questão agrária e de das identidades dos sujeitos do campo.  
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 Como afirma Moreira (2014), o processo de formação territorial do Brasil foi 

marcado pela articulação desigual e combinadas das macroformas espaciais. As 

macroformas se impuseram no território nacional em formação e representaram o 

processo de acumulação classista que já se anunciava desde os primeiros anos da 

colonização, marcando a história do território e da maneira de apropriação dos recursos 

naturais. Aqui cabe de maneira particular a categoria de formação econômica e social 

(Marx, 2011; Luxemburgo, 1985), que permite refletir como a manifestação de cada 

sociedade (ou cada maneira particular de formação social) se integra ao movimento da 

totalidade, o modo de produção. À categoria de formação econômica e social, Santos 

(2002c) afirma ser necessário pensá- la enquanto formação socioespacial – dado que não 

há sociedade que prescinda do espaço-território. Assim, se coloca uma relação dialética 

entre a sociedade, as formações sócio-espaciais produzidas pelo movimento 

contraditório dela e as formas espaciais, como concretude da dinâmica da realidade. 

Desta maneira podemos pensar na relação entre unidade e diversidade, ou unidade da 

diversidade ou a diversidade na unidade. A formação socioespacial é a categoria 

analítica que liga o movimento da sociedade à sua expressão concreta contida nas 

formas espaciais. Se não podemos conhecer a realidade somente a partir da 

generalidade, o modo de produção, da mesma maneira não é possível entender as 

formações sócio-espaciais, macroformas, sem conhecer as formas espaciais de que delas 

emergem.  Se as formas espaciais parecem não conter todas as relações sociais, recorro 

a Marx (2011, p. 54), nos Grundrisses onde o mesmo é enfático “O concreto é concreto 

porque é a síntese das múltiplas determinações, portanto, unidade na diversidade” 

(MARX, 2011).  

 Assim, é permitido pensar a forma (uma fazenda) como expressão concreta da 

relação entre modo de produção, ou o movimento mais amplo da sociedade, e a 

formação socioespacial. Como em Santos (2005), os modos de produção se tornam 

concretos historicamente em uma determinada base socioterritorial, as formações 

socioespaciais, por isso, as formas espaciais constituem a linguagem dos modos de 

produção. Temos então a possibilidade de ligar o geral, o particular ao específico. As 

formas específicas (fazendas, bairros, cidades, dentre outras), e a dialéticas entre elas, 

dependem da formação econômica em que estão inseridas. Desta maneira, entender a 

sucessão e sobreposições de formas, permanências e mudanças, permite entender a 
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dinâmica da sociedade e/ou de suas frações. Ao se alterar o movimento da sociedade, 

alteram-se as formas espaciais, por que a sua existência deve ser vista dentro da 

sociedade que a formou ou que se forma. Parece simples o argumento, mas muda a 

sociedade, alteram-se as formas.  

 Ora, o que aqui se entende por forma? Utilizo o recurso aponta do por Santos 

(2005) para utilizar as categorias de forma, função, estrutura e processo. As formas são 

tomadas como os aspectos visíveis do objeto sócio-espacial; a função é a ação que 

orienta, que dá conteúdo à existência da forma; a estrutura seria o fundamento social 

que comanda o conjunto da sociedade, é a base sobre qual se realizam a relação de 

produção; e o processo é a passagem do tempo, a ação contínua da sociedade ao longo 

do tempo. Santos indica que essas categorias analíticas só têm potencialidade 

explicativa se forem tratadas de formas relacionadas.  

 Se as formas são expressão das sociedades e de seus diversos grupos, classes e 

frações de classe, se faz necessário então falar de formas-conteúdo, pois são as relações 

sociais que imprimem às formas um determinado conteúdo, que colocam as formas 

como resposta ou negação do tempo histórico em que se inserem. A máxima aqui é que 

mudanças na sociedade (a estrutura) promovem mudanças, rupturas ou extinção nas 

formas-conteúdo existentes.  Por isso, as formas representam a tensão do passado, do 

presente e do futuro. Nas formas estão contidas as determinações e co ntradições das 

modificações das sociedades. Em resumo, as formas são tensões do tempo e do espaço. 

Aqui, tomamos a apresentação de uma forma, a Fazenda Curralinho, para explicar a 

dinâmica das formações socioterritoriais e das identidades.  

 

2.4 Experiência, Memória e Territorialidade  

 

 No tópico anterior apresentei como entendo a fazenda: enquanto forma espacial. 

Mas também indiquei que, a partir de Santos (2008), que as formas espaciais não podem 

ser vistas sem o seu conteúdo social, por isso são formas-conteúdo. A partir de agora 

começarei a me debruçar e desvendar quais os sujeitos sociais que configuravam e eram 
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configurados no interior das fazendas Curralinho e Carnaíba, buscando explicitar suas 

origens, relações sociais, negociações e conflitos.  

 Já afirmei em outro momento, baseado em trabalhos sobre à região, de que as 

fazendas de gado foram comuns do sertões baianos e, em consequência disso, a base 

social no interior das propriedades o eram também e acrescento que no caso das fazenda 

de Bom Jesus da Lapa, no início do século XX, haviam muitas fazendas dos “Teixeiras” 

e que a relação entre esses grupos eram intensas, assim como o eram à época da 

escravidão, conforme apontou Santana (2012) das permutas de negros escravizados 

entre as propriedades. Aqui, buscar-se-á demonstra as experiências particulares dos 

moradores das fazendas que são objetos deste estudo, de modo a entender como e por 

que suas trajetórias com origens comuns foram diferentes e similares às outras 

existentes.   

 Para tanto, me baseei nas experiências, nas memórias e histórias de vida dos 

moradores mais antigos das propriedades em questão, buscando a partir delas revelar o 

seu processo histórico. Assim, nos foi válido os conceitos de experiência em Thompson; 

de memória em Halbwachs (e história de vida a partir de Queiroz ). Em que se pesem as 

discussões com outros autores acercas dos conceitos e temáticas, a escolha destes aqui 

citados permitiu um quadro suficiente para dar conta, neste momento, da trajetória dos 

grupos sociais interlocutores deste estudo.  

 Thompson (1978; 1998; 2015), historiador inglês, buscando entender e 

interpretar o processo de consolidação do capitalismo na Inglaterra fugiu das versões 

oficiais já que estavam baseadas na “história dos de cima”, isto é, a história contada era 

dos grandes eventos, dos grandes homens, dos grandes processos. Negando a história 

como teleologia e reduzida a grandes eventos “visíveis a olho nu”, o historiador vai ter 

como caminho teórico e metodológico a trajetória do capitalismo inglês – uma entre 

várias trajetórias dos “capitalismos”, e que decorre desta interpretação à sua 

preocupação com a formação econômica e social já indicada aqui – a partir da história 

de gente comum, da classe trabalhadora, ou seja, a “história vista de baixo”. Ainda que 

historiador de origem marxista, Thompson vai negar que a explicação do 

desenvolvimento do capitalismo esteja centrada apenas na estrutura sem a agencia 

humana, como faz o marxismo economicista ortodoxo.  
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 O caminho escolhido por Thompson, segundo Fortes e Negro (2012), será 

aquele de explicar que os processos históricos se dão em bases históricas concretas, de 

modo particular e que devem ser aprendidas nestas particularidades. É neste sentido que 

o autor constrói o conceito de experiência, buscando revelar com ela se torna a condição 

para o fazer-se classe dos trabalhadores – quer seja o proletariado urbano ou o 

campesinato. Assim, a experiência pode ser lida como um conceito mediador entre a 

estrutura social e a ação humana.  

 O conceito de experiência em Thompson pode ser refletido a partir das suas 

principais obras: em A Miséria da Teoria (1978), nos volumes d´A Formação da Classe 

Operária Inglesa (2015), em Costumes em Comum (1998), dentre outros textos, como o 

clássico “A Peculiaridade dos Ingleses e Outros Artigos” (2012).  Para o autor, a 

experiência “[...] compreende as respostas mental e emocional, seja de um indivíduo ou 

grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições de 

mesmo tipo de acontecimento” (THOMPSON, 1978, p. 15).  

 Desta maneira, o conceito de experiência no historiador inglês compreende a 

agencia humana – de indivíduos ou grupos –, e suas vivências frente à estrutura social 

de que faz parte ou foi submetida. Neste último sentido Thompson é mais categórico 

 

Homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro desses 
termos – não como sujeitos autônomos, ‘indivíduos livres’, mas como 
pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas 
determinadas como necessidades e interesses e como antagônicas, e, 
em seguida, ‘tratam’ essas experiências em sua consciência e sua 
cultura (as duas outras excluídas pela prática teórica) das mais 
complexas maneiras (sim, ‘relativamente autônomas’) e em seguida 
(muitas vezes, mas nem sempre através de estruturas de classe 
resultantes) agem, por sua vez, sobre situação determinada 

(THOMPSON, 1978, p. 12).  

 

 Ao exprimir o conceito de experiência, Thompson refuta a ideia de que ela se 

resuma a componentes econômicos, mas deve ser vista na totalidade da vida social dos 

grupos e, portanto, estão contidos elementos econômicos, sociais, culturais, valorativos, 

morais, dentre outros. E se questionarmos ao autor: qual ou quais desses elementos são 
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a mola propulsora da história? Thompson, fugindo da teleologia, responderia: nenhum. 

A mola propulsora só pode ser compreendida no momento do conflito, é apenas numa 

situação de conflito que poderá se delimitar qual foi ou quais foram as causas. E nesses 

momentos são aqueles onde o grupo se faz classe, isto é, se coloca em contradição 

explícita com outro grupo. Aqui se abre o entendimento de que em Thompson classe 

não é uma condição ontológica, mas histórica. Isto é, a sua efetividade – por que se faz 

na ação – não pode ser identificada numa situação já condicionada pela estrutura. É em 

cada momento histórico, em determinado período analisado pelo cientista social que a 

classe pode se tornar elemento epistemológico, ou seja, objeto de investigação e 

conhecimento.  

 Decorre então outra pergunta: “quando”, para Thompson, “acontece” o fazer-se 

classe? Em A Formação nos responde o autor 

 

A classe acontece quando alguns homens, como resultado de 
experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a 
identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos 
interesses diferem (e geralmente se opõe) dos seus. A experiência de 
classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção 
em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A 
consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas 
em termos culturais: encarnada em tradições, sistemas de valores, 
ideias e formas institucionais. Se a experiência aparece como 
determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe 

(THOMPSON, 2015, p. 10).  

 

 Entre as várias questões apresentadas, uma a ser destacada é que a experiência – 

mesma aquela que não é fruto do conflito, mas da sociabilidade, da negociação, da 

dependência, dentre outras formas – é condição para se fazer classe, isto é, a classe não 

se revela a todo momento, ela se faz na luta. Assim, tem-se que a estrutura é ontológica 

na vida social, mas a classe é um momento da ação dos grupos sobre essa estrutura. Esta 

é a condicionante para a ação de classe. Decorre também da interpretação do trecho 

anterior que o fazer-se classe não é um momento nem anterior nem posterior a 

consciência de classe, pois só se é classe quando se tem consciência da sua condição e o 

mesmo vale para o inverso, a própria consciência de classe é já é ação de classe.  
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 Deste modo, argumenta o Thompson (1978) de que a classe é um processo e 

relação, dado que se classe pressupõe ação de classe, baseada em interesses, em desejos, 

não se é classe sozinha, mas na relação com o outro. Transparece, então, que para o 

autor a classe se revela forma no conflito, ela não “está” em qualquer momento, mas 

apenas no processo em que interesses, contraditórios e antagônicos se revelam. Deste 

modo, para compreender a classe enquanto questão de ordem fenomênica (que 

acontece) e epistemológica (passível de ser apreendida pelo pensamento) é necessário 

ao cientista social buscar entender suas ações em determinado período ou recorte 

temporal, tentando apreender o(s) momento(s) do fazer-se classe. Além disso, como o 

fazer-se classe só é possível a partir das experiências vividas pelos  sujeitos, somente 

essas experiências, e a sua apreensão, poderão servir de base para o fazer-se. Daí que o 

processo de formação da classe não se dá por meios exteriores, mas pelos 

enfrentamentos que os grupos vivenciam em suas trajetórias. Essa afirmação não 

elimina, de maneira alguma, que partidos, movimentos, intelectuais, entre outros 

agentes externos, estejam no processo de formação, de mobilização dos grupos, apenas 

coloca que são as experiências desses grupos que vão possibilitar ou não a sua formação 

enquanto classe47.  

  Em seus trabalhos, sobretudo em Costumes em Comum e Senhores e 

Caçadores, Thompson se dedica a explicar como boa parte das revoltas camponesas 

estavam permeadas pelos conflitos de ordem econômica, mas o fazer-se e revelar-se 

classe demonstrava que os sentidos e motivos estavam no âmbito da questão cultural: a 

tentativa de modificação de bosques e proibições áreas em comum por parte da gentry 

inglesa e da burguesia industrial e financeira.  

 No sentido de que essas noções de experiências, classe e conflitos, são uma base 

epistemológica para entender a trajetória de grupos sociais “de baixo”, que elas são aqui 

retomadas. E aqui já cabe antecipar algumas questões e que passarei a explicitar. Os 

sujeitos sociais estão no processo de formação da fazenda e no início do século XX, na 

condição de “agregados” conformaram relações de trabalho, cultura, valores sociais e 

                                                 
47 Abro um parêntese aqui para exemplificar as comunidades quilombolas que muitas vezes receberam a certidão de 

autorreconhecimento por uma ação de prefeituras locais, como no caso do Baixo Sul da Bahia. Muitas dessas 

comunidades, hoje, negam a certificação como “quilombos”, não negando às suas histórias, mas negando a forma de 

que agentes externos se insiram nas suas histórias.  
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morais, formas de trabalho, diversidade de ocupação territorial. E desta forma se 

relacionaram com os fazendeiros, inicialmente – “gravado na memória” –, as relações 

com Deocleciano Teixeira, e seus descendentes. Passaram – depois do fracionamento 

das fazendas, meio século (de 1930 a 1980) com relações que ora era de negociação, ora 

de conflito – nem sempre explícito –, numa relação de interdependência. Apenas na 

década de 1980, diante das vendas das fazendas e sua capitalização pelos novos 

proprietários é que passa a ter uma relação conflituosa e então, neste momento, se 

fizeram classe. Mas os processos de formação de classe foram gestados ainda durante o 

período da escravidão, pois desde aquele período esses grupos adquiriram experiências 

– que serão a partir daqui relatadas – e que foram fundamentais para o processo de 

conflito com os fazendeiros e a reivindicação da terra. Neste sentido que o conceito de 

experiência é a chave analítica dessas trajetórias.  

 As experiências dos grupos são registradas nas suas memórias coletivas, onde 

acontecimentos vividos deixam “rastros” possíveis de serem reconstruídos pela vida no 

presente. As memórias são acionadas em determinadas situações, onde o grupo 

reencontra o passado, dando aos acontecimentos versões que são ancoradas em 

situações do presente. A memória possui, deste modo, um lastro comunitário pois 

ancorada na identidade dos indivíduos com sua história e experiências. No caso das 

comunidades aqui estudadas, se verá como a memória contada foi daqueles que ficaram, 

que sobreviveram à seca, às enchentes, aos mandos e desmandos e as mudanças no 

domínio da terra e, sobretudo, daqueles que sobreviveram e resistiram aos conflitos. E 

estes vão se “utilizar” de todos os conhecimentos, saberes e territorialidades herdadas 

“dos antigos” para lutar pelos seus territórios. Não por acaso é que a memória mais forte 

que se tem do passado é dos moradores das comunidades e Juá e Bandeira, pois estes 

resistiram no território, enquanto os outros grupos foram expulsos e apenas depois 

retornaram. Isso confirma a dimensão entre experiências, memória e territorialidade.  

 Parece-nos difícil falar sobre grupos sociais, suas experiências e memórias sem 

nos remetermos aos seus espaços, seus territórios e suas territorialidades. Mesmo em 

seus primeiros trabalhos antes de tornar-se uma disciplina acadêmica, os trabalhos 

antropológicos nunca deixaram de descrever “o homem e o meio”, embora muitas vezes 

a partir de uma relação dicotômica. Estudos clássicos da etnologia a dimensão espacial 
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pode ser encontrada. O exemplar trabalho etnográfico de Malinowksi (1978), já em seus 

dois primeiros capítulos está presente significativos elementos de territorialização: 

caracterização da área, da região e dos recursos naturais que eram apropriados pelos 

moradores da Ilha Trombiand, destacando a relação com o meio ambiente e do 

território, caracterizado pelas ilhas do arquipélago 48.  

 Se a história da antropologia nos indica uma preocupação na descrição da 

relação dos grupos, muitas vezes simbiótica, com o meio ambiente e recursos naturais, 

podemos dizer, por conseguinte, que estava preocupada com o território, mesmo que 

muitas vezes não utilizasse tal conceito. Assim sendo, a presente seção buscará 

evidenciar os grupos étnicos quilombolas identificados, descritos e analisados com 

vistas a apreender a dimensão territorial construída e constituinte dessas comunidades 

quilombolas. Buscar-se-á demonstrar a conexão entre os grupos, suas identidades, suas 

territorialidades e seus territórios.  

 Conforme deixaremos mais explícito nos parágrafos que seguem, estamos aqui 

deparados com uma forma específica de território, qual seja, o território étnico 

quilombola, definido por e a partir dos grupos, estando fundamentado no critério da 

autoatribuição. Partindo dessa premissa, faz-se necessário indicar que esta posição 

resulta na identificação dos territórios e das múltiplas territorialidades nas suas 

especificidades e singularidades de cada grupo.  

 Se a antropologia se volta hoje para a análise da dimensão territorial dos grupos 

sociais, faz-se mister indicar que nem sempre a “questão do território” foi objeto 

específico do campo disciplinar antropológico, sendo mais analisado pela geografia e 

pela política. Segundo Haesbaerth (2011), um dos primeiros geógrafos a refletir sobre 

os grupos e o meio foi Friedrich Ratzel, propondo o que ele chamou de 

antropogeografia. Mesmo expressando a corrente geográfica do determinismo 

geográfico, que afirmava a predominância dos fenômenos naturais sobre os grupos 

humanos. O território era visto como um ente exterior às relações sociais, o território era 

quase sinônimo de meio físico, isto é, aquilo que está as voltas e que não era constructo 

humano.  

                                                 
48

 Parte deste texto sobre território fo i utilizado na confecção do Relatório Antropológico da comunidade 

quilombola de Batateira, em Valença.  
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 Nos seus trabalhos, Ratzel advertia que as teorias sociais negligenciavam o 

espaço e território, o autor reforçava essa argumentação indicando que as análises das 

relações sociais eram processadas sem a base física de reprodução,  que tais análises 

negligenciavam  o fato que as relações sociais se dão sobre uma territorial com seus 

recursos naturais. Conforme aponta próprio autor 

 

A maior parte dos sistemas sociais e das teorias sociológicas 
consideram o homem como separado da Terra [território]. 
[...].Quando se examina o homem, seja individualmente, seja 
associado na família, na tribo, no Estado, é sempre necessário 
considerar, junto com o indivíduo ou com o grupo em questão, 

também a porção de território (RATZEL, 1990, p. 73-74). 

 

 Por conseguinte, nota-se uma certa preocupação do geógrafo na indicação da 

seguinte questão: uma análise dos grupos sociais deve levar em conta o meio físico que 

ele habita. Cabe ressaltar que essa visão de Ratzel se baseia na determinação do meio 

sobre o homem. Não por acaso, Ratzel vai ser um autor sempre citado e lembrado por 

antropólogos clássicos, como Fraser, Morgan, Taylor, assim como o etnógrafo 

Malinowski, sobretudo pela relação entre a teoria difusionista da cultura e dispersão da 

cultura por territórios.  

 Se a indicação da relação entre grupos e territórios está presente na obra de 

Ratzel, será o mesmo autor que fixará que o território se define por e a partir do Estado. 

Não que os grupos não pudessem construir territórios, mas a definição conceitual e 

empírica do geógrafo estava atrelada ao território enquanto condição e propriedade do 

Estado-Nação. Haesbaert (2011) e Santos (2008) vão afirmar que a categoria ratzeliana 

de território é inseparável de uma concepção imperialista, militar de território. 

Território, portanto, é um conceito que remete a outro: poder (SOUZA, 1995; 2009). 

Como a teoria geográfica determinista do autor alemão está atrelada à expansão do 

Estado-Nação, na sua defesa da expansão alemã pelos territórios africanos, é fácil 

compreender que poder se define, se limita e se exerce somente a partir do Estado. 

Como se pode notar, o primeiro debate sobre território já aponta sua íntima dimensão 



127 

 

política, isto é, falar em território é falar de relação de poder, mesmo que o poder esteja 

circunscrito ao ente estatal.  

 Passado muito tempo, a teoria geográfica passa a repensar a relação entre 

território e Estado, pois uma diversidade de trabalhos de campo vai apontar a existência 

de territórios para além do Estado. Rafestin (1993) vai apontar que as relações 

territoriais podem se dar em diversas escalas e temporalidades, rechaçando a tese 

ratzeliana. Partindo desta indicação dada por Ratzel, outros autores a exemplo de 

Haesbaert (2011), Santos (2008), Souza (1995; 2009) passam a indicar que territórios 

não podem ser remetido unicamente aos Estados-Nação, mas podem ser construídos em 

múltiplas escalas, desde o local até o global. Advertem, a partir das análises 

antropológicas sobre nacionalismos e grupos étnicos, que em um Estado podem existir 

várias nações, portanto, múltiplas territorialidades e territórios.  

 Essas dimensões vão sendo incorporadas e corporificadas por vários teóricos 

sociais, sobretudo sociólogos e antropólogos rurais – incluindo os indigenistas – que 

vão passar a dar mais atenção aos grupos e seus territórios e não mais à dicotomia entre 

grupos e territórios. Nesse conjunto de reflexões, os cientistas sociais buscam entender 

os processos de territorialização dos grupos sociais no espaço. E a partir dessas 

indicações que é possível pensarmos em vários territórios, múltiplas territorialidades e 

processos de territorialização (Arruti, 2006) como chaves teóricas e analíticas para se 

compreender, na contemporaneidade, os grupos étnicos e os territórios étnicos.  

 Como explicitado anteriormente, o caminho percorrido para a existência desses 

grupos perpassa pela compreensão dos processos sociais no campo brasileiro, processos 

que gestaram uma campesinato plural e multi-étnico Marques (2008) e Peter; Rediker, 

(2008)49. Conforme apontam Marques (2008) e Motta e Zarth (2008), a formação do 

campesinato brasileiro deve ser pensada em suas formas históricas que são complexas, 

plurais, contraditórias e indicam uma diversidade de sujeitos. Atenta-se que esta 

multiplicidade de manifestações de formas de campesinato deve ser vistas não como 

uma relação cronológica, mas através de uma relação dialética, pois mesmo as formas 
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atuais, como as comunidades quilombolas, podem estar ligadas e ser resultado de 

diversas configurações.   

 A existência dessas diversas formas tem nos remetidos a categorizações, 

classificações e nomeações desse campesinato histórico, cujos rótulos estão 

determinados por dimensões políticas, sociais, culturais em que se cruzam categorias 

êmicas e estatais. Dessa forma, uma reflexão ampla é que o campesinato pode ser 

conhecido como: camponeses, comunidades quilombolas, comunidades de fundos de 

pasto, comunidades de fechos de pasto, quebradeiras de coco-de-babaçu, seringueiros, 

terras de faxinais, beradeiros, ribeirinhos etc. Nessas diversas formas de existência do 

campesinato podemos encontrar algo que as unifica: fato de ocuparem suas terras, seus 

territórios, tradicionalmente e com um uso comum (ALMEIDA, 2008; CAMPOS, 

2011).  

 Campos (2011) afirma que a questão agrária brasileira é responsável por gestar, 

contraditoriamente, formas de uso comum da terra. Aponta a existência de grupos que 

possuem maneiras específicas de uso da terra e dos recursos naturais, praticando 

maneiras racionais de cultivo, de manejo do meio ambiente, de aproveitamento do solo 

e consorciando criações miúdas e plantações. Em Almeida (2008) podemos ver 

reforçada a tese apresentada por Campos (2011) quando aquele afiança que o uso dos 

recursos naturais perpassa por lógicas internas dos grupos, a part ir de relações de 

vizinhança, parentesco, compadrio etc. Assim, nos indica que território não pode ser 

pensando, como sendo a apenas a base física da reprodução, nem apenas possui a 

dimensão política, mas que devemos analisá- lo como construção sociocultural. Assim, 

pensamos o território como a expressão das totalidades das relações históricas e sociais 

dos grupos analisados.  

 Nunca é tarde evidenciar que a luta pela manutenção de formas específicas de 

uso comum tem sido uma constante no cotidiano do campesinato brasileiro. Essa luta 

tem se revestido em luta por territórios e pela continuidade da existência enquanto 

territorialidades específicas. Na Bahia, das lutas emergentes, podemos evidenciar a 

resistência de comunidades de quilombolas-pescadores pela continuidade do acesso ao 

rios, mangues e áreas de agricultura e extrativismo (KUHN, 2009; RIOS, 2012); da 

resistência das comunidades de fundos e fechos de pasto pelo uso comum da área de 
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caatinga (ALCÂNTARA, 2011); ou podem ser evidenciadas pelas lutas dos 

quilombolas do Rio São Francisco pela manutenção do uso comum das lagoas, das 

áreas de vazante, de sequeiros e dos rios (CAPINAN, 2009). 

 Sendo nossa atenção voltada a um território étnico específico, o quilombola, faz-

se mister apontar que mesmo nos quilombos chamados de “históricos”, já podemos 

encontrar traços de uso comum da terra, portanto de formação territorial específica. 

Gomes (2006), ao analisar o caso dos quilombos do rio Motim no Rio de Janeiro do 

século XIX, já indica que a reprodução daquele grupo perpassava pela delimitação de 

áreas de usos e usufruto pela comunidade, apontando elementos materiais e imateriais 

do “território”. Arruti (2006), ao analisar o quilombo de Mocambo em Sergipe, indica 

que a partir da demanda fundiária os moradores da comunidade passam a retomar a 

memória social como maneira de reconstituir o “seu território”, pleiteado a partir do 

dispositivo constitucional de 1988.  

 No caso das comunidades quilombolas, o crescente número de trabalhos sobre 

quilombos, a partir do Art. 68 ADCT/CF-88, vai remetendo a uma possibilidade maior 

de conhecimento, entendimento e discussão sobre uma forma singular de formação 

territorial: o território étnico quilombola. Dessa maneira, é necessário compreender 

esses territórios como configurações étnicas do uso comum da terra, devendo ser 

identificados a partir da trajetória histórica de cada grupo estudado.  

 Na análise das formações e das configurações de territórios quilombolas deve ser 

levado em contas o contexto regional e histórico, a origem dos grupos, sua relação com 

opressão sofrida historicamente, a existência de conflitos fundiários, a situação jurídica 

das terras onde essas comunidades formaram seus territórios 50. Assim, nota-se que o 

debate sobre o território quilombola apresentado deve ter como ponto de partida os 

critérios de autoatribuição dos grupos. Aqui o pressuposto teórico e metodológico é 

apresentar para cada quilombo, cada assentamento, acampamento e áreas de posserios 

com os seus territórios e suas diversas formas de territorialidades.  

                                                 
50

 Almeida (2008) vai apontar uma diversidade de situações de formações: terras de santo, terras de 

doação, terras adquiridas através de compras de posses etc.  
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 Outra questão a ser evidenciada é a relação entre o grupo étnico quilombola, 

etnicidade e território. O termo etnicidade, com o sufixo “ade” nos remete a ação, a 

movimento, e, por conseguinte, etnicidade pode ser entendido pela ação de quem é 

étnico. Se podemos falar de etnicidade nesses termos acionais, a territorialidade pode 

ser tomada como ação de quem detém ou constrói o território. Os grupos étnicos, em 

suas mais diversas manifestações, apontam, para a estreita vinculação de entre ser étnico 

e possuir, construir, um território e uma territorialidade.  

  Já deixamos claro que no processo de assunção pública da identidade étnica 

perpassa pela afirmação de uma territorialidade própria do grupo, que por ser étnica 

destaca elementos presentes nos próprios grupos, mesmo que os mesmo não tenham 

dado tanta importância anteriormente. Nesse contexto, elementos naturais, como uma 

cachoeira, um caminho, uso de folhas e plantas medicinais religiosas, delimitações 

baseadas em relações de parentesco, dentre outras dimensões, passam a fazer parte dos 

sinais diacríticos acionados pelas comunidades no processo luta pela regularização dos 

seus territórios.   

 Falar em territorialidades e território nos remete a um estágio, momento ou 

contexto de contestação “Os ideais e as práticas contestantes são relevantes à medida 

que constituem uma interpretação divergente da ordem estabelecida, ou do ‘novo’ que 

desestrutura as relações sociais” (OLIVEIRA, 2009, p. 193).  

 Embora estejamos diante de uma diversidade de contestações de uma forma do  

campesinato étnico, que podem ocorrer em um plano mais localizado, essas 

contestações podem ser retomadas em situações sociais mais amplas e em contexto de 

situações de mudanças sociais e econômicas. Assim, podemos perceber que ao assumir 

a identidade étnica, que é identidade política pelos contextos em que são assumidas, à 

reivindicação da identidade quilombola nos remete a um conjunto de práticas sociais 

que podem lhe confere um caráter territorial.  

 A sociabilidade quilombola é ameaçada pelos processos de mudanças sociais em 

curso. Assim, ao reivindicar o território e a territorialidade “quilombola” às 

comunidades está reivindicando o direito ao conjunto de lugares da sua existência, que 

em seu conjunto formam o seu território. Isso não significa que o território seja a soma 
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dos lugares necessários à reprodução social do grupo quilombola, mas algo novo: é o 

amálgama que se constitui na luta política, em um contexto em que elementos 

identitários antes não eram acionados. Não é que os elementos que conformam a 

identidade territorial não existissem antes, mas é que eles são explicitados em um 

contexto que requer que eles aflorem, que sejam empreendidos. No último capítulo 

desta tese devo me debruçar sobre questão territorial-quilombola entre os moradores da 

comunidade de Juá e Bandeira.  

 

2.5 Sujeitos sociais nas Fazendas Curralinho e Carnaíba 

 

 Desde o “Tempo de Deocleciano”, a Fazenda Curralinho era constituída de 

sujeitos sociais que conformavam num plano macro à “Sociedade do Gado”: o 

fazendeiro, o encarregado, o vaqueiro e os agregados. Esses sujeitos davam vida e 

conteúdo à forma “Fazenda de gado”. As relações sociais entre esses sujeitos 

entrelaçavam tensões, conflitos, subordinação, negociação, interdependência etc.  

Alguns autores entenderam as relações entre fazendeiros, vaqueiros e agregados como 

relações de solidariedade mútua, sem apontar tensões, antagonismos e conflitos. Esta 

visão idílica, que perpassou trabalhos importantes como os de Cunha (1902) e 

Boaventura (1989), buscava construir uma oposição ao cenário conflituoso da 

escravidão no litoral51. Como no último tópico deste capítulo – a partir dos depoimentos 

colhidos em campo – se verá a complexa trama de sofisticação das relações sociais 

naquele espaço.  Quando indicamos que haviam encarregados, vaqueiros e agregados, 

não estamos tentando induzir que se trata de posições estáticas no interior da fazenda, 

mas apenas indicando que tipo de relações de trabalho poderia reverberar relações 

sociais diferentes, a depender do momento e mais: que essas posições sociais se 

sobrepunham, ora o encarregado exercia atividades típicas dos vaqueiros e vice-versa.  

Revelar eses sujeitos e suas características pode desvendar a trama do cotidiano, a 

estrutura social e as tensões decorrentes das contradições e antagonismo entre o 

                                                 
51 Não por acaso, os dois autores citados excluirem e/ou  minimizam a presença negra e escrava nos sertões do Brasil.  
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possuidor da terra, isto é, da propriedade jurídica – o fazendeiro – e do “possuidor” da 

territorialidade – os vaqueiros, encarregados e agregados das fazendas.  

Uma das principais questões deste capítulo – e que baliza à tese de certa forma – 

é que a oposição entre o fazendeiro e vaqueiros e agregados está ancorada na relação 

que ambos estabelecem com a terra e território: para o primeiro, a terra significava 

status social, poder econômico e dominação, para os vaqueiros e agregados, por 

trabalharem na terra, conheciam seus limites e se territoria lizava nela. Garcia Júnior 

(1989) ao opor senhores e moradores aponta uma relação de acesso a terra diferenciado 

nas relações sociais que permeiam à dimensão da propriedade.  

 As relações sociais no interior das fazendas de gado, articulavam a 

macroeconomia do gado – donde o fazendeiro extraia a renda da terra – e a 

microeconomia – donde os agregados, com suas plantações e atividade pesqueira – se 

reproduziam socialmente. Para o caso da Fazenda Curralinho, é importante retomar à 

pesquisa de Santana (2012), quando a mesma aponta a existência da microeconomia 

escrava no século XIX. Aqui temos, novamente, um importante ponto desta pesquisa: 

uma microeconomia que surge ainda no período da escravidão e que permanece pós-

abolição sob as mesmas bases.  

2.5.1 Os vaqueiros e encarregados  

 

 A memória social dos posseiros das duas fazendas aponta a existência de 

vaqueiros em suas famílias. Será nos relatos colhidos que explicitaremos o trabalho do 

vaqueiro. Na economia da pecuarista e policultora, os vaqueiros eram sujeitos que 

lidavam diretamente com o gado, eram destes as responsáveis pela criação do principal 

produto da fazenda. Segundo Medrado  

 

Os vaqueiros comuns lidavam diretamente com o gado, tocavam de 
um pasto para outro, cuidavam das bicheiras e realizavam serviços 
associados à criação, como conserto de cercas e limpeza dos 
bebedouros dos animais, das fontes e dos olhos d´água. Eram tipos 
comuns do final do século XIX, e suas funções eram, em muitas 

fazendas, desempenhadas por escravos (MEDRADO, 2006, p.45).  
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 Explicita-se um ponto importante na pecuária sertaneja: a presença de negros 

como vaqueiros. A historiografia mais recente sobre os sertões baianos jogou por terra a 

afirmação da inexistência de negros que tivesse no conjunto da mobilidade social – 

ainda que no período da escravidão. Em um dos relatos colhidos em campo, nos 

concedido por um senhor de 76 anos, corrobora a presença dessa mobilidade: 

 

E o véi Jorge, ele nasceu aqui, trabalhava como o que? (Pesquisador) 

Ele era administrado da fazenda, começou a trabalha já foi no campo 
quando ficou rapaz, passou pro nome dele, ele que revolvia tudo parou 
quando não guento mais muntá no cavalo, mas ele que mandava era o 
dono fazenda ele dominava   tudo, boiada pra vende, tudo tudo era ele 
administrava tudo  isso,  quando não guento mas anda eles deram a 
proposta pra ele deu pra ele um burro véi  alejado  rsrsrrsrs, alejado 
uma mão, o que ele tirou da fazenda, ele que comprou a terra na mão 
dos dono que falou pra ele que ele não comprasse terra não, era dele, 
Jorge não vai compra terra aqui não. (Seu Pereirinha, morador da 

Fazenda Carnaíba) 

E quem falou isso pra Jorge? (Pesquisador) 

Deocleciano era o mais vé i da fazenda. (Seu Pereirinha, morador da 

Fazenda Carnaíba,depoimento em março de 2015)  

 

 A partir do trabalho de Santana (2012), há também referência de “Jorge” como 

vaqueiro, no final do século XIX. Pela temporalidade, Jorge não pode ser avô do 

depoente, mas há uma forte indicação de que tenha sido bisavô.  

 Para se chegar ao lugar de vaqueiro, o agregado deveria demonstrar honra, 

confiança, respeito, destreza no trato com os animais e, principalmente, um amplo 

conhecimento acerca das terras do fazendeiro. Chegar ao lugar de vaqueiro (ou 

administrador) permitia ao “escolhido” ter uma relação direta com o dono da fazenda e 

ao mesmo tempo permanecer em contato direto com os agregados. Medrado (2006), 

chama essa possibilidade de “posição bilíngue”, pois poderia transitar por dois mundos 

oposto, embora também complementares.  
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 A ascensão econômica dos vaqueiros se dava pelo sistema conhecido como 

“sorte”. Após um ano de criação do gado, cada vez que houvesse quatro ou cinco 

bezerros, o vaqueiro tinha direito a um filhote. No interior dos sertões, esse sistema 

permitiu que o vaqueiro/administrador pudesse ampliar as condições de reprodução, 

auxiliando à sua grande parentela e o gado conquistado poderia servir para que em 

momentos de crise pudesse ser usado para amparar a si e aos outros.  

 Conforme aponta Santana (2012) e Nogueira (2011), a função de vaqueiro já 

existia no Alto Sertão da Bahia e era exercida tanto por homens livres como por 

escravos. Naquele contexto, ser escravo e alcançar o posto de vaqueiro significava 

auferir ao mesmo tempo ganhos para comprar sua alforria e manter uma vida melhor 

para os seus. A condição de escravo sob essas condições quer seja na escala regional do 

Alto Sertão quer seja na escala local, no nosso caso na Fazenda Curralinho, confirma a 

proposição de vários autores, dentre eles Slanes (2011) – para a realidade de Campinas 

(SP) – e Reis e Silva (2009) para se referir a casos no Rio de Janeiro e Bahia. Reis e 

Silva (2009) apontam como essa “resistência silenciosa”, muito embora não rompesse 

de todo modo às relações escravistas, foram responsáveis por fissuras no interior da 

sociedade baseada na força de trabalho escrava.  

 A partir dos depoimentos colhidos em campo, tem-se a assertiva de que a 

posição de vaqueiro sob essas condições permitiu a alguns chefes de família e, por 

consequência à toda à sua parentela, ampliar as experiências e conhecimentos com o 

território. Neste sentido, afirmo que foi fundamental para que no processo de sucessão a 

propriedade da terra – nos anos 1980 – as famílias pudessem se reproduzir em meio do 

conflito. No começo do século XX, ao manter o posto de vaqueiro a um familiar de ex-

escravo possibilitou à Deocleciano Teixeira e seus herdeiros manter a integridade da 

propriedade, sem que houvesse contestação sob à “justeza” dessa desigualdade. Os 

depoimentos colhidos apontam que favorecer o vaqueiro oriundo das famílias 

originárias do local permitiu a permanência da propriedade, mesmo com as mudanças 

na região. Retomando Reis e Silva (2009) “No Brasil como em outras partes, os 

escravos negociavam mais do que lutaram abertamente contra o sistema. Trata-se do 

heroísmo prosaico de cada dia” (REIS e SILVA, 2009, p. 14).  
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 Inúmeros vaqueiros das Fazendas Curralinho e Carnaíba citada nos depoimentos 

em campo. Na Fazenda Carnaíba foram citados João Roseno, Nascimento, Rosalvo, 

Flávio (falecidos) e Zé Verdinho e Arnaldo – ainda vivos – foram vaqueiros da 

propriedade. Já os nomes citados na Fazenda Curralinho foi “Véi Jorge” e Manoel do 

Anjos (provavelmente escravos), Simplício Pereira, Avelino, José Pereira (vivo), 

conhecido como “Seu Curralinho”, hoje com 95 anos.  

 Seu Curralinho recebeu este apelido por ter trabalhado por mais de 40 anos 

como vaqueiro da Fazenda Curralinho, sendo que seus ancestrais também foram 

vaqueiros da referia propriedade. Nos depoimentos ele lembra claramente do seu pai, 

Luiz Pereira dos Santos e do seu avô, Manoel dos Anjos. Estimo que Luiz Pereira tenha 

nascido por volta de 1898 ou 1900, e, que portanto, seu avô Manuel dos Anjos tenha 

sido escravo e vaqueiro da propriedade. Reafirma que a posição de vaqueiro era 

transmitida na mesma família. Perguntado sobre o nascimento do avô o mesmo 

responde  

 Nasceu aqui, moço! Nasceu aqui na Curralinho. Isso aí, moço essa 

rede de gente é antigo, é do começo do mundo, é do começo do 
mundo. É que vem assim acabando, acabando (Seu Curralinho, 

depoimento cedido em julho de 2013, grifos nossos).  

 

  

 O depoimento expressa a relação da presença antiga no local e refirma a posição 

de vaqueiros no interior da fazenda. Mais, a expressão “rede de gente” não pode passar 

despercebida no depoimento: infere uma relação interligada ente os moradores da antiga 

fazenda, indicando a coesão do grupo em relação à memória.  Em outro depoimento, 

questionei a “Seu Pereirinha”, bisneto do escravo Jorge, quais os saberes para poder ser 

escolhido vaqueiro 

 

- Me diz uma coisa o que a pessoa tinha que saber pra ser vaqueiro? 

(Pesquisador) 

 -  É cuidá da criação, sabê curá um bezerro, se tivesse dá remédio, dá 
remédio, viajar pra qualquer canto pra pegá, curá o gado com bichêra, 
tá doente dá um remédio tem que cuidá, tem que prendê uma vaca, 
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saber desleitá, a luta é essa, de primeiro não tinha vacina pra criação 
não, a vacina era o tempo, o sol quente que era o remédio. (Seu 

Pereirinha, entrevistas em julho de 2015). 

 

 Tem-se a expressão de um saber fazer que era aprendido na sociabilidade entre 

as gerações e que era passado à frente. Todos os ex-vaqueiros vivos que entrevistei 

começavam a acompanhar os pais e avós antes dos dez anos de idade, tempo que fazia 

com que o aprendizado das técnicas de ser vaqueiros aparecia já nos primeiros anos da 

infância. Demonstra, também, um conhecimento profundo não apenas da Natureza – o 

“sol quente” como um remédio – mas também dos animais e do seu comportamento.  

 O vaqueiro pertencia a uma família, que constituinte da fazenda eram 

considerados como agregados.  Se tomarmos a presença constante das famílias ex-

escravas e libertas no interior das fazendas de gado, podemos afirmar que os agregados 

eram grupos familiares que continuaram vivendo no interior das propriedades depois do 

período escravocrata. Essas famílias não se restringiam a ex-escravas, mas também 

libertas e livres que tinham nas fazendas de gado ao menos um lugar de acesso 

reprodução social e à terra – para plantações de autoconsumo e para pequenas 

comercializações. A condição de agregado permitia o acesso a áreas de roças, ao rio, às 

lagoas, a extração de peixes, à moradia, dentre outras questões. Garcia Júnior (1989) 

aponta que este regime apresenta um alto grau de exploração da força de trabalho, posto 

que não se apresenta como uma relação de trabalho assalariado, mas de uma servidão 

contínua, mesmo que escamoteada por relações de interdependência.   

 Nas fazendas estudadas, as regalações de agregacia tiveram emergência ainda no 

período da escravidão e se seguiram até os anos de 1980, quando as propriedades 

começaram a ser desmembradas. Este tipo de relação era tão sedimentada, a ponto de 

que quando os herdeiros de Deocleciano Teixeira desmembraram a Fazenda Curralinho 

na Carnaíba, uma das condições do negócio era de que os agregados permanecessem no 

interior da “nova” fazenda, conforme nos relatou Seu Arnaldo  

 

E quando esse Toninho e Dona Irene comprou essa parte [1933], eles 

perturbavam os posseiros? (Pesquisador) 
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 Não, continuou a mesma coisa. O mesmo do sistema que os Teixeira 
fazia ele e fazia. Porque justamente os Teixeira vendeu com isso, com 

os agregados. E ele disse ‘ói, só vendo também se você companhar o 
sistema que a gente tem aqui’. (Seu Arnaldo, entrevista em julho de 

2014).  

  

 O “sistema” que o relato indica era a relação de agregacia, que favoreceria o 

novo, não só pelo trabalho não pago, mas também pela necessidade de manter a 

propriedade sem maiores contestações. As relações enquanto agregados ensejava um 

conjunto de obrigações, deveres e os direitos territoriais eram interpretados com “favor” 

pelos moradores. Em ambas as fazendas, os relatos ratificam a afirmação ora colocada. 

O relato de Seu Chiquinho, morador da Fazenda Curralinho  

 

Agregado era aquela pessoa que morava na terra do fazendeiro mas 
não era o dono. Hoje em dia é posseiro, né? Antigamente dava o nome 
do agregado, que era o mesmo posseiro. Os agregados. [....] Era, era 
todo mundo da comunidade. Mas também ele não empatava nós 

fazer nada na fazenda. O gado que tinha, que ele dava ordem nós 

podia amansar pra tirar leite. Só que a vaca era dele, mas a gente 

que amassava poderia tirar o leite. A gente era dono dela, outro 
num pegava. E nem ele vendia. (Seu Chiquinho, morador de 

Juá/Bandeira, depoimento em julho de 2013, destaque nosso).  

 

 O depoimento de Seu Arnaldo, antigo vaqueiro da Fazenda Carnaíba  

 

[...] era agregado né? Por que eles [“Os Teixeiras] não proibia a gente 
botar roça não. Ai ó, pode procurar José Jorge [um acampado no 17 de 
Abril], que o pai dele... Jair, o pai dele fazia farinha, batia arroz, tinha 
fartura. Pois ele nunca cobrou renda, nada. O fazendeiro só exigia 
isso: três dias de serviço e a despesa era por conta dela. Matava gado, 
comprava farinha e comprava rapadura, tudo ele fazia a feira e ele só 
queria o serviço, ele não queria renda nenhuma. E não cobrava de nós 
o gado que criava, a gente podia criar. A gente que naquele tempo 
criava uma roça, da gente e quando ele [fazendeiro] tinha um gado 
magro a gente por a consciência da gente dava a ele pra colocar o 
gado, uma vaca magra, botava pra engordar pra guentar o serviço, né? 

(Seu Arnaldo, entrevista em julho de 2014).  
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Fica, assim, exposto que a manutenção do “sistema” de agregados cabia 

perfeitamente aos desígnios dos fazendeiros. Mas não só a eles. Num contexto de 

desigualdade e concentração de terras, essas relações permitiam que os moradores 

tivessem acesso à terra e os recursos naturais necessários à sua reprodução. Os 

fazendeiros – Antônio Tanajura, da Carnaíba e Celso e Mário Teixeira, filhos e 

herdeiros de Deocleciano Teixeira, donos da Curralinho – viviam a partir da renda da 

terra e do gado; os vaqueiros com a sorte do gado e os agregados com pequenas posses 

e com a atividade pesqueira. Aqui serve a relação que Garcia Junior (1989) demonstrou 

para Zona da Mata pernambucana  

 

Os senhores-de-engenho se apoiavam sobretudo no trabalho de todos 
àqueles que estavam submetidos a eles pelo simples fato de residir em 

seus domínios, os moradores. [...] 

Ser morador ou torna-se morador significava se ligar ao senhor do 
domínio de uma maneira muito específica, numa relação que supunha 
residência e trabalho simultaneamente. (GARCIA JÚNIOR, 1989, p.  

38).  

 

 A conformação das relações de dependência entre senhor e morador const ituía 

um ponto forte da arquitetura social: obrigações dos moradores e concessões por parte 

dos patrões. Se compararmos o regime de dependência nas relações de trabalho 

estabelecidas, podemos perceber um processo de mudanças e permanência em relação 

ao regime escravista. De certo não estamos querendo comparar as duas relações, vez 

que o escravo era parte propriedade do senhor o que o “trabalhador livre” não é. Mas 

permaneceram condições e relações de trabalho bastante parecidas. Uma das diferenças 

mais expressivas era de que se durante à escravidão as relações de domínio estavam 

mais explicitas e os processos de negociação não era permitido a todos os escravos, no 

período pós-abolição a negociação passa a ser a principal relação de sociabilidade entre 

agregados e fazendeiros. Se o fazendeiro possuía a propriedade em termos legais e 

sociais, eram os vaqueiros e agregados que a possuíam de fato. Se as terras pertenciam 

aos fazendeiros, a territorialidade era quase que exclusividade dos vaqueiros e 

agregados. 
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2.6 Territorialidade de Vaqueiros e Agregados: gado, terra e água  

 

 Assim como no período de escravidão os moradores – a maioria escrava ou 

liberta – construiu relações que flexibilizavam a rígida estrutura do regime escravista, 

nos “tempos dos agregados” a negociação possibilitou o exercício da autonomia vigiada 

por parte dos moradores. Mesmo que a estada nas fazendas Curralinho e Carnaíba 

fossem só estivesse garantida pelo exercício de trabalhos para os fazendeiros, foi a partir 

dela que os vaqueiros e agregados reforçavam a territorialidade. Eram nos trabalhos 

cotidianos de agregados e vaqueiros que esses sujeitos ampliavam suas territorialidades, 

constituíam “locais secretos” (FRAGA-FILHO, 2012) onde os olhos do sistema não 

alcançavam e onde os conhecimentos e sonhos dos moradores se realizavam. O 

conhecimento das terras as transfigurava na constituição de territórios.  Fazendo alusão 

a Jean Casemir (2006) quando o autor refere-se às ações dos escravos como uma 

“contra-plantation”, podemos dizer que as atividades laborais dos vaqueiros e 

agregados – mesmo inseridas na economia da pecuária – tratava-se de atividades de 

“contra-pecuária”, vez que às suas territorialidades visavam constituir uma autonomia 

no interior das fazendas Carnaíba e Curralinho. O que nos dá base para fazer uma 

afirmação como esta não é senão à memória social em torno dos trabalhos realizados 

durante o “tempo dos agregados”.  

 

2.6.1 O trabalho com o gado 

 

 A principal atividade exercida nas duas fazendas era a criação de gado. No 

cotidiano, este labor ficava a cargo prioritariamente dos vaqueiros. Entretanto, pelos 

relatos colhidos, até as fazendas serem vendidas ou arroladas como herança, nos anos de 

1980, os postos de vaqueiro, administrador e encarregado – mesmo com algumas 

diferenças de funções – eram, em geral, ocupados pelas mesmas pessoas e às funções se 

misturavam.  

 Para a função – como dito – era necessário conhecimento dos limites das 

fazendas, do trato com os animais e com a Natureza.  A atividade se dava com um 
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conjunto de utensílios e vestimentas e, principalmente, com um bom cavalo. Para se 

proteger dos espinhos da caatinga, toda roupa era de couro e adquirida pelos próprios 

vaqueiros no comércio de Bom Jesus da Lapa. As vestimentas são o jaleco, a perneira 

(para proteger as pernas), o gibão que toma o lugar das camisas e o chapéu. Nos 

utensílios, tem a cela, a “peiteira” para proteger o peito do animal, a cabeçada que 

protege a face do cavalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2015. 

Figura 14  –  Foto de Vaqueiro da Fazenda Carnaíba em 1980  

 

Figuras 15  –  Foto de Vaqueiro da Fazenda Carnaíba em 2015 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2015. 
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De posse do cavalo e da vestimenta a rotina cotidiana começava entre às três e 

quatro da manhã, quando os vaqueiros saiam para o campo em busca de vacas que 

tivesse já paridas – para que o bezerro fosse desmamado – e de algum animal com 

enfermidades, conforme nos conta Zé Verdinho, antigo vaqueiro da Fazenda Carna íba 

 

Ele ia olhar essas vaca lá no mato, se ela tivesse parido e um bezerro 
tivesse com bixêra ele curava o bezerro, num precisava trazer ela no 
curral, num precisava anotar aquele bezerro, o dia que aquele bezerro 
nasceu, sexo dele, se é macho ou se é fema, num precisava nada disso, 
ele só ia pegar esse bezerro quando ferrasse. Aí ele ia puxar essa 
vacaiada toda pó curral, pá ferrar esse bezerro, pá ele poder tirar o 
dele, o fazendeiro passar o dele, e só. Cê entendeu? E o fazendeiro 
ferrava o bezzerro da fazenda, era isso que ele fazia nessa época, e na 
época de pegar esses boi pá vender, quando já dava boi, quando um 
fazendeiro queria algum gado, ele ia pegar esse gado. (Seu Zé 
Verdinho, antigo vaqueiro da Fazenda Carnaíba, entrevista em julho 

de 2015) 

 

 Esse tipo de trabalho era realizado em todo o dia e em época de seca. 

Depoimentos apontam que dentro das duas fazendas havia uma espécie de “divisão 

territorial” das áreas entre os vaqueiros, onde cada um cuidava de uma área no interior 

da propriedade. Como as duas fazendas – mesmo que já desmembradas – não possuíam 

cercas, esses limites não eram rígidos e era comum que houvesse uma solidariedade 

entre os vaqueiros caso avistassem animais que estavam sob cuidado de algum em outra 

área.  

 

É tanto que nesse tempo não tinha nem dividição, a dividição era 
mourão, não tinha cerca, não tinha nada. Eles não tinha cerca nesse 
tempo não. A gente andava era de a pé, era montado, se você tinha 
uma vaca ela pra lá, lá ficava, paria por lá, criava por lá. As vezes a 
gente falava assim ‘ó Jair – que Jair morava lá – olha essa vaca ai pra 
mim’. E ai ele pegava, parida, e zelava lá. Uma pessoa ajudava o 
outro, era assim (Seu Arnaldo, acampado do 17 de Abril, ex-vaqueiro 

da fazenda Carnaíba).  
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 Essa rede de solidariedade entre os vaqueiros estava ancorada em antigas 

relações de compadrio e parentesco, vez que todos os dez ex-vaqueiros da fazenda 

entrevistados eram parentes consanguíneos ou não, ou tinham relações de compadrio 

entre si ou com outros parentes (o que, por conseguinte, absolviam essa relação).  Os 

fazendeiros tinham apenas gado como criação, mas os vaqueiros não. Estes possuíam 

pequenas cabras, bodes, porcos e galinhas, revelando uma ampla estratégia de 

reprodução do grupo familiar.  Cabe ainda registrar que esses animais miúdos eram 

criados soltos, junto com o gado dos proprietários e, portanto, na medida em que 

exerciam o trabalho enquanto vaqueiro pago pelos donos da terra, exercia as suas 

criações autônomas. Reafirma-se, aqui a continuidade da microeconomia que fazia parte 

da reprodução social do grupo desde o tempo da escravidão.  

 Se durante o período da seca o trabalho com o gado era prioritariamente 

exercido pelos vaqueiros, durante as enchentes que acontecem no Rio São Francisco, 

todos os moradores das fazendas eram convocados para abrir picadas e retirar o gado 

das partes baixas da fazenda e colocá- los nas áreas mais altas para evitar a morte dos 

animais. Quando estava no período próximo ao período chuvoso – que ocorre entre 

novembro e fevereiro – todos os moradores eram chamados para abrir o “vaquejador”, 

que era uma estrada provisória de 15 a 20 metros de largura por onde passaria o gado 

até às partes altas da propriedade. Só para se ter ideia do esforço de trabalho ao qual era 

submetido os agregados e vaqueiros: a distância da beira do Rio São Francisco até as 

partes altas da fazenda é varia de 9 a 20 quilômetros. Este serviço não era pago e era 

tido e reforçado com uma obrigação, de modo que em nenhum dos depoimentos foi 

citado caso algum em que algum agregado tivesse se negado a realizar tal trabalho. Sem 

remuneração alguma e como o serviço poderia levar mais de uma semana para ser 

concluso, a única coisa que os fazendeiros disponibilizavam era alimentação para os que 

estavam trabalhando.  

 Quando o gado estava em tempo de comercialização – depois de dez ou doze 

anos e pesando 20 a 22 arrobas -  os fazendeiros apareciam nas propriedades, de modo a 

fiscalizar o trabalho de recolher os animais nos currais e junto com os vaqueiros e 

encarregados fazer a contagem. Este era outro momento em que havia uma 

solidariedade entre os vaqueiros, pois era preciso localizar os animais sob cuidados de 
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cada um, verificar alguma anomalia que fosse impeditiva à comercialização. Neste 

momento também à família do vaqueiro e alguns agregados poderiam ser solicitados a 

“ajudar” este processo.  Uma vez juntado, os bois eram “tocados” para a região de 

comercialização, sendo predominante à cidade de Feira de Santana 52, conhecida como 

Princesa do Sertão. Um depoimento de ex-vaqueiro da Fazenda Carnaíba nos relata o 

cotidiano 

[...] esse boi também eles vendia, lá pra fora porque sempre vendeu 
pra fora não só vendeu aqui não, esse boi quando criava, o que eles 
fazia, juntava um monte de vaqueiro aí, de todo canto aí, da [Bom 
Jesus] Lapa, da boa vista, de todo canto, acontecia que eles vendia 
esses boi lá pra Minas [Gerais], e esse gado era tocado, e esse gado era 
tocado, se eu não cheguei Tiago a presenciar essas viagens, mas meu 
pai falou que viajava tem dois meses, vendia esses gado pra um lugar 
chamado jurema, agora sim, em uma parte de vaqueiro montada a 
cavalo e a burro e a outra parte ia de pé [....] (Seu Zé Verdinho, antigo 

vaqueiro da Fazenda Carnaíba, entrevista em julho de 2015) 

 

 O processo de separar o gado era bastante trabalhoso e exigia muita destreza do 

vaqueiro, vez que o tamanho da propriedade era imenso e havia áreas onde a caatinga 

era mais densa e se o boi entrasse em uma área dessas, impossíveis para adentrar com o 

cavalo, eram os vaqueiros que teriam que tirar pessoalmente. Ademais, até os anos de 

1970, estes gados foram “tocados” a pé para os lugares de comercialização e alguns 

morriam ou se perdiam no caminho. Quanto mais gados vivos e preservados chegassem 

ao local de destino, mais o vaqueiro era prestigiado entre os outros.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Feira de Santana bastante conhecida pela comercialização da carne de gado e do couro.  

Figura 16: Curral da Antiga Fazenda Curralinho, 2016.  

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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 Vinculado aos momentos de juntar e “tocar” o gado, ampliavam-se às histórias 

dos vaqueiros valentes que retiravam bois bravos da Caatinga, o “melhor vaqueiro” era 

aquele que tocava o boi bravo, que conseguia ir a qualquer área da fazenda e laçar o boi. 

Complementa-se com isso o vaqueiro que conseguia tirar a sorte com o maior número 

de bezerros era também considerado com um vencedor. Outro grande momento era 

quando o gado era colocado nos currais por todos os vaqueiros, havia uma grande festa, 

onde os fazendeiros solicitavam uma missa e matavam uma vaca com os vaqueiros  

 

-  Tinha [festa], tinha té missa. Pra isso eles tinha capricho, dava a 
cada um, um terno novo... [...] (Seu Arnaldo, ex-vaqueiro da 

Carnaíba) 

- Eles quem? (Pesquisador) 

-  os Tanajuras. Dava, matava os gados, os Tanajuras e os Rogaciano 
[Teixeiras], pra isso eles não tinha isso não. Todo ano eles matavam o 
gado e se desse uma dessa, se não desse ele mandava matar outro de 
modo de que todo mundo comer a carne. (Seu Arnaldo, ex-vaqueiro 
da Carnaíba) 

 

 Vê-se que através do trabalho com o gado, operava-se uma trama socioterritorial 

no interior das duas fazendas e permitiam aos vaqueiros e agregados o conhecimento 

dos limites da fazenda e também para além dela.  

 

2.6.2 O trabalho na policultura  

 

 Se para os proprietários das Fazendas Curralinho e Carnaíba a principal fonte de 

rendimentos era a criação de gados, para os agregados era a agricultura. À memória 

social, ratificada com a investigação de Santana (2012), rememora os tempos em que a 

atividade era exercida de forma permanente no interior dos imóveis e à sua importância 

na reprodução social e econômica dos agregados. Através e a partir da agricultura, tanto 

para o autoconsumo quanto para a comercialização os moradores exerc iam a 

territorialidade sob um modo de produzir que articulava às áreas de sequeiro, de vazante 
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e às ilhas, o que Estrela (2004), classificou – corretamente – como as “três felicidades” 

dos beraderos do Rio São Francisco.  

 Se a atividade na pecuária era exercida, sobretudo, pelo vaqueiro, mas com 

participação auxiliar do seu grupo,  era na agricultura que todo o grupo familiar e as 

relações de parentesco e compadrio se concretizavam. Como os vaqueiros estavam na 

maior parte do tempo do campo, era a mulher e os filhos que se dedicavam as tarefas de 

preparação da terra, semeadura, plantio e colheita. Neste caso, o vaqueiro – o homem – 

“entrava” mais no momento da comercialização. Já nos casos em que a casas era apenas 

de agregados, mulheres e homens dividiam o processo e, também, os homens eram os 

principais responsáveis pela comercialização. Assim como na atividade da pecuária, o 

processo de socialização das crianças se davam desde cedo na agricultura, fato que foi 

significativo ouvir de uma senhora, com 72 anos, na comunidade a seguinte expressão 

“Eu nunca pisei os pés numa escola, nunca. Minha escola foi pegar cana, pra moer, 

sair com a cana nas costas” (Dona Lio, 72 anos, moradora do Quilombo de Juá 

Bandeira, grifos nossos).  

 Concorrendo com o gado, a agricultura também era exercida na área de sequeiro, 

quando os agregados poderia escolher um lugar longe das mangas para poder plantar, 

não havendo determinação dos donos da fazenda de quais  lugares poderiam ser 

utilizados. Nos relatos, não houve qualquer menção a padrões de tamanho das áreas de 

cada família de agregados, podendo variar de acordo com o tamanho do grupo 

doméstico e suas possibilidades de exploração da área. Mesmo não dito explicitamente, 

cada família “cortava53” a parte que poderia utilizar, sendo esta uma regra entre as 

comunidades. As áreas eram transmitidas por herança, ou seja, cada família continuava 

no espaço que vinha sendo explorada desde seus antecedentes e o processo de expansão 

do tamanho era feito nas franjas dessas áreas. A localização das roças era distante das 

casas e dos quintais, e no caso das duas fazendas, a plantação na área de sequeiro era 

primordialmente das famílias residentes próximas às sedes das fazendas, em locais 

conhecidos como Santa Rita e Campo Grande (Fazenda Curralinho) e Curicaca, Morrão 

e Sítio (Fazenda Carnaíba).  Delimitado o espaço de plantação, utilizavam-se estacas de 

                                                 
53 A expressão “cortar a terra” tem o significado de parcelamento da terra, mas sem que se estabeleça um modelo de 

forma ou tamanho.  
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madeira para fazer as cercas, já que o arame ainda não era utilizado na região e muito 

menos nas fazendas. As estacas eram colocadas entrelaçadas com as outras, de maneira 

a não deixar nenhum espaço para que animal – gado ou animais miúdos – adentrasse e 

destruísse a plantação. Este tipo de cerca é conhecido como “espinha de peixe” e é 

comumente utilizada entre os sertanejos do nordeste, sobretudo nas áreas de criação de 

cabras, bodes, ovelhas, dentre outros. Essas estacas eram feitas de madeira morta ou de 

madeiras com baixo impacto nos recursos naturais. A plantação na área de sequeiro era 

de palma, milho, feijão, mandioca e outros produtos básicos. Dona Eva, 60 anos e filha 

da Fazenda Carnaíba, recorda a área do pai naquela fazenda  

 

Ele [o pai] trabalhava numa arinha dele, plantava roça, gado, porco, 
menino, a área dele era uma fartura! Tinha porco, criação miúda. 
Depois que eles privou, colocou essas cercas que foi acabando. Mas 
só ali na feira pai levava naquele tempo era carro de boi, dois ou três 
carros de boi. Menino, era farinha, quando chegava maio era cinco, 
seis meses fazendo farinha e sobrava da mandioca, e ali fazendo 
farinha vendendo. Feijão! Feijão mesmo daquele de corda, vivia da 
roça de tanto pegar feijão, fazia aquelas tantonas de feijão. Vendia 
porca, vendia frango, e pai tinha um gadinho também e vendi ao 
animal, vendia pra Lapa (Entrevista Dona Eva, fevereiro de 2014, 

grifos nossos).  

 

  A utilização do termo “arinha” para delimitar a posse do pai, além de aproximar 

a entrevistada da memória do lugar, expressa objetivamente que se tratava de pequenas 

posses no interior da Fazenda. Ainda na primeira metade do século XX, o processo de 

plantação na área de sequeiro era manual, com a utilização de enxadas e a notícia da 

introdução dos carros de boi, para fazer o arado da terra, aparece apenas na segunda 

metade do século XX.  As plantações nas áreas de sequeiro, longe das mangas, dos 

pastos e dos currais permitiam aos moradores não apenas um complemento à 

reprodução, mas uma ampliação da constituição da sua territorialidade.  

 Como beraderos do São Francisco, a área de maior domínio territorial dos 

moradores era à beira do Rio São Francisco, que articulava o local de morada – para 

aqueles que moravam nas comunidades de Juá e Bandeira –, os quintais e local de 

plantação. Depois do período chuvoso, quando às águas começam a reduzir o volume 
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após a enchente, toda a beirada do rio permanece úmida, com o solo rico de nutrientes e 

minerais que permitem realizar a atividade agrícola. O acesso a essas áreas se dava, 

igualmente, por herança e era transmitido de geração em geração pelas famílias. 

Utilizando os mesmos instrumentos da área de sequeiro, a terra era arada e plantada, 

sobretudo com feijão, milho e mandioca, culturas que favorecidas pela qualidade do 

solo e pela umidade do solo cresciam de forma rápida e com possibilidade de colheita 

garantida. Como aos proprietários interessava mais as áreas de pasto e mangas, os 

agregados poderia exercer domínio autônomo das áreas de vazante do São Francisco, 

sem que tivesse algum tipo de restrição. De certo, os fazendeiros sabiam que a beirada 

dos rios era de propriedade da União e que ali não poderiam exercer propriedade de fato 

nem de direito e, desta maneira, parecia como bondoso perante os agregados, dado que 

tratava a beirada do rio como concessão.   

 Outra área de plantação era nas ilhas que se formam ao longo do Rio São 

Francisco e que eram próximas à comunidade. A ilha mais utilizada era (e continua 

sendo) a do Bandeira, e clara referência à comunidade que fica em frente. O acesso à 

posse desta ilha era da mesma forma que outras áreas, a partir das relações territoriais 

que exerciam os agregados através de herança e, mais recentemente, através da compra 

e venda entre os moradores das comunidades, a partir do direito consuetudinário que 

tanto caracteriza as comunidades tradicionais. Questionando como se deu o acesso às 

partes da ilha e seu processo de sucessão dominial, Seu Chiquinho, 75 anos, afirma 

 

Os antigos que dividiram primeiro, se tinha herdeiro ou o pai dava 
uma tirar pra plantar as vezes meu pai ele tinha terra que ele tinha, ele 
me dava um hectare. Quando eu tava com ele trabalhava ali no bolo, 
não é? Mas depois que eu arrumei família, ele foi e me deu um hectare 
de terra pra eu sobreviver. Mas eu depois eu achei um cara que queria 
vender quatro hectares eu fui e comprei na mão dele (Seu Chiquinho, 
morador da Fazenda Curralinho, 72 anos, depoimento em fevereiro de 

2013).  

 

As ilhas eram o principal espaço de plantação, primeiramente porque 

permanecia encharcado com as águas do São Francisco todo o ano, segundo por que nas 

áreas de sequeiro e vazante havia o perigo do gado e outros animais adentrar, o que 
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acarretava a necessidade de cercas e reparos constantes na cerca. A partir dos 

depoimentos, se pode afirmar que não se tem notícia ou memória de proibições ou 

conflitos nas áreas das ilhas. O parcelamento de partes, no interior das fazenda, de cada 

agregado ou família de agregados se dava em área de um hectare para cada morador e 

os marcos eram os mourões que demarcavam os limites internos (Figuras 17 e 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como dito, o processo de colheita era realizado pelo grupo familiar do agregado, 

podendo contar com o auxílio de outros agregados. Já a comercialização era realizada 

prioritariamente pelo homem, que levavam produtos para serem vendidos na feira de 

Bom Jesus da Lapa, num percurso de 10 quilômetros realizado de canoas artesanal e a 

viagem de ida e volta durava um dia inteiro, sendo relatado que a canoas partia no final 

da tarde aos dias de sexta-feira e retornavam no sábado após o meio dia. Aproveitava-se 

o momento da comercialização para adquirir produtos e utensílios que não eram 

produzidos na comunidade, tais como óleo, roupas, querosene para abastecer o 

candeeiro, dentre outros produtos.  

 

2.6.3 A territorialidade da pesca artesanal 

 

 Se os trabalhos com o gado e com a policultura se davam no pisar do chão, outra 

territorialidade das famílias de agregados se dava através da pesca artesanal. Esta 

Figuras 17 e 18:  Ilha da Bandeira e “mourão de dividição”, 2014.   

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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atividade ultrapassava os limites da fazenda e adentrava o curso do Rio São Francisco. 

Assim como a pecuária e a agricultura, a atividade pesqueira remonta ainda o tempo da 

escravidão, sendo importante estratégia de reprodução social e possibilidade de ampliar 

a autonomia face aos donos das fazendas.  

 Para a realização da atividade pesqueira era necessária uma boa canoa, que era 

construída por indivíduos da comunidade que detinham o saber em relação à técnica. 

Ancorada na memória social, o aprendizado da feitura das canoas e à pesca remetiam ao 

“tempo dos cativeiros” e aos “caboclos”, nomeação utilizada para classificar os povos 

indígenas que habitavam à região e que segundo relatos transitavam nos limites das 

fazendas. Além da canoa, os pescadores adquiriam anzóis e linhas de diferentes tipos, 

para diferentes tipos de peixe.  

 No Rio São Francisco e seus riachos, os meses de pesca eram maio e junho. 

Neste período, com o fim das atividades de colheita do feijão, da mandioca e do milho 

plantados em novembro, as famílias de agregados dedicavam-se à pesca. As mulheres e 

crianças pescavam em áreas próximas à beira do Velho Chico, enquanto os homens 

exploravam áreas mais distantes, como Paratinga, a 20 quilômetros de distância das 

comunidades de Juá e Bandeira (Fazenda Curralinho) e a 35 quilômetros de distância da 

Fazenda Carnaíba. Além das áreas próximas, no período de pesca era comum que 

algumas famílias de agregados visitassem parentes em outras comunidades com Rio das 

Rãs, Mangal, dentre outras.   

 Os dois tipos de pesca predominante era a pesca de linha e a pesca de rede. No 

primeiro, tinha-se apenas o barco, a linha e o anzol que era içado no Rio ou nos seus 

braços e esperava-se o momento certo do peixe fisgar. Neste tipo, era comum pescar 

Piranha, Dourado, Surubim e, às vezes, outros tipos. Na pesca de rede, há uma 

complexidade maior devido ao tipo de linha a ser utilizado, ao espaçamento entre as 

linhas da rede – que determinava o tipo de pescado a ser capturado – e os locais de 

pesca deveriam ser as partes mais profundas do rio e com menos presença de galhos de 

árvores. Neste tipo de pesca se captura quase todos os tipos de peixe existentes no Rio, 

como Surubim, Dourado, Curimatá, Piau, Bagre, Mandim e outros. Os horários de sair 

para pescar variam de acordo com a lua, que quando mais cheia favorece o 
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aparecimento de peixes devido à iluminação. Seu Bel, 67 anos, “filho de Bandeira” 

(Fazenda Curralinho) explica o serviço de pescador 

 

Naquele tempo da pescaria quando nóis começou pescar nóis pescava 
aqui e vendia o peixe pra fora! vendia lá em Gameleira em Paratinga... 
que eu pescava mais pra baixo... Chegava no Barra passava uma 
semana, um mês, dois três, fazia feira... Comprava minhas coisas 
tudinho. Pegava o mandim de noite, colocava no gibeiro... quando era 
de dia não tinha motor pra mim pescara eu ia no remo... aí agora 
quando eu tava pra vim me embora eu comprava um saco de farinha, 
um saco de arroz, comprava a roupa de meus filho todinha! (Seu Bel, 
morador do Bandeira, Fazenda Carnaíba, 67 anos. Depoimento em 

outubro de 2015).  

 

 Vê-se que o peixe servia de elemento primordial de reprodução social, vez que 

possibilitava a aquisição (por compra ou troca) de outros gêneros alimentícios e 

vestimentas. Após a pesca, os peixes eram entregues às mulheres da casa que, 

juntamente com as crianças os tratavam (retiravam as vísceras), salgavam e 

“enfardavam” os peixes. A descrição do trabalho de “enfardar”: quando seco, os peixes 

eram perpassados em grupos de 20, 30, 50 peixes por uma linha ou pedaço de corda que 

os unia e eram vendidos em Bom Jesus da Lapa nessas quantidades.  

 Além do Rio e de seus braços, havia outro local importantíssimo para a pesca: as 

lagoas. Se entre maio e junho era o período de pescar no Rio, quando as águas da 

enchente do ano anterior começavam a diminuir o volume na área de sequeiro se 

formavam lagoas no interior da propriedade. Em julho essas lagoas estavam cheias de 

peixe, que eram capturados e vendidos durante à Romaria do Bom Jesus, no mês de 

agosto. As lagoas eram espaços extremamente importantes no processo de 

territorialidade das comunidades, vez que permitiam além da pesca, o acesso à água 

para os moradores do sequeiro, água para o gado e no entorno das lagoas era possíve l 

realizar agricultura em pequena escala. Na pesca de rede, as lagoas era a principal fonte 

do pescado da comunidade, haja vista a quantidade que era capturada 
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E esses fardos tinham quanto quilos mais ou menos de peixe? 
(Pesquisador) 
Moço tinha 40 kg, 30 kg, 50 kg de acordo que você aguentava... por 
que se o cara fosse ossudo tu pegava 60 kg... eu mermo já panhei 80kg 
até 100 kg já peguei... teve uma vez que já peguei 120 kg... (Seu Bel, 
morador do Bandeira, Fazenda Carnaíba, 67 anos. Depoimento em 

outubro de 2015).  

 

 

 Apenas no interior das Fazendas Curralinho e Carnaíba foram identificadas – 

através dos depoimentos – mais de 10 lagoas, sendo ela: Curicaca, Engodo Campo 

Grande, Curralinho, Grande da Boa Vista, Extrema, Comprida, Grande da Carnaíba, 

Grande de Dentro e Pajeú (Figura 19).  
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Figura 19 



153 

 

2.6.4 Outras Territorialidades: mobilidade e migração dos agregados das Fazendas 

Curralinho e Carnaíba 

 

 Se desde o século XIX, as principais bases de reprodução social dos agregados 

das fazendas em questão giravam em torno das propriedades, é na primeira metade do 

século XX que elas começam a se expandir para outras escalas. Destarte, salientar que a 

partir das relações de parentesco sempre houve uma mobilidade socioespacial muito 

grande dos agregados com outros locais, como Rio das Rãs, Tataira, Gameleira, 

Mangal, dentre outros. Foi muito constante a mobilidade da força de trabalho para 

outras fazendas do entorno – como a Rio das Rãs, que pertencia também á família 

Teixeira – para prestar serviços e aumentar as condições de sobrevivência. Ademais, 

cabe lembrar que os vaqueiros e encarregados já realizavam viagens mais longas, como 

as idas, por exemplo, para Feira de Santana e Caetité e para o estado de Minas Gerais.  

 Na primeira metade do século XX, ampliam-se as viagens à sede de Bom Jesus 

da Lapa, numa dimensão recíproca de venda de produtos e compra de outros. Como a 

rede familiar era extensa, alguns adquiriam casas nos bairros populares do município 

que serviam de ponto de apoio para os momentos de comercialização. Ali passaram a 

adquirir mais e mais produtos vindos de outros locais, sobretudo roupas e sapatos. 

Ainda na primeira metade do século XX, alguns agregados, por vários sentidos e 

motivos – dentre os quais alguns serão expostos no próximo tópico – começaram a 

migrar para o interior de São Paulo e Paraná, quando entre às décadas de 1920 e 1940 se 

expandia as lavouras cafeeiras para realizar a tarefa de “abrir a mata”. Seu Curralinho, 

recorda quando foi para São Paulo pela primeira vez, com 17 anos, em 1938, para 

trabalhar 

 

No machado e na foice. Não tinha maquinário, não tinha firma não. Quem 

disser eu digo que é mentira, eu desminto que não tinha. Não tinha trator pra 

derrubar a mata, não tinha não. Era em cima da fo ice e da mata, para plantar 

café e cana, essas coisas. Tinha os meninos do Paraná. Quando era a vez que 

eu vinha eu levava os documentos. Mas da primeira vez eu não levava nem 

nada, eu nem ninguém. Às vez ia 20, 30 homens pro Paraná, pra ir levar lá. 

Rapaz, o país era sofrido. Quem garantia lá era o povo da Bahia. Quando 

chegava lá o povo perguntava: ‘cadê os baiano?’. Era quem garantia lá. Era 

as rodas de palmo, era no machado derrubava tudo. Derrubava 100, cento e 
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poucos alqueires [de mato]. (Seu Curralinho, morador da Fazenda Carnaíba, 

entrevista em julho de 2014).  

 

 Como se vê, os primeiros processos migratórios para o Sul do país estavam 

atrelados ao trabalho braçal, onde os “baianos54” eram tidos como os mais 

trabalhadores. Um dos motivos alegados para os primeiros migrantes era que dada a 

relação de agregacia não envolvia pagamento de salário – apenas para o vaqueiro –, os 

moradores muitas vezes não tinham outra fonte de adquirir renda monetária e, portanto, 

migrar se tornava uma opção. Outro morador que migrou expressa os trabalhos 

realizados pelos primeiros que viajaram à procura de trabalho em “São Paulo”  

 

Eu trabalhava na roça, com catorze ano foi me bora para São Paulo.  
Quem ia pra são Paulo, ganhava dinheiro e comprava roupa, sapato e 
aqui não podia comprar. A situação era divagar eu via os moleque 

andando vestido (Seu Curralinho, depoimento em julho de 2013).  

 

 A ida para São Paulo55 mobilizava os jovens dos anos da primeira metade do 

século XX. Para realizar as viagens, os jovens pegavam o vapor que saía de um cais no 

Rio São Francisco em Bom Jesus da Lapa e seguiam por via fluvial até Pirapora, em 

Minas Gerais, quando aguardavam o trem de ferro que levava até São Paulo. Toda a 

viagem durava 16 dias, e muitas vezes os jovens e adultos deixavam as fazendas apenas 

como o dinheiro da passagem, na certeza do emprego.  Em São Paulo56, já começara a 

se constituir uma “comunidade” para receber os “baianos”.  

 No final de 1950 e início dos anos de 1960, houve um novo ciclo de migração, 

que além de São Paulo passou a incluir Goiânia e Brasília. Agora o leque de razões para 

a migração se amplia: a construção de Brasília vira um destino da força de trabalho; 

Goiânia passa atrair para o mercado de serviços, construção civil e acesso a serviços 

                                                 
54 O termo baiano pode adquirir uma abrangência territorial que não apenas o estado da Bahia. Muitas vezes quer 

referir-se a todos os nordestinos.  

55 O termo “São Paulo” parece ter, nos depoimentos, uma flexibilidade e muitas vezes pode remeter à outros estados 

do sul do país, como Paraná.  

56 Não se conseguiu identificar quais bairros de São Paulo eles faziam referência.  
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públicos de saúde, dada a precariedade do acesso à saúde em Bom Jesus da Lapa. Assim 

como em São Paulo, começam a surgir nas duas cidades os bairros que acolhem os 

migrantes que chegam. No caso da mobilidade por força de trabalho, aquele que migra 

não o faz por desejo ou necessidade individual, mas o faz para melhorar às condições de 

vida da família que ficou nas fazendas.  

 Em 1970, as migrações passam a se tornar mais constante. Com as bases 

fincadas por àqueles que foram os primeiros migrantes, algumas famílias passam a sair 

da fazenda em busca do mesmo emprego e serviço médico e para fugir da seca que 

assolou os sertões da Bahia no período, sobretudo no ano de 1976, conforme nos relata 

um depoimento de Dona Laura, 65 anos,  

 

[...] nós moramos na Carnaíba mas com essa seca aí meu marido 
endoidou pra ir embora pra são Paulo pra trabaiar pra cria filho que 
aqui num dava... que o negócio foi ruim sequidão, sequidão, sequidão, 
plantava e num dava nada, onde que dava alguma coisa era só pra 
comer porque não tinha saída era assim... Aí fomos pra São Paulo... 
moremo lá duas vezes voltemos... tornemos voltar fiquemo assim até 
viemos embora quando nóis viemos foi... não! a primeira vez que nóis 
foi foi em 76 a í fiquemo lá três anos depois viemo (Dona Laura, 65 

anos, moradora da Fazenda Carnaíba)  

 

 Pelos relatos colhidos, no primeiro momento os trabalhos estavam limitados à 

abertura de novas fazendas, depois se ampliaram no setor de construção civil, serviços 

em geral e domésticos.  Esse outro processo de territorialização ampliava as condições 

de reprodução social e autonomia dos agregados e colocava mais tensão nas relações de 

dependência no interior das propriedades.  

 

2.7 Cotidiano na Agregacia: entre a negação e o consentimento  

 

 O processo de territorialização dos agregados constituía a base sob a qual os 

grupos sociais presentes nas fazendas reproduziam socialmente. As relações de 

dependência com os proprietários vinham sendo conformadas e sedimentadas desde o 
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século XIX e permaneceram durante quase todo o século XX, até o final da década de 

1970, quando das vendas das referidas propriedades. Evidente que estamos esboçando 

um período de tempo bastante longo se quisermos entender o desenrolar das relações 

sociais no espaço das fazendas. Mas foi possível identificar uma regularidade no modus 

operandis de proprietários, vaqueiros e agregados. Do desvendar do cotidiano sob as 

relações de agregacia, algumas questões nos parece relevante explicitar, como o acesso 

à alimentação, à educação formal e informal, o acesso a produtos que os agregados não 

produziam, a ausência do poder público no interior das propriedades – o que por si fazia 

prevalecer regras impostas pela dominação pessoal dos proprietários – e à compreensão 

dos moradores acerca da dominação, regras e deveres impostos.  

 Os relatos indicam que a dieta alimentar estava baseada em gêneros produzidos 

e/ou extraídos no território. No caso do produzido, a dieta era baseada em farinha, 

feijão, milho e mandioca – que poderia ser consumido cozido ou por meio da farinha – e 

a “mistura” principal era o peixe e, muito raramente, a ca rne de gado. Embora 

estivessem em uma das grandes da região e alguns vaqueiros tirassem a sorte com o 

gado, o animal servia de poupança para casos de necessidade extrema e, portanto, não 

poderia ser consumido pelos vaqueiros e suas famílias. Durante as entrevistas, era 

recorrente remeter o período da agregacia como tempos difíceis para alimentação, 

sobretudo no período de seca, quando nem a produção agrícola nem a captura de peixes 

– devido ao baixo volume do Rio São Francisco – favorecia a regularidade da 

alimentação 

 

-  Ô Dona Laura e ai como é que foi pra criar esses filho tudo ai nessa 
coisa de agregado? (Pesquisador)  

- É um romance dá pra fazer uma novela (risos) dá pra mode fazer 
uma novela... óia, naquele tempo foi um tempo assim sofredor muito 
sofredor é a toda valença porque naquele tempo servia bem aí a gente 
vivia tinha umas cabrinha uma vaquinha pra tomar o leite aí a gente 
vivia dos esforço mesmo da gente, não tinha ajuda... só o de Deus, era 
a chuva que Deus manda [...] (Dona Laura, moradora da Carnaíba e 

depois da Curralinho, entrevista em 2015).  
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 Expressa que mesmo possuindo vaca ou cabras, essa deveria ser preservada para 

manter o leite como fonte de alimentação. Mas a mesma Dona Laura expressa as 

estratégias de alimentação com o uso do território  

 

Ô meu irmão, aquele tempo era duro... mas té bom criou todo mundo 
ninguém morreu de fome. Criou, passava certas necessidade né?! Mas 
fome, fome não porque se a pessoa dizer assim a gente passa precisão 
porque às vez tem o açúcar e não tem café, o tem café e num tem 
açúcar, aí furava uma oropa [abelha] tirava o mel e fazia. Tudo isso eu 
passei por tudo isso. Bom então a gente ia vivendo disso (Dona Laura, 

moradora da Carnaíba e depois da Curralinho, entrevista em 2015).  

 

 Assim como outras mulheres entrevistadas – as que mais remetiam à questão da 

alimentação –, Dona Laura demonstra uma preocupação de garantir a alimentação dos 

filhos, mesmo em período de dificuldade. O acesso à carne de gado se dava apenas uma 

vez por mês apenas para os vaqueiros, quando os fazendeiros matavam uma vaca ou boi 

mais velho e dividia entre todos os vaqueiros. Ou seja, à família de agregado que não 

tinha vaqueiro não tinha acesso a este tipo de alimentação. As mulheres, além das 

plantações eram responsáveis por tratar os peixes que elas, seus maridos, filhas e filhas 

pescavam no Rio São Francisco e nas lagoas. Com esse dinheiro, adquiriam utensílios 

domésticos em Bom Jesus da Lapa 

 

[...] tinha roça sobrevivia da pesca era muito, eu tratava muito, eu 
passava noite tratando ia pra Lapa as mulheres ganhava por dúzia pra 
tratar. Ia [na sede de Bom Jesus da Lapa] comprar roupas, uma panela, 
prato tudo era pouco não tinha dinheiro, a comida vinha daqui feijão, 
peixe...Arroz? Quase não falava era de rico (Dona Odelina, moradora 
do Quilombo Juá/Bandeira, antiga Fazenda Curralinho, 89 anos. 

Depoimento em julho de 2015).  

  

 O dinheiro ganho era guardado e quando chegava o mês de agosto, festa da 

Romaria do Bom Jesus, as mulheres iam – a pé ou de barco – para a sede de Bom Jesus 

da Lapa, e, no último dia compravam as roupas e utensílios. A “escolha” do último dia 

de festa não era uma escolha aleatória: no fim da festa os comerciantes que iam para 
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Lapa vender seus produtos abaixavam os preços dos que restaram e, mais baratos, eram 

comprados pelas pessoas das comunidades. Este dia é conhecido como a “xepa da 

Feira”, momento em que poderiam negociar um preço melhor para os produtos 

desejados.  

 Se o acesso à alimentação apresentava as dificuldades acima elencadas, o que 

falar do acesso a outros direitos como educação e saúde? Sob o regime de agregacia, 

restringia-se sociabilidade das crianças ao aprendizado com a lida com o gado, à pesca e 

à agricultura. A primeira iniciativa de educação escolar na área das fazendas aconteceu 

em 1954, quando uma Dona Odelina, então com 27 anos, e que havia aprendido a ler e 

escrever no município de Paratinga, foi contratada pela prefeitura de Bom Jesus da Lapa 

para ser professora da localidade, a pedido dos moradores Ela recorda: “Eu conheci 

quatro homens que sabiam assinar o nome e ia na Lapa votar”. As aulas eram realizadas 

às sombras da árvore de tamarineiro, na comunidade de Bandeira e o salário sempre 

atrasava. Dona Odelina recorda que uma das grandes dificuldades era a continuidade 

dos estudos, uma vez que as crianças e rapazes eram sempre solicitados para 

acompanhar o pai nos trabalhos com a roça, gado e pesca. Dona Odelina recorda que a 

maioria dos alunos eram do sexo masculino, pois havia o receio dos pais que as 

“meninas-mulheres” aprendessem a escrever cartas para pretendentes. Seu Chiquinho, 

morador do Juá/Bandeira, recorda o momento do estudo e o sentimento por não poder 

continuar 

 

Antigamente, aqui, até no meu tempo, a gente estudava debaixo de 
uma rama de capim. Debaixo de um pé de pau, antigamente era assim. 
Era com a mãe de Valdomiro [Dona Odelina], ela que dava uma aula 
pra nós. Mas estudava pouco, porque os pais e levava os filhos pra 

trabalhar. Eu mesmo com 11 anos tomei conta de casa. Como é 
que eu ia estudar? Eu mesmo, sou o retrato, se fosse hoje da ideia 
que eu tinha, eu não tava trabalhando na roça não, eu ia comentar o 
abc. Na hora de comentar a tabuada eu ia comentar a tabuada com o 
terceiro ano. Era tanto que eu ficava de terceiro ano, já tava sabido, a 
professora puxava a tabuada grande. Mas como é que ia? O pai 

tirava pra trabalhar (Seu Chiquinho, morador do Juá/Bandeira - 
antiga Fazenda Curralinho -, depoimento em julho de 2013, grifos 

nossos).  
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 A necessidade dos agregados ampliar a reprodução do grupo através do trabalho 

de todo o grupo familiar, aliado ao desinteresse e desprestígio do saber escolar – por que 

negado até então – não permitiu que os moradores tivessem acesso à educação formal.  

Durante as entrevistas, sempre que o tema da educação aparecia nas discussões, os 

moradores comparavam com a situação dos proprietários  

 

No meu tempo não tinha escola na roça, tinha na cidade e era pago, 
estudava o filho desse Lindolfo e estudou os filho desses outro porque 
tinha condições, morava na cidade e tinha condições os pais bancava 
né?! (Seu Zé Verdinho, 54 anos, morador do acampamento 17 de abril 

– antiga Fazenda Carnaíba. Depoimento em julho de 2015).  

 

 Além da educação, diversas vezes – quer seja por entrevistas individuais ou 

grupos focais – questionei os moradores das propriedades acerca das ações do poder 

público nas áreas e sempre ouvia um sonoro não, refletindo a ausência de Estado nas 

comunidades. O acesso à saúde, por exemplo, ocorria na própria comunidade à base de 

plantas medicinais e, mais tarde, nos anos de 1960, em hospitais de Goiânia e Brasília. 

Os moradores só tinham acesso à maioria dos serviços públicos na sede do município de 

Bom Jesus da Lapa.  

 Essa situação reforçava ainda mais a presença da dominação senhorial dos donos 

das terras. Em diversas conversas durante o campo, os moradores demonstravam amplas 

reflexões acerca das privações que sofriam por partes dos fazendeiros. Os depoimentos 

colhidos permitem tensionar uma possível interpretação de que os moradores – por ter 

“liberdade de plantar onde quiser” – não tinham consciência de serem explorados pelos 

proprietários.  Mas como interpretar que mesmo sabendo que estavam sendo explorados 

ainda continuavam neste tipo de relação? Se se quer colocar a questão pela via 

reducionista do antagonismo entre patrão e empregado, não há explicação para que a 

agregacia tenha permanecido por quase um século. Mas as relações são interpretadas a 

partir de uma perspectiva que as enxergam como um jogo de negação e consentimentos, 

em que se pode ter uma pista das razões, sentidos e motivos da permanência deste tipo 

de sociabilidade. Os moradores sabiam que o enfrentamento direto, numa sociedade 

desigual e dominada por grandes fazendeiros, poderia romper o acesso à terra que 
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possuíam. Sabiam que se a propriedade jurídica era do fazendeiro, a posse e a 

territorialidade lhes pertenciam pelas experiências suas e de seus ancestrais. Entendo 

que é deste modo que devem ser entendidas as relações.  

 Ao escrever que os agregados compreendiam a dominação, mas não rompiam 

com ela, não quer dizer que eles aceitavam passivamente os desmandos dos 

proprietários. A primeira “prova” é o processo de territorialidade que rompia os limites 

das fazendas. Mas em situações específicas se explicitavam revoltas e sentimentos de 

enfrentamento.  

 Um relato de contestação vem de Seu Curralinho, ex-vaqueiro da Fazenda 

Curralinho. Conta que estava há mais de um mês fora de casa, em outra área da fazenda 

abrindo uma manga. Assim que chegou, o novo gerente mandou avisá- lo que no outro 

dia, logo ao amanhecer, teria que estar presente no campo 

 

Moço, eu travei cinco anos com esses meninos assim, eu travei. Nós 
podemos dizer até dia de domingo. Um dia eu discutir mais o 
fazendeiro [Edgar Teixeira]. Nós já tava quase um mês fora daí, lá na 
beira do cascalho fazendo serviço de lá. Cheguemo de noite o recado 
chegou pra gente no outro dia cedo pra ir pra luta de gado. Eu disse: 
‘oi, Nivaldo, diga a ele que eu não vou não. Cheguei aqui a roupa tava 
tudo suja, eu nem bem tinha chegado, nem banhei ao menos e você já 
trás o recado pra gente ir? Diga a ele que eu não vou não’. Rapaz, ele   
quando ele chegou lá que falou pra ele e ele achou ruim, vixe! Vem 
Nivaldo outra vez, eu peguei o machado, peguei tudo e dei a Nivaldo: 
diga a ele que eu não vou não. Amanhã eu vou lá cedo. (Seu 
Curralinho, ex-vaqueiro da Fazenda Curralinho, entrevista em julho de 

2014). 

  

 No outro dia, cedo, Seu Curralinho apareceu na sede da Fazenda Santa 

Rita57/Fazenda Curralinho: 

 

[Fazendeiro chega e fala com Seu Curralinho]: É Seu Zé, o que o 

senhor mandou me dizer? 

                                                 
57 Em 1956 a Fazenda Curralinho foi desmembrada em duas fazenda: Fazenda Santa Rita e Fazenda Campo Grande, 

permanecendo com os mesmos herdeiros de Deocleciano Teixeira. Daqui para frente especificaremos às fazendas.   
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-  Mandei dizer que eu não vinha não. Eu cheguei de noite, inda não 
tinha em banhado, num tinha nem comido e recebo um recado seu de 
modo que eu tinha que ir pra Carnaíba cedo, pra fazer isso ai seu, eu 

não sou escravo seu não. (Seu Curralinho, ex-vaqueiro da Fazenda 

Curralinho, entrevista em julho de 2014). 

 

 São várias questões que podem ser extraídas do depoimento: a compreensão da 

realização de um trabalho por um tempo contínuo; a situação de desrespeito com o 

corpo, pois não respeitou o direito ao banho; o enfrentamento em afirmar que só ia à 

presença do fazendeiro no outro dia; na presença deste confirmar a negação à sujeição, e 

afirmar o seu lugar negando “ser escravo”. Essas dimensões reunidas demonstram o 

quanto o vaqueiro tinha certeza do seu lugar e das possibilidades de disputa em torno da 

sujeição recebida.  

 Os ex-vaqueiros, principalmente porque lidavam diretamente com os fazendeiros 

eram o que mais conseguiam ter dimensão da exploração sofrida, sobretudo porque 

como residiam na fazenda, tinham animais (poucos), junto com os dos proprietários, ao 

cuidar dos seus, tinham por obrigação vistoriar os do fazendeiro. Seu Zé Verdinho, no 

depoimento a seguir é taxativo na compreensão da exploração e de como os fazendeiros 

se apropriavam das horas de trabalho 

 

Tiago é todo dia, tinha vez até dia de domingo nóis trabaiava, nessas 
leis aí de oito horas por dia, mas eu mermo digo a vocês nesses 
dezenove anos eu nunca tive oito horas por dia não era doze era 
quarenta e oito por semana, mas não era quarenta e oito pra nóis não 
podia ser ate cinquenta ou sessenta. Porquê de qualquer maneira você 
mora aqui, nove horas oito horas você tem que tá na beira do rio e 
você mora aqui, tem que ta trabaiando, daqui sete quilômetros, 
uniforme e tudo cê tá trabaiando, então nóis, e eu acho que aqui na 
nossa região não tem um vaqueiro que não é desse jeito. (Seu Zé 

Verdinho, entrevista em 2015) 

 

 Para além de ter certeza da exploração do trabalho, as entrevistas revelam limites 

à ocupação territorial por parte dos agregados e vaqueiros. Se, em geral, os ex-vaqueiros 

e agregados apontam para uma ação de bondade dos proprietários, por “deixar plantar 

onde quer” ou por permitir que os animais fossem criados juntos, quase sempre nas 
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entrevistas contava-se alguma situação em que os antigos fazendeiros impunham limites 

a territorialidade dos moradores. Quando a família do agregado que tinha conseguido 

gado acima de cinco na sorte, o fazendeiro pressionava para diminuir  

 

A gente considerava assim como família o humildo, pobre, que as 
vezes em ter gado, quantidade de gado né. Tinha gente que tinha 2, 3 
gado, 5 gadinho só que a roça era pequena, o fazendeiro não deixava 
é, quando rendia um pouco ali 10 cabeça “você já tem gado demais, 
tem que tirar porque tá me dando prejuízo” e a gente ia diminuía, 
ficava com dois, três... Ali era assim, desse jeito (Seu Zé Baiano, 

morador da Fazenda Curralinho).  

 

 Esse jogo de negação e consentimento permeou a relação durante muito tempo 

na fazenda. Na medida em que os herdeiros mais antigos iam falecendo e novos 

apareciam, as relações começavam a se descaracterizar, dado que os novos não 

participaram da constituição das regras e códigos do sistema de dominação de 

agregacia. Os novos herdeiros, buscando extrair mais renda da terra – no período em 

que a atividade pecuária estava em declínio – buscam aplicar novos códigos, regras e 

limitações ao uso da fazenda, impondo uma racionalidade avessa a historicamente 

construída. Seria uma questão de tempo para que esse tipo de relação se desestruturasse. 

E esse tempo de desestruturação chegou com as novas racionalidades da agricultura e da 

pecuária na Região do Médio São Francisco, que teve importantes reverberações nas 

Fazendas Curralinho e Carnaíba. Não apenas desestruturou antigas relações, mas se 

explicitou um estágio de antagonismo que não seria superado sem rupturas.  
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CAPÍTULO III - TEMPOS DE “DESAGREGAR”:  tempos e espaços de conflitos 
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3.1 Reestruturação Produtiva e conflitos por terra no Velho Chico  

 

 O início da década de 1960 marcaria a história brasileira com o Golpe Civil-

Militar, que instaurou uma ditadura militar e perdurou por mais de duas décadas. Entre 

os fatores que levaram à deposição do presidente João Goulart estavam a pressão dos 

movimentos camponeses, notadamente as Ligas Camponesas, pelo acesso à terra e 

contra a estrutura fundiária brasileira. As Ligas Camponesas – que mais tarde, após a 

aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural (1962), viriam a transmutar nos sindicatos 

rurais – potencializaram a bandeira da reforma agrária por todo o país, sobretudo no 

Nordeste. Para a elite brasileira, a questão agrária nacional continha em si o “gérmen do 

comunismo”, o que colocava em alerta os setores conservadores no campo e nas 

cidades. Em março de 1962, o presidente João Goulart, ao anunciar os fundamentos das 

chamadas Reformas de Base, coloca a reforma agrária como uma das ações principais, 

sem a qual não haveria diminuição do nível de desigualdades e possibilidade de um 

desenvolvimento nacional. No comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964, o 

presidente – diante de mais de 100 mil pessoas – volta a reafirmar a reestruturação 

agrária como ponto fundamental. Não tardou para que no derradeiro dia do mês de 

março fosse deposto e a ditadura militar tomasse o Brasil por uma “noite” que durou 21 

anos.  

 Uma das primeiras medidas do Governo Militar foi reprimir duramente os 

sindicatos rurais e suas lideranças, buscando conter o foco de luta pela reforma agrária.  

Como medida para arrefecer as lutas no campo, em novembro de 1964, o governo 

promulga a Lei 4.504/64, conhecida como o “Estatuto da Terra”, onde anunciava as 

bases legais para a realização da reforma agrária no Brasil.  A Lei foi aprovada, mas em 

um contexto de um governo militar apoiado pelos grandes capitalistas e  latifundiários, o 

que se viu foi a aplicação do seu avesso, isto é, o campo brasileiro iria ser vivenciado 

pelo que José Graziano da Silva chamou de “modernização dolorosa”, ao se referir ao 

processo de modernização do mundo rural.   

 A modernização do campo brasileiro perpassava pelos pilares da Revolução 

Verde da década de 1950, contendo os processos de ampliação da fronteira agrícola, o 

aumento da utilização de utensílios e máquinas nas plantações, consumo de insumos e 
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defensivos agrícolas – agrotóxicos –, concessão de créditos aos capitalistas no campo, 

dentre outros processos. A subordinação da agricultura à indústria e ao setor financeiro 

exigia cada vez mais que o campo estivesse incorporado à reestruturação produtiva do 

capital – mesmo que esta só viesse a se consolidar nos anos de 1970. Neste modo de 

produzir, eram necessários ajustes socioespaciais para a ampliação da acumulação de 

capital, e esta ampliação ocorreu com um contínuo e doloroso processo de expropriação 

e expulsão das terras dos diversos camponeses e populações indígenas do país. Em 

1970, durante o governo do General Médici, é lançado o Plano de Metas e Bases para 

Ação do Governo, que tinha como principais ações o desenvolvimento de condições 

viárias – estradas –, para o deslocamento da fronteira agrícola para a região amazônica, 

integrar a Amazônia nos planos de desenvolvimento da região Nordeste, integrar os 

povos do campo aos processos produtivos sob o domínio do capital. A prioridade era o 

desenvolvimento do capital industrial e financeiro no campo, e para isto era necessário 

eliminar a autonomia e a organização dos camponeses brasileiros.  

 Regionalmente, o processo de modernização da agricultura dependia dos 

arranjos sociais existentes em cada lugar, dado que nas alianças que constituíam o 

Governo Militar estavam os grandes latifundiários e oligarquias locais.  Em 1971, para 

o Norte e Nordeste é instituído o “Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à 

Agroindústria do Norte e Nordeste”, conhecido com PROTERRA, programa que 

enxertou os cofres dos latifundiários nordestinos com recursos públicos, reafirmando à 

reforma agrária às avessas. O fundamento do PROTERRA era que os latifúndios 

improdutivos colocassem no mercado terras que antes não estavam produzindo e que 

seriam adquiridas por pequenos produtores com financiamento do Banco do Brasil.  

 No recorte territorial do Vale do São Francisco, a propulsão da “entrada” na 

reestruturação produtiva se deu pela via dos grandes projetos de irrigação. A 

importância da exploração econômica do Vale do São Francisco teve como ponto de 

partida a criação da Companhia do Vale do São Francisco, em 1948, que previa ações 

voltadas para várias áreas, sobretudo, com o controle e utilização das águas e projetos 

de aproveitamento hídrico através da irrigação. A Companhia, vinculada à 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), viria a ser repaginada 

ainda nos fins de 1950, passando a se chamar Superintendência do Vale do São 
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Francisco (SUVALE), e buscou a criar polos de integração regional, articulando o Rio 

São Francisco às rodovias criadas em municípios da Bahia, Minas e Pernambuco. 

Entretanto, a perspectiva de “desenvolvimento regional” esbarrava nas condições 

regionais constituídas por uma pobreza imensa, violência e forte presença de o ligarquias 

locais e regionais no poder público.  

 No contexto, após o Golpe de 1964, a ação na região passou por uma forte ação 

do poder executivo nacional, com a institucionalização do Decreto Lei 1.207 de 1972, 

que cria o PROVALE, Programa Especial para o Vale do São Francisco. Entre as 

principais ações do Programa estava “[...] ocupar os vazios econômicos existentes nessa 

região e acelerar o seu desenvolvimento econômico e social, integrando-a mais 

rapidamente ao processo de desenvolvimento nacional” (BRASIL, 1972). Uma série de 

obras de infraestrutura foi alocada e, após a criação da Companhia de Desenvolvimento 

do Vale do São Francisco (CODEVASF), em 1974, a irrigação tornou-se o carro chefe 

do desenvolvimento regional, na perspectiva da ação do estado.  

 Coelho Neto (2004) contesta a proposição de que os projetos de irrigação visam 

o desenvolvimento regional, pois seus pressupostos estão baseados na lógica dos polos 

de crescimento, de François Perroux, que privilegiam o espaço das e para as empresas e 

não das pessoas. Coelho Neto (2004) acrescenta, ainda, que os projetos de irrigação sob 

essa lógica reforçam a concentração socioespacial dos meios de produção e das 

técnicas. Por princípio, os interesses dos projetos de irrigação devem estar alinhados 

com o interesse social e a prioridade deve ser dos trabalhadores rurais que não possuam 

terra. Entretanto, no Vale do São Francisco, a política de irrigação veio favorecer os 

grandes latifundiários da região58, aumentou a concentração fundiária e viabilizou a 

valorização das terras.  

 A reorganização das forças produtivas acarreta, de modo geral, mudanças nas 

relações de produção de um dado local ou região, alterando a organização das atividades 

produtivas. Diferentes estágios e modificações nas forças produtivas têm que ser vistas 

no conjunto das relações sociais de produção. Em casos de transformação da estrutura 

                                                 
58 Coelho Neto (2004), analisa a implantação dos Projetos de Irrigação “ Formoso A” ( instalado em 1985) e 

“Formoso H” (instalado em 1999), no município de Bom Jesus da Lapa e revela a concentração de lotes e a presença 

de latifundiários e donos de grandes fazendas da região entre os “beneficiários”.  
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produtiva, como é o caso do Vale do São Francisco, nas décadas de 1970, deve-se 

entender como mesmo não alterando radicalmente a estrutura social, o Capital 

continuou mantendo relações de dominação. Cabe entender como o Capital, se 

transformando, incorpora ou dissolve relações de produção pré-existentes (MORAES; 

COSTA, 1987).  

 Numa reflexão acerca da relação entre mudanças socioespaciais, entende-se que 

há um processo de modificações dos sujeitos e grupos pré-existentes no espaço, onde o 

sentido e curso das vidas das comunidades rurais, por exemplo, se alteram na relação 

com o “estranho” que chega impondo novas normas e regras, condicionando e 

racionalizando o uso do espaço. Conforme aponta Moraes e Costa: “Da relação íntima 

homem-lugar ou comunidade-lugar, passa-se à relação mediatizada sociedade global-

espaço-global” (1987, p. 89). Pelas regras impostas pelo capital, singularidades de 

regiões ou lugares vão dando lugar à homogeneização da relação sociedade-espaço. Os 

espaços vividos dos antigos grupos tornam-se lugares de acumulação para aqueles que 

se territorializam. O processo de produção dos espaços, territórios e regiões perpassam 

pela transferência de valor a estes lugares. No caso do Vale do São Francisco, as 

proposta, projetos e implementação da irrigação promoveram um incremento de valor 

no processo produtivo, e, durante este processo, a região adquire novas caracterizações 

e valor. Para tanto, conta-se com a utilização de dois recursos naturais, terra e rio, para 

permitir a integração da região nas novas formas de arranjos produtivos.  

 A reestruturação do Vale do São Francisco com os projetos de irrigação teve 

como consequência o aumento da concentração de terras, implicando, portanto, na sua 

distribuição. No Médio São Francisco, a grande parte dos municípios teve aumento no 

grau de concentração fundiária, conforme a quadro 3.  
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Quadro 1 – Evolução do índice de Gini Velho Chico (1920 a 1996) 

 

Municípios Ano de 

Criação 

1920 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1996 

Barra 1975 0,962 0,836 0,944 0,928 0,918 0.925 0,954 0,955 0,959 

Bom J. da 

Lapa 

1890 0,983 0,644 0,936 0,594 0,846 0,904 0,812 0,841 0,875 

Brejolândia  1962     

 

0,516 0,736 0,790 0,803 0,811 

Brotas de 

Macaúbas 

1878 0,896 0,387 0,615 0,549 0,530 0,659 0,645 0,664 0,591 

Buritirama 1985         0,849 

Carinhanha 1832 0,990 0,734 0,822 0,734 0,611 0,661 0,719 0,750 0,667 

Feira da 

Mata 

1989         0,769 

Ibotirama 1958    0,862 0,876 0,849 0,860 0,866 0,837 

Igaporã 1953    0,551 0,599 0,614 0,638 0,643 0,702 

Iuiu 1989         0,710 

Malhada 1961     0,802 0,848 0,854 0,899 0,910 

Matina 1989         0,710 

Morpará 1962     0,665 0,750 0,765 0,719 0,854 

Muquém do 

S. Francisco 

1989         0,885 

Oliveira dos 

Brejinhos 

1891 0,977 0,621 0,783 0,686 0,671 0,755 0,810 0,792 0,745 

Paratinga 1746   0,783 0,611 0,623 0,793 0,765 0,748 0,651 

Riacho de 

Santana 

1878 0,964 0,662 0,731 0,635 0,618 0,659 0,677 0,766 0,780 

Serra do 

Ramalho 

1989         0,410 

Sít io do 

Mato 

1989         0,929 

Fonte: GeografAR,  2006.  

Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2015.  

 

 Além dos grandes projetos de irrigação, ganhou destaque a construção da 

Barragem de Sobradinho, em 1976, no norte do estado da Bahia, na divisa com os 

estados de Pernambuco e Bahia. A Barragem de Sobradinho – unida ao complexo de 

outras barragens e hidroelétricas – ocasionou deslocamentos forçados, expropriação, 

expulsão e também a valorização das terras na região. O processo de valorização das 

terras e o aumento da concentração fundiária explicitaram diversos conflitos na região 

(ESTRELA, 2004).  

 Em muitos municípios do Médio São Francisco ocorreram conflitos que 

marcaram a região como uma das mais violentas para o trabalhador rural. Dados 

levantados no setor de documentação da CPT Bahia nos permitiram identificar, no 
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período de 1970 a 1990, conflitos nos municípios de Barra (13), Bom Jesus da Lapa (9), 

Ibotirama (3), Muquém do São Francisco (2), Malhada (3), Carinhanha (6), Oliveira dos 

Brejinhos (3), Riacho de Santana (3), Serra do Ramalho (1)  59, Paratinga (3) e Morpará 

(3). Em geral, os conflitos se davam entre as comunidades de “posseiros”, sendo que 

mais tarde – nos anos de 1990 e 2000 – algumas dessas comunidades quilombolas, 

como Rio das Rãs (Bom Jesus da Lapa) e Boa Vista do Pixaim, em Muquém do São 

Francisco reivindicaram a categoria étnica de quilombo.   

 

3.2  “Mudou a região, o lugar”: novos fazendeiros, novas relações 

 

 O processo de valorização do espaço no Vale do São Franc isco teve como 

consequência a venda de muitas das propriedades antigas da região. A família Teixeira 

ainda possuía algumas fazendas importantes na região, como a Rio das Rãs, a Batalha, a 

Parateca e as Fazendas Santa Rita e Campo Grande – estas duas últimas surgiram a 

partir do desmembramento da Curralinho – e, como o processo de valorização das 

terras, somado ao declínio da atividade com o gado “pé duro” e o desinteresse das novas 

gerações, iniciou-se um processo da família Teixeira se desfazer das fazendas.  

 Já em 1942 – conforme certidão de inteiro teor do imóvel –, a Fazenda Santa 

Rita, com 8.500 hectares – de propriedade de Ana Spínola, Carmem, Oscar, Hecília e 

Anísio Teixeira –, foi adquirida por Oscar Teixeira através de compra das partes dos 

irmãos e irmãs. Quando a adquiriu em seu nome, fundou a Sociedade Civil Florestal 

S.A., empresa agropecuária que viria a ser transferida em 1970 à Agropecuária São 

Francisco S.A., de propriedade do mesmo Oscar Teixeira. Não se sabe ao certo o que 

teria motivado a transformação da propriedade familiar em nome da empresa, mas pela 

conjuntura de valorização das terras no São Francisco e a possibilidade de acesso a 

recursos federais podem ser razões mais que suficientes para a transmutação da 

propriedade familiar em empresarial.  

 Em 1980, a Fazenda Santa Rita é revendida à Terrabrás Agropecuária, uma 

empresa do conglomerado Terra Brás S.A., criada em Salvador, em 1962, para o ramo 
                                                 
59 Esse número deve ser maior, pois apenas tem-se como referência os conflitos na “Agrovilas”.  
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de construção e terraplanagem. Pelo exposto no contrato social da Terra Brás, a 

aquisição de uma Fazenda em Bom Jesus da Lapa visava à expansão e diversificação do 

capital da companhia, devendo aproveitar-se dos recursos de financiamento do Banco 

do Brasil no Nordeste, via Sudene.  

 Outra fazenda, surgida do desmembramento da Curralinho, foi a Campo Grande, 

que era parte da herança de Deocleciano Teixeira e herdada por Otto Spínola Teixeira e 

Edgar Teixeira. Os irmãos administraram a fazenda de 10.800 hectares até 1977, 

quando foi vendida a José Neves Teixeira, fazendeiro que havia sido desapropriado das 

suas terras em 1976, no processo de constituição das agrovilas de Serra do Ramalho, 

formada para receber os deslocados compulsoriamente pela construção da Barragem do 

Sobradinho. A situação permite imaginar – por não ser foco deste trabalho – a 

relativização do conceito e classificação dos “atingidos por barragens”, vez que os 

moradores da Fazenda Campo Grande sofreram expulsão e ameaças do novo 

fazendeiro, José Neves Teixeira. Em 1990, a Fazenda foi desmembrada em Campo 

Grande I e II e vendida à Agropecuária Santa Rita LTDA, novo nome da Terra Brás 

S.A.  

 As áreas remanescentes da Fazenda Carnaíba – que fora desmembrada da 

Curralinho em 1933 – foram divididas em muitas outras fazendas, e nesta pesquisa 

pudemos identificar quatro delas, todas ocupadas por ex-posseiros e trabalhadores rurais 

sem terra. Uma primeira fazenda, de nome Carnaybas 60, com 5.963 hectares, 

permaneceu com os herdeiros do Coronel João Evangelista de Castro Tanajura até 1975, 

quando foi adquirida por Humberto de Castro, sócio da Terra Brás S.A. Em 1981, a 

propriedade foi adquirida pela empresa. Outra fazenda foi denominada também 

Carnaíba, com 5.786 hectares, a qual foi herdada por Clemente Tanajura, em 1949, e 

vendida a Humberto Castro, em 1978. Em 1984, a Setel Agropecuária LTDA – de um 

dos sócios da Terra Brás S.A. – adquire a fazenda, tornado a vendê-la em 1992 a 

Fernando Cavalcanti, sócio da Rodoart LTDA., outra empresa de terraplanagem. Em 

1997, a empresa Nova Delhy compra a fazenda por R$ 400.000,00, renomeando a 

fazenda de Bonança/Nova Delhy. A terceira parte da Carnaíba, com 4.000 hectares, foi 

adquirida por Humberto Castro, em 1978, nas mãos de Clemente Tanajura, vendida a 

                                                 
60 Hoje é a fazenda territorializada pelo acampamento Curicaca, do MST.  
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Rodoart em 1984 e finalmente comercializada a Fernando Cavalcanti, em 1992. A 

última fazenda identificada foi a “Lagoa Dourada”, com 4.275 hectares, herdada por 

Mário Tanajura Castro, permanecendo com seus herdeiros até os anos 2000, quando foi 

comercializada à W.G Dallar Agropecuária LTDA, empresa com sede em São Paulo, 

capital. Em 2004, a fazenda é adquirida por Wellington Lou, do ramo agropecuário da 

região de Bom Jesus da Lapa. O que essa sucessão de propriedades entre sócios da 

mesma empresa indica é a estratégia dos proprietários em repartir as fazendas, mudar os 

proprietários para adquirir financiamento de empréstimos e investimentos dos bancos 

públicos e também evitar que as propriedades pudessem ser desapropriadas para fins de 

reforma agrária.   

 Todo esse processo sucessório e mudança dominial passaram a implicar 

mudanças nas relações sociais nas propriedades. Antes mesmo da entrada das empresas, 

alguns depoimentos expressam que os “novos” herdeiros, sem relação com a 

agropecuária e com os moradores, já apresentavam ações que estremeciam as relações 

de sociabilidade e dependência no interior das fazendas. Nas áreas da Fazenda Carnaíba, 

por exemplo, os parentes de Mario Tanajura iniciaram ameaças em meados dos anos de 

1975, quando as terras já estavam valorizadas, buscando implantar uma “lei dura”, 

conforme depoimento de Seu Zé Baiano: 

 

[...] mas quando esses velho ficou velhinho que passou a entregar a 
fazenda pra os sobrinho, que é esse Mário Tanajura que eu falei, que 
esse Mário Tanajura foi que correu com nós de lá da Carnaíba e com o 
povo né? Não foi só comigo, e com o povo que morava lá. Correu, 
dizendo que ele... e depois começou a matar os bichinho do pessoal. 
Depois veio o genro dele chamado Enaldo e esse Enaldo -  que era o 
genro de Mário Tanajura - foi o pior que teve ai, querendo... se 
pegasse uma pessoa cortando uma vara, ele dizia: ‘pra que que você 
tá... você tá cortando essa vara pra que? Você tá matando esse pé por 
que? Você podia plantar outro!’ Quer dizer, botando a lei dura não 

é? E aí, a gente naquele tempo, a gente tinha medo de morre, de 
bala, que esse povo só andava armado (Entrevista com Zé Baiano, 

morador do Quilombo de Juá/Bandeira, julho de 2016, grifos nossos).  

  

 Pelo relato – muito presente em outros depoimentos –, os moradores sentiam a 

mudança nas relações com os herdeiros, diferente do que acontecia com os “donos 
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velhos”. Um primeiro tipo de restrição foi aos recursos naturais, proibindo os moradores 

de ter acesso a recursos que sempre tiveram, como uma simples madeira que era usada 

para construção de casa de taipa etc. Outro ponto destacado no depoimento é a 

pistolagem: tornara-se constante que os herdeiros e seus prepostos andassem armados 

nas fazendas, ameaçando a integridade física dos moradores. 

 Naquele contexto, os antigos vaqueiros – que como dissemos, poderiam ser 

encarregados das fazendas – começaram a ser substituídos por gerentes e os 

encarregados oriundos das comunidades passaram a ser encarregados vindos de outros 

locais, trazidos pelos novos fazendeiros. Esses gerentes e encarregados impuseram uma 

racionalidade e restrição ao uso do território, baseado na ameaça com arma de fogo: 

“Ele [o novo encarregado] era o pistoleiro da fazenda, porque aqui ele não tava 

encarregado, era pra agir, ele aqui não tava... ele comandava, porque ele ficou pra 

encarregado um tempo, mas ele era mais pistoleiro do que encarregado, sabe?” 

(Entrevista de Seu Zé Baiano). A mudança dos vaqueiros oriundos da comunidade, de 

certa forma, desarticulava os grupos familiares, vez que era a partir dos vaqueiros que 

algumas famílias tinham acesso à carne de gado e ao próprio gado, que era ganho como 

pagamento no sistema de sorte. Como as atividades de cuidado com o gado, as criações, 

as pequenas plantações e a pesca estavam articuladas – era uma totalidade do sistema de 

reprodução social do grupo. Há a ruptura porque uma delas causava desestruturação 

daquele sistema. Seu Pereirinha, último vaqueiro da Fazenda Campo Grande recorda 

com pesar de quando foi “dispensado” 

 

Sai mais triste, não tinha intenção de sair daqui, sair obrigado, foi 
obrigado que o que eles queiram pra mim não dava não, não consegui 
fui obrigado a sair fora. É que não podia cria nada, não podia fazer 
uma roça, não podia fazer nada como mora num lugar desse? Não 
dava para mim, fica só na fazenda não dava para mim não, aí peguei 
sai fora, não podia fazer uma casa, não podia fazer nada, nada. Se a 
casa caísse ficava de baixo do pau, tinha que sair para fora, esse 
pessoal aqui saiu daqui não podia panha roça, não podia pesca não 
podia fazer nada, como ficava num lugar assim? (Seu Pereirinha, 

morador do Quilombo Juá/Bandeira, depoimento em julho de 2015).  
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 A chegada dos novos fazendeiros implicou na introdução do gado do tipo Nelore 

nas áreas das fazendas, quando historicamente a pecuária tradicional do lugar era de 

Gado Vacum, conhecido como “Pé Duro”. A mudança do padrão de criação impôs a 

retirada das poucas cabeças de gado que algumas famílias possuíam vez que os 

fazendeiros não queriam que as duas espécies convivessem juntas no pasto. O novo 

gado – o Nelore – necessitava de um capim específico para que tivesse boa 

produtividade, o que levou aos novos proprietários – incluindo a empresa Terra Brás – a 

expandir a área de pasto plantado, ratificando a não permissão para que os moradores 

criassem seus animais e, evidentemente, restringindo e diminuindo as áreas de 

plantação. O novo pasto necessitava de cuidados especiais, e a forma para a sua 

manutenção foi a utilização de agrotóxico para combater as “pragas” do capim – que 

levou à morte de animais da caatinga, como o tatu do sertão – e o uso do fogo em larga 

escala como meio de manejo do solo e das plantações. Além dos depoimentos colhidos, 

esse fato pode ser comprovado com as alterações no uso do solo a partir de imagens de 

satélite georreferenciadas, que explicitam o aumento da área de pasto nas fazendas. Essa 

expansão da área de pasto plantada necessitava do uso de máquinas, que desmataram 

áreas preservadas de caatinga e aterraram algumas lagoas importantes usadas pelos 

moradores. Além disso, para proteger as áreas de pasto plantada, os novos fazendeiros 

introduziram o uso das cercas de arame com 6 fios, mudando a configuração territorial 

das fazendas que antes eram apenas dividas pelos mourões. Seu Zé Verdinho, morador 

da Carnaíba, recorda esses eventos de uma maneira clara : 

 

Olha Tiago, esse pessoal não chegaram tudo numa época só não, um 
chegou mais cedo, outro chegou por último. Eles acabaram com esses 
agregados, eles chegaram aqui foi em 1975, e esses restantes 
chegaram em 79, certo? Os mais novatos. Eles acabaram com os 
agregados, acabaram com as mata, acabaram essa criação de gado pé 
duro, e quem ainda ficou com essa geração de gado pé duro foi o 
Lutigá

61
. Esse ficou um bom tempo mas acabou, com o bode, cabra 

ovelha, acabou tudo na região, pois todo mundo tinha. Cercou as terra 
que não era cercado [...] (Seu Zé Verdinho, morador da Carnaíba 

entrevista em julho de 2015) 

 

                                                 
61 Fazendeiro dono de uma área remanescente da Carnaíba.  
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 Fica perceptível a clareza do depoimento: “acabaram com os agregados”. O que 

significa acabar com os agregados? Romper as relações de dependência, de 

territorialidade e as bases da reprodução física e cultural dos moradores.  O processo de 

cercamento das terras confirma a passagem de Marx (2011), em O Capital, quando 

destaca o processo de cercamento dos campos como imprescindível para a acumulação 

capitalista. Remete-nos, também, a Thompson (2006), quando relata o rompimento de 

uma ordem cultural quando da entrada das relações capitalistas de produção.  

 Pelo que se verifica, a mudança sob o domínio da propriedade (da forma) 

implicou mudanças profundas nas relações sociais (conteúdo social), de maneira que 

pode ser resumido na fala de um dos moradores do quilombo de Juá/Bandeira, Seu 

Manelão, ao ser questionado sobre o que mudou com a entrada dos novos fazendeiros, 

disse: “Mudou a região, do lugar. O estatuto do lugar foi mudado”. (Seu Manelão, 

morador da Santa-Rita-Carnaíba, entrevista em julho de 2013).  

 

3.3 Expropriação e Expulsão nas Fazendas  

 

 As mudanças na propriedade implicaram nas relações sociais e afetaram 

diretamente a territorialidade dos moradores das antigas Fazendas Curralinho e 

Carnaíba. O processo de territorialização das empresas e dos novos fazendeiros se fez 

em confronto com as lógicas tradicionalmente realizadas pelas comunidades que ali 

viviam, ao menos desde a segunda metade do século XIX. E que, como dissemos 

anteriormente, os novos donos – fossem pessoa física ou jurídica, ou um misto dos dois 

– operavam numa racionalidade econômica, vendo a terra como lócus privilegiado do 

lucro e do ganho, enquanto o que dava liga à territorialidade dos grupos era a 

ancestralidade enquanto “agregados” ou “moradores”, como um apego afetivo ao lugar.  

 Como explicitado no segundo capítulo, a junção da memória territorial e dos 

indícios nos documentos cartoriais há a realidade de que a antiga Fazenda Curralinho 

tinha como limites a beira do São Francisco e a Serra Geral. Com este limite – 

associado à presença das lagoas nas áreas inundáveis –, os antigos fazendeiros – 

Tanajuras e Teixeiras – utilizavam a parte inundável deste limite e uma faixa de 12 
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metros da antiga estrada de Bom Jesus da Lapa à Paratinga. Nas partes após esse limite, 

era utilizada, apenas, se tivesse bons pastos para o gado, o que era raro. “Do outro lado 

da pista” foram se formando comunidades menores, sem ligação de agregacia direta 

com os fazendeiros e, por isso, não se constituiu relações de dependência como nas 

áreas objeto desta tese. Nos documentos cartoriais pode-se verificar que as transmissões 

de propriedade ocorridas nas fazendas, entre os anos de 1940 e 1980, as áreas próximas 

à Serra Geral não haviam sido registradas, de modo que se tornaram áreas soltas, 

comuns aos grupos que lá residiram.  Entretanto, com a chegada das empresas e 

novos proprietários, nos anos de 1980, estes buscaram expandir os limites para além 

daqueles que foram adquiridos no instrumento de compra e venda. Comunidades como 

Morrão, Lagoa do Leocádio, Lagoa Dantas e outras – todas no perímetro da antiga 

Curralinho – habitavam a área pelo mesmo tempo que as outras comunidades e 

estabeleciam relações de parentesco entre si. A ausência do poder dos antigos 

fazendeiros e de seus prepostos constituíram naquelas comunidades uma consciência de 

serem eles os donos da terra. Quando os novos fazendeiros tentaram avançar, houve 

resistência. Embora não tenhamos condições de visitar as comunidades – hoje, são mais 

de dez localidades identificadas –, o que se compreende, a partir da memória dos 

moradores que entrevistamos é que eles não viam como legítimos nem os velhos e 

muito menos os novos pretensos proprietários. Em muitas entrevistas, os moradores 

próximos ao Rio relataram que os outros resistiram à investida e expansão dos 

fazendeiros, armando tocaias, queimando máquinas, dentre outras ações. Um dos casos 

emblemáticos aconteceu em 1977, quando um encarregado conhecido como “Aroldão” 

tentou expandir a área da fazenda Santa Rita para além da BA 161 e foi atocaiado pelos 

moradores: 

 

Até a serra. Eles [os fazendeiros] queriam ir até a serra, aí agora o 
pessoal, eles entrou em conflito com esse pessoal aqui, que eu tou 
falando pra você, do lado de lá da serra, da pista, essa pista que hoje 
sai de Paratinga. Então a máquina, o fazendeiro botou a máquina, pra 
ir pra lá, pra torá pra lá. Aí agora quando chegou, passou daqui pra lá 
pra pista, que rompeu um pouco. Os pessoal de lá parou ele, parou a 
máquina. ‘Ou para ou nós bota fogo na máquina’. Aí Haroldo disse: 
‘É, mas o fazendeiro, o dono da fazenda, mandou que nós rompesse’. 
E o que os posseiros falou: ‘Olha, nós falou que daqui pra cá o senhor 
não entra, porque já tá prejudicando nós, já tá chegando perto das 
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nossa roça, e daí nós tem roça aqui e eu não quero que o senhor passa 
pra cá’. Aí Aroldão falou ‘nós tem documento que rezá até a serra e 
nós qué ir até a serra.”. E os posseiros ‘Ah, não, mas daqui pra cá 

vocês não vão passar nem mais um passo, morre homem [...] 
morre homem mais o senhor não passa mais pra cá não. 

(Entrevista Seu Zé Baiano, entrevista em julho de 2014, grifos nossos) 

 

 Diante da resistência dos moradores do outro lado da pista, os fazendeiros 

decidiram se concentrar no processo de expropriação e expulsão nas áreas onde 

historicamente os antigos fazendeiros tinham posse e domínio. Outro caso – isolado – 

foi de Seu Onorato, morador antigo, que tinha posse de 25 hectares na área na Carnaíba, 

próxima à Serra Geral, na comunidade de Mulungu, que buscou a Justiça, em 1976, 

para impedir de ser expropriado e expulso pelos encarregados da Terra Brás.  

 Se os posseiros que não tinham relação com o fazendeiro antigo conseguiram 

barrar o avanço da Terra Brás, o mesmo não aconteceu com os moradores das áreas 

próximas às sedes da fazenda. Esses foram ameaçados, expulsos, tiveram animais 

mortos e trancados nos currais, dentre outras ações. Dona Eva, moradora da antiga 

Carnaíba, conta a história do seu pai, que teve a roça queimada por um fazendeiro : 

 

Aí quando eles dividiram a fazenda, que vendeu, aí esses Zé de Amaro 
comprou, aí foi quando entrou sofrimento pra pai. Ele trabalhava, 
botava muita roça, e aí ele trabalhava com arroz e aí ele [Zé de 
Amaro] veio falar com pai que ele não podia botar mais roça, pai já 
tava avisado e pai não tava mais fazendo, ele só tava zelando, zelando. 
Menino, era muita roça, era tudo lindo, chega você vê aquele 
capinzinho assim, todo zeladinho. Aí quando chegou a cerca, trouxe 
um camarada, pegou a estradinha aí. A gente, pai, já morava quase no 
final [da fazenda], não era tão longe do limite da fazenda e aí ele 
chegou com um carro, cheio de gente, quando chegou uma distância 
de uma légua, quase já na roça de pai, quando chegou dentro do 
alagadiço ele [Zé de Amaro, fazendeiro] já foi botando fogo, botando 
fogo e foi, passou. E esse povo foi correndo pra lá, e mãe... mas 
quando chegou lá o fogo já foi... teve fazenda que queimou e 
queimou, e que não ficou uma folha. Tive aquela carreira de boi, e os 
animal tava até amarrado, e Deus deu livramento que o cavalo tava 

amarrado e os bois. O fogo levou tudo (Dona Eva) 
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 Dona Eva recorda que após apagar o incêndio, o seu pai passou mal e foi levado 

ao hospital de Bom Jesus da Lapa. Após este acontecimento, proibido de entrar nas 

terras que eram dos seus antepassados, morreu após oito meses com problema no 

coração: 

 

E ele [o pai] não esquecia esse desastre que Zé de Amaro tinha botado 
fogo na roça dele, ele não esquecia. Eu, nós tinha certeza que foi 

aquela coisa que acabou com a vida dele, eu tenho certeza de que 
foi isso que acabou com a vida dele (Entrevista com Dona Eva, 

moradora do acampamento 17 de Abril, em março de 2015).   

  

 O que se vê é o nível de conflito que chegou e nos faz pensar em que a 

classificação de “morto em conflito” deve ser ampliada para abarcar casos como o 

relatado, haja vista que se o morador não morreu de arma de fogo ou imediatamente 

após o conflito, mas a expropriação foi a causa principal da sua morte. A vida do 

indivíduo estava simbioticamente entrelaçada com a sua terra. No momento em que 

toda à sua roça – “toda zeladinha” – foi queimada, queimou-se a vida que o nutria.  

 Outra forma de expropriação usada pelos fazendeiros foi um conjunto de 

impedimento e derrubada de casas. Para construir as casas de taipa – dado que havia um 

impedimento de construção de casas de alvenaria – era necessário o acesso as madeiras 

e ao local de construção, na maioria das vezes próximo aos dos seus familiares. Os 

novos fazendeiros passaram a impedir a retirada de madeira das propriedades e também 

de novas construções: 

 

Teve um tempo que eles foram derrubar a casa de um rapaz, pai de  

família, lá na beira do rio. Cê vê, lá em cima dessa terra que eles 

deu
62

. Eu acho que fizeram isso, porque o rapaz ia fazer a casa lá na 

beira do rio. Só porque pegou uma área que ele não tinha dado, tá 

entendendo? E disse: ‘vou fazer minha casa aqui. E pra onde eu vou? 

Aqui já tá apertado. Vou fazer aqui.’ E fez em cima de uma área que 

ele não tinha dado. Ave! Disse [o fazendeiro] que era o porto dos 

                                                 
62 A “área que ele deu” se refere à beira do Rio, como será demonstrando um pouco mais à frente.  
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animal dele beber, que não podia fazer casa ali, ficou brigando, 

brigando, daqui a pouco chegou com serra lá pra derrubar. Ainda 

serrou a metade de uma forquilha, que era dessas casas assim de taipa 

né? (Seu Chiquinho, morador da Curralinho, em julho de 2013).  

 

 Além de impedir a retirada de madeira para construção de casas, os encarregados 

passaram a impedir que as mulheres buscassem lenha na caatinga para cozinhar. A 

proibição de uma questão tão essencial para a vida dos moradores causou raiva e 

indignação, mas sem ter a quem recorrer, sob ameaça dos pistoleiros, a saída das 

moradoras era pegar a canoa e retirar as madeiras de lugares que não estavam no 

perímetro das fazendas, como as ilhas e outras comunidades com as quais tinham 

parentesco.  

 Uma vez impedida a roça e a retirada dos recursos naturais, os fazendeiros da 

Santa Rita passaram a impedir que os moradores capturassem os peixes das lagoas. 

Como relatado anteriormente, o pescado era uma base importante na reprodução social 

dos grupos no interior da fazenda, pois servia de alimento rápido e à disposição – diante 

da carência do acesso à carne de gado – além de ser produto vendido na sede de Bom 

Jesus da Lapa, aumentando a renda e permitindo o acesso a outros produtos. Num 

primeiro momento os encarregados passaram a confiscar os melhores peixes pescados 

pelos moradores,  

 

[...] eles dizia: ‘a, não pode pescar aí não, aí vocês sabem que não 
pode pescar aí’. A gente murchava a cara e ia pescando. Outra hora 
pedia, muita gente que tinha medo chegava ‘o quero, o senhor me 
deixa pescar ali?’, eles dizia ‘Vai pega só dois ou três. Se pescar 
mais... outra coisa pesca lá e passa aqui pra você me dá um”. Ó pra o 
cara passar lá e pesca e passar aí, que nesse tempo era o Haroldo né, 
pra dar um, pra ver o peixe que você pegou. Se pegou aquele mais 
bonito é dele... É humilhação! A gente foi humilhado aqui, não é 

brincadeira... (Seu Zé Baiano, entrevista em julho de 2015).  

 

 Novamente o sentido da humilhação aqui se deve retomar a Thompson (1998), 

quando este aponta as bases da revolta social dos camponeses tendo como fundamento 

uma ordem moral, quando esta ordem interna – a dos moradores – passa a ser alterada 
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pela ordem econômica imposta pela primazia do mercado. O direito à pesca era 

ancestral, e deveria permanecer no presente e com a ação dos fazendeiros e 

encarregados isso se rompia. Os motins contra a fome encontrados por Thompson 

(1987) podem ser utilizados para o nosso caso, haja vista que todas as ações dos 

proprietários pioravam a situação de vida dos moradores.  

 Não obstante essas ações se realizavam, as empresas e fazendeiros, após o ano 

de 1985, passaram a agir de forma mais incisiva e radicalizando as relações. A maioria 

dos posseiros na área da antiga Fazenda Carnaíba, por serem núcleos menores e com 

menos pessoas, foram expulsos em quase sua totalidade, restando apenas uns poucos 

que aceitaram a trabalhar com uma remuneração baixíssima, com diária determinada 

pelo proprietário. Já nas terras da Fazenda Curralinho, onde havia três comunidades 

maiores e mais coesas, a ação foi um pouco diferente.  

 Os que moravam na área de sequeiro foram desterritorializados, sendo 

“reassentados” na beira do Rio. Os que já moravam na beira do Rio – comunidades de 

Juá e Bandeira – tiveram que aceitar os novos moradores, embora a maioria parentes, e 

tiveram suas áreas limitadas. Por volta de 1987, os encarregados começaram a traçar 

uma linha de 500 metros da beira do Rio São Francisco em direção à área de sequeiro, e 

todos os moradores – de todas as comunidades – deveriam ficar neste limite, onde 

poderiam construir casas, criar seus animais e plantar na área de vazante. Seu 

Chiquinho, ao ser questionado sobre esta situação é enfático:  

 

Ele queria fazer uma cerca da sede da fazenda, de fora-a-fora, de 
modo a gente fica apenas na beira do rio. Agora a gente ia pegar a 
lenha como? Como é que nós ia passar pra lá? De modo a trazer um 
gado pra cá? Porque ele não ia deixar cancela. Agora, se desse uma 
cheia, como a gente ia correr pro alto de lá? (Seu Manelão, morador 

da Fazenda Santa Rita-Curralinho, depoimento em fevereiro de 2014).  

 

 A fala de Seu Chiquinho expressa que a territorialidade do grupo estaria 

comprometida com limitação do acesso à área de sequeiro e às lagoas internas. E, no 

conjunto desta medida, se explicitou a intenção de “doar” dentro deste limite um lote 

para cada um dos posseiros, visando desestruturar a relação comunal como o território 
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constituída pelo grupo, vez que a medida implantaria o domínio individual num 

território comum.  

 

Então, ele aqui, ele não fez essa grande ameaça com nós, esse povo 
daqui, até eles fizeram um acordo dizendo: “não, que nós tira daqui 
pra lá pra vocês, o povo de primeiro, nós aqui de primeiro era tipo uns 
abestaiado, moço. Vivia morando aí, tinha medo de conflito, de briga, 
tá me entendendo? Então a gente, mas quando eles conversaram com a 
gente, fazia acordo, como de fato fez o acordo pra dar uma tirinha pra 
gente lá na beira do rio. A gente pensando que essa terra da beira do 
rio tudo era deles, porque essa parte na beira do rio, por que que ele 
deu na beira do rio? Porque eles sabia que era terra da união, terra da 
união que não pertence a eles sabe, aí eles encostaram nós para a beira 
do rio, o povo achou, se humilhou, né, ficou assim um pouco 

humilhado? (Seu Zé Baiano, entrevista em julho de 2016). 

  

3.4 Estratégias de reprodução em tempos de conflito: O Rio, as ilhas e as cidades 

 

 Como visto, após a chegada dos novos fazendeiros e empresas, a base da 

reprodução social e cultural das comunidades foram comprometidas. A expulsão, a 

expropriação e as ameaças passaram a fazer parte do cotidiano dos grupos sociais 

existentes nas fazendas. A questão é: o que fizeram os moradores diante da situação? 

Como se reproduziram? Como conseguiram resistir aos conflitos socioterritoriais? Aqui 

nos parece importante e interessante dialogar com Scott (2011), quando o autor 

argumenta da capacidade de resistência dos camponeses em situações que atingem 

diretamente o seu modo de vida. Em campo, questionei vários moradores sobre a 

questão da resistência e, muito embora todos tenham lançado mão de estratégias para se 

reproduzir, a maioria dos depoimentos aponta para a ausência de resistência, sobretudo, 

por não terem força ou se sentirem sem força política capaz de mobilizar e amparar para 

enfrentar, como é significativo o depoimento de Zé Verdinho: 

 

Então, Tiago, a reação do povo foi, é assim... [silêncio] mas a reação 
do povo, não teve reação nenhuma do pessoal que morava aqui porque 
ninguém sabia de nada, eles não tinha quem defendesse , já tinha até o 
sindicado, o sindicado mandava fazer alguma coisa, só que o 
sindicado estava no começo, estava fraco não tava como hoje, e era 
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assim no próprio amigo, no próprio colega não acreditava um no 
outro, não tinha aquela força que como se diz, quando tinha um que 
queria dez dizia que não queria, a reação do povo foi essa perde o que 

tinha (Seu Zé Verdinho, entrevista em julho de 2015).  

 

 Em quatro depoimentos colhidos, os moradores lembram apenas de um posseiro 

– Seu Honorato – que morava em uma área próxima à Serra Geral que “acreditou no 

sindicato”, que levou o caso à justiça e teve o direito de reconhecer os 25 hectares que 

possuía há muito tempo. No sentido de permanecer na terra por ter procurado a 

mediação sindical e acionado a justiça, o caso do “Seu Honorato” foi o único que, 

segundo relatos, durou anos para que se efetivasse. Pela demora de resolução, este caso 

não foi tomado pelo restante dos moradores como agregador do processo de contestação 

pública.  

Vale destacar que os proprietários e empresas tiveram ações diferenciadas para 

cada fazenda que adquiriram. Nas áreas remanescentes da Fazenda Carnaíba, a maioria 

dos moradores foram expulsos, isto porque as localidades internas à fazenda eram 

constituídas de poucas famílias, o que deu aos fazendeiros o poder necessário para 

expulsar sem que houvesse uma resistência no lugar. Já nas áreas remanescentes da 

Fazenda Curralinho, por serem comunidades maiores – se estima mais de 150 famílias 

no interior da fazenda, a maior parte ligada por relações de parentesco, compadrio e 

aliança –, os proprietários adotaram a estratégia de deslocar para a beira do rio os 

poucos que permanecessem na área de sequeiro e se submetessem aos seus desmandos.  

 Os moradores utilizaram, nesta situação, várias estratégias de reprodução e 

resistência, integradas e reforçadas a partir das relações de sociabilidade constituídas 

com base na experiência, na memória, na ancestralidade (o saber fazer dos “antigos) e 

na territorialidade de mais de um século. Os poucos expropriados que conseguiram 

permaneceram no interior da área de sequeiro, tiveram que buscar trabalho em fazendas 

do entorno, no município de Bom Jesus da Lapa e na região. A maioria dos antigos 

vaqueiros foram trocados pelos novos encarregados e gerentes, e se viram na 

necessidade de submeter-se a trabalho de diárias na lavoura alheia, em fazendas onde 

não conheciam o território. Embora conhecessem o fazer do trabalho, o processo de 

reterritorialização em outro espaço afeta diretamente o saber fazer ainda mais que o 
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trabalho passa a ser submetido de uma outra forma – porque não se constituíram por e a 

partir de uma relação de (inter)dependência – ligada às normas dos novos fazendeiros, 

muitos dos quais novos e impondo uma racionalidade econômica diferente do que os 

vaqueiros – agora “trabalhadores” – constituíram ao longo do tempo.  

 Alguns vaqueiros e suas famílias tinham acumulado algumas cabeças de gado no 

tempo da “sorte” e com a proibição de continuarem com o gado “pé duro” na área, 

tiveram que se desfazer das suas criações. Optaram então por vender e comprar terreno 

e áreas próximas à antiga fazenda – por conhecerem a região – ou em outras áreas mais 

afastadas e passaram a se reproduzir como agricultor e trabalhador: articularam o 

cuidado com suas novas posses com o trabalho nas fazendas quando encontravam. Mas, 

mesmo esses poucos que conseguiram adquirir uma “arinha” – como se remetem a uma 

posse em área de pouco tamanho – muitos tinham dificuldade de garantir a 

sobrevivência da família com dignidade, vez que se tinham a roça não tinham mais 

acesso ao peixe do Rio e das lagoas. Na trajetória de Seu Arnaldo, ele questiona o 

tamanho da área adquirida em relação à quantidade de filhos que tinha : 

 

[...] a gente ficou de um lado pro outro, todo mundo jogado, os 
fazendeiros entrou aí e tirou todo mundo. E a gente saiu sem direito a 
nada. Eu mesmo me casei lá, fiquei lá depois disse ‘não isso aqui não 
dá pra mim não’. Não, ele não deixava a gente fazer nada, como e que 
vai viver, como é possível a gente estudar e criar? Aí saí, fui pra Lapa, 
tô lá, comprei um terreninho, trabalhei um tempo em uma firma, juntei 
um dinheiro e comprei um terreno na Barrinha, arranjei um motor, fui 
trabalhar entrei [...] nós plantemos a cebola que dá muito dinheiro, de 
fato dá muito dinheiro. Mas foi da vez que chegou, apareceu essas 
fazendas, o INCRA garantiu que ia aumentar pra mim a terra, que lá a 
minha é só 25 hectares de terra, pra criar, e eu tenho 10 filhos, como é 
que todo mundo vai criar no lugar desse? (Seu Arnaldo, entrevista em 

julho de 2014).  

 

 Como o território constituído pela rede de solidariedade ultrapassava os limites 

ocupados pelos novos fazendeiros, outra saída dos que foram expulsos foi buscar abrigo 

e moradia em comunidades próximas, como Morrão, Lagoa Dantas e Lagoa do 

Leocádio, onde tentaram reconstituir a vida. Porém, as áreas dos familiares eram 

pequenas e restritas aos espaços de sequeiro, o que apresentava dificuldade para aqueles 
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que construíram a territorialidade articulando as três felicidades do beraderos do São 

Francisco: a caatinga, o lameiro e as ilhas.  

 E foi no Rio São Francisco que os que permaneceram na área tiveram a sua 

“valência”. Como os que ficaram estavam circunscritos à beira do Rio, a pesca passou a 

ser a alternativa que auxiliou na sobrevivência do grupo, pois ali era o território dos 

moradores, era na água que eles haviam constituído o seu poder, onde dominavam e 

onde se articulavam com comunidades, como Rio das Rãs e Mangal (que ainda 

pertencia ao município de Bom Jesus da Lapa). Além de proporcionar os peixes, o Rio 

permitia a plantação na área de lameiro, onde poderiam articular a pesca e a agricultura. 

Questionado sobre o que o povo fez para sobreviver, seu Bel é assertivo : 

 

Moço, o cara vivia porque ele já tinha gente, já tinha nativo, já tinha 
um pezinho ia vivendo e os outros quando não botava roça la nóis 
tinha peixe pra sustentar nóis, nóis tinha lameiro (42:59) nóis 
trabalhava nóis não vivia só... cá não... nóis não vivia só da pescaria 
não... que aquilo era nativo, nóis não vivia só da pescaria! eu tinha um 
lameiro e esse aqui tinha outro nóis tinha mandioca tinha o feijão... 
nóis pescava nóis sustento era o peixe mais nativo que nóis tinha... 
nóis tinha o feijão pra dar um filho tinha  farinha pra dar um filho... 
muita cana nóis tinha,  nóis tinha aqui... entonce o seguinte se fosse só 
aquela roça de cá pelo fazendeiro da roça aqui... nóis morria de fome! 
agora nóis assustentava lá (Seu Bel, morador da Fazenda Curralinho, 
entrevista em fevereiro de 2014).  

 

 Seu Chiquinho, liderança da comunidade, relembra a “sobrevivência” no Rio, 

em especial com a pesca: 

 

Sobreviveu, porque plantaram um milho, o milho pegou, e sempre do 
tempo da seca vivia do milho. Porque não tinha farinha, farinha só pra 
remédio. Se caísse um doente aqui morria, se precisasse de um caroço 
de farinha, morria. Nós sobreviveu do rio. Teve uma hora que o rio, 

naquele tempo era peixe no rio. E foi todo mundo. E não foi só da 
Bandeira não, foi geral (Seu Chiquinho, morador do Bandeira, 

entrevista em julho de 2013, grifo nossos)  
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 Ao apontar que “não foi só da Bandeira não, foi geral”, Seu Chiquinho remete a  

outras comunidades (quilombolas) que estavam passando pelo mesmo processo de 

expropriação e expulsão, que ocorreram no território constituído historicamente à 

resistência na terra e na água.  

Articuladas com o espaço de lameiro e o Rio, estavam as ilhas, onde alguns 

foram morar, sobretudo aqueles que tinham morado na área de sequeiro e foram 

expulsos. Durante todo o período de agregacia, as ilhas se tornaram lugares exclusivos 

dos moradores, mas não há relatos que antes tivessem sido usados como espaço de 

moradia. Mas em época de expulsão, se tornou espaço que permitia moradia àqueles 

que estavam sem casa, sem morada. Seu Jaime, morador expulso da Carnaíba, recorda o 

morar na ilha: 

 

[...] a gente passou uma fase difícil nóis tivemos que mudar da 
Carnaíba. Se na Carnaíba tava ruim.... aí lá nóis chegamo também foi 
pior por que até nóis adaptar lá dentro da ilha, meu pai comprou um 
terreno mais meu avô eles venderam um pareio de boi e compraram 
um terreno na ilha que chama lameiro que aí no Bandeira tem. (Seu 

Jaime, entrevista em julho de 2014).   

  

Vê-se as estratégias de reprodução dos grupos em meio aos conflitos: expulsos, se 

desfazem do pouco que conseguiram poupar durante os anos de agregacia e adquir irem 

uma terra na ilha para poder continuar vivendo. O que parece importante assinalar é que 

esse indivíduo e sua família poderia ter adquirido uma terra na sede de Bom Jesus da 

Lapa. Mas optaram por adquirir uma área no território que constituíam que fazia parte 

da sua história e trajetória e que continuariam a reproduzir o seu modo de vida.   

 Em meio aos processos de expulsão e conflitos, dois fenômenos naturais 

implicaram em mais dificuldade à sobrevivência dos grupos que continuaram no 

território: as secas e as enchentes. Esses fenômenos eram recorrentes na história 

territorial do grupo social, mas em outro contexto de relação social neste território. Nos 

anos de 1970 e 1980 – época da eclosão dos conflitos – a existência de secas e 

enchentes estava permeada pelas proibições, ameaças e expulsão. Se no contexto 

passado sabia-se o que fazer – pois o território era “livre” –, o que e como fazer quando 
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a terra estava no cativeiro? Na época de seca – a mais lembrada de 1972 e 1976 –, uma 

solução foi migrar, sair do território, para tentar conseguir manter a si e ao grupo 

familiar. A experiência de migração pela seca pode ser analisada por este depoimento de 

Seu Chiquinho, que teve que migrar para Brasília e deixar os pais na comunidade do 

Bandeira: 

 

Foi um ano duro! Foi um ano daqueles! Quando eu ia comer, que 
andava pro lado da barreira, acabava a fome. Muitas vezes eu larguei a 
comida do prato, porque muitas vezes eu lembrava dos meus pais, 
lembrava deles aqui eu deixava a comida no prato. Em 72 pra 73. (Seu 

Chiquinho, entrevista em fevereiro de 2014).  

 

 Em 1979, a região de Bom Jesus da Lapa sofreu com uma grande enchente que 

durou três meses e teve impacto na vida das comunidades, em especial dos moradores 

das antigas Carnaíba e Curralinho. A enchente chegava primeiro nas áreas onde as 

famílias tinham seu sustento, as ilhas e o lameiro, o que implicou em perda da 

produção, da moradia, ou seja, das fontes de sobrevivência das famílias. Dona Laura, 

moradora da antiga Carnaíba, recorda quando a seca chegou à área que havia plantado: 

 

[...] e é vem água e é vem rio enchendo e é vem e é vem pra encurtar o 
caso quando era meio dia que eu ... ele deixou uma roça plantada de 
milho, feijão, abobora, melancia nóis já tava comendo já já tava 
panhando um feijãozinho. Ah meu irmão, quando foi lá um belo dia, 
quando eu olhei a água já tava aqui na sala e os menino e agora? 
Naquele tempo não tinha uma cadeira era banco me dava um pratinho 
sentava num banco o banco já tava atolando... que as casas era de chão 
num tinha nem esse contrapiso aí agora a agua entrou e é vem agua e é 
vem água... lá o povo tá retirando o gado botando o gado pra fora[...] 
quando é de manhã eu vou indo, panhar feijão verde pra botar no fogo 
quando eu cheguei perto da roça eu escutei o fôlego do gado. ‘Oxente! 
o que que é isso aqui?! Que eu descobri na porteira da roça meu irmão 
a roça tava cheinha de gado eu botei a mão na cabeça ‘Oh meu Deus o 
que que eu vou dar agora aos meu filho pra comer? (Dona Laura, 

moradora da Fazenda Carnaíba, julho de 2015).  
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 O depoimento demonstra a força da enchente e como ela – junto com os 

conflitos – passou a desestruturar as relações sociais no interior das poucas áreas que 

ainda estavam em posse dos grupos. Os poucos gados e animais miúdos que alguns 

moradores possuíam foram perdidos com a enchente. Não apenas o gado dos moradores 

foi perdido, mas dos novos e antigos fazendeiros também, chegando a uma estimativa – 

feita em depoimento de morador – que mais de três mil cabeças de gado morreram 

durante a enchente de 1979. Aqui há outra questão interessante na dimensão da 

territorialidade do próprio gado. Como as antigas fazendas não tinham cerca, com o 

prenúncio da enchente, o gado seguia o antigo rastro e buscava os lugares mais altos da 

fazenda, onde as águas não chegavam. Mas na seca de 1979, já havia cerca em toda a 

fazenda – quer seja separando as propriedades quer seja separando as áreas de pasto 

artificial –, o que fez com que os animais não achassem os antigos rumos que poderiam 

salvá- los das águas. Muitos animais morreram. Não apenas gado, mas muitos animais 

típicos das caatingas que viviam no perímetro das fazendas.  

 A enchente de 1979 – em conjunto com a emergência dos conflitos – ampliou o 

processo de migração para outras fazendas, para a sede de Bom Jesus da Lapa e para 

outras cidades, especialmente Brasília. Se atentarmos que as levas de migrantes já 

estavam presentes desde os primeiros anos do século XX, nos anos de 1970 e 1980, a 

razão pela qual os moradores migravam mudou, e as diversas razões foram os conflitos, 

secas e enchentes. A necessidade de migrar impôs àqueles que tiveram que abandonar o 

território mudanças no exercício do trabalho e do cotidiano.  Alguns tiveram que mudar 

e morar em Bom Jesus da Lapa, exercendo trabalhos de ajudante de pedreiro, diaristas, 

dentre outros. Seu Rupiado, morador da Carnaíba, hoje acampado no Curicaca explicita 

a mudança no ritmo de trabalho: 

 

-  E aí, como é que foi isso assim? Foi muito diferente? (Pesquisador)  

- Foi muito diferente, porque um homem do campo, sair do campo, 
pra ir trabalhar na cidade, em obra, você sabe que em obra você tem 
um determinado horário pra cumprir com a empresa né, e aqui eu não 
tenho nada a cumprir com ninguém, não. Aqui a atividade do campo é 
divertida por isso, você cria um bezerro você tá pensando nele três 
vezes, você quer dormir pra acorda cedo, já acorda com seu 
pensamento naquele curral. O dia passa que você não vê, e você 
trabalhar em obra não, você sabe que tem um período determinado ali, 
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terminou acabou, você tem que se virar né. Se você achar outra obra, 
boa, mas e se você não achar? (Seu Rupiado, entrevista em julho de 

2014).   

 

 O depoimento de quem saiu para a sede do município de Lapa vai expressando 

uma ruptura da forma de trabalho, um desenraizamento do saber fazer, posto que este 

estava imbricado ao território. Ao descrever a atividade do campo como “divertida” – 

mesmo com todo o processo de submissão ao dono da fazenda no tempo dos agregados, 

está diretamente relacionada àquilo que Medrado (2012) aponta como “a felicidade dos 

vaqueiros”, onde exerciam atividades fora dos olhos do dono da fazenda, onde poderiam 

exercer certa liberdade. Mesmo com toda a dificuldade do trabalho do campo, os 

moradores sabiam lançar mão de várias estratégias de reprodução, sabendo lidar com o 

tempo de seca e enchente, com a terra e o rio, com o sequeiro, o lameiro e as ilhas. Mas 

e nas cidades, “Se você não achar outra obra”, como questiona o depoimento?  

Aqueles que migraram para outros lugares, como Brasília e São Paulo, tiveram 

mais dificuldades ainda, posto que a racionalidade do trabalho, o processo de extração 

de mais trabalho se exerce de maneira mais profunda. Num dos casos investigados em 

campo, a família de Dona Laura migrou toda para São Paulo, buscando melhoria de 

vida e sobrevivência. O seu filho, Jaime, recordou, em entrevista, o cotidiano em São 

Paulo: 

Lá em São Paulo é aquela vida que os paulista e os outros nordestino 
tem é trabalhar né... é o meu processo lá de do dia – dia era levantar 
cedo... como os outros todos faz... trabalhar de ajudante de pedreiro,  
numa firma e outra eu trabalhei numa empresa era de tecelagem, esses 
três ano durante esses três ano. Ai agora quando foi em [19]87 quase 
chegando a 88, aí eu saí fora não aguentei mais não falei ‘olha não 
vou trabalhar de ajudante de pedreiro aqui mais não, por que o que eu 
faço só dá pra pagar o aluguel!’. (Seu Jaime, morador da Carnaíba em 
2015)  

 

 O depoimento expressa a dificuldade de adaptação ao trabalho e quanto o 

exercício da atividade laboral era acompanhado por um salário que mal dava para pagar 

o aluguel. Rejeita, também, a submissão a um tipo de trabalho – o de ajudante de 

pedreiro. Dona Laura, que foi com oito filhos morar em São Paulo, em depoimento, 
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contou o episódio em que um dos seus filhos, com 13 anos, trabalhando na colheita de 

café, passou mal e não obteve o socorro para a dor que estava sentindo, e o patrão 

impediu que os outros o levassem ao hospital, dizendo que “vai passar” e os outros 

colegas “não pode perder o dia”.  

 

Ficou duas horas pro zoto ganhar o dia eu fiquei com ele lá sabe? 
Botei saco de pó café, panhava o saco e cobria. Aí agora e o menino 
endureceu. Esticou todo eu dizia ‘Oh meu Deus meu filho vai morrer!’ 
Foi tão tanto que do jeito que eu vim eu desci na frente do hospital 
com a roupa suja de café eu já entrei no hospital com o menino com o 
menino, quase o menino morre de geada. Ô moço foi sofrimento. Nós 
vencemos. Ai danei pra vim me embora pra minha terra! (Dona Laura, 

moradora da Fazenda Carnaíba, entrevista em julho de 2015).  

 

 O percalço ocorrido, o medo de o filho morrer e a ausência das redes de 

solidariedade de sua terra de origem não foram encontrados no trabalho em São Paulo. 

O jeito foi voltar “pra minha terra” e trabalhar de diarista na sede do município. Este foi 

apenas um dos casos contados que explicitam o quanto o processo de 

desterritorialização vivenciado pelos moradores das fazendas desestruturaram a vida 

cotidiana dos indivíduos, famílias e redes de parentesco, aliança e compadrio.  

 Mesmo com as diversas formas e estratégias de reprodução descrita neste tópico, 

os moradores viam-se em apuros, desterritorializados em virtude dos conflitos. Se as 

diversas maneiras de resistência não conseguiram manter os grupos coesos durante o 

“tempo dos desagregados”, apenas uma resistência pública, articulada com mediadores 

de peso – com a Igreja e a CPT –, poderia permitir a manutenção dos sujeitos sociais. 

Buscando a manutenção de um modo de vida e das suas formas de territorialidade, a 

ação do grupo foi lutar. A luta trouxe novos tempos na trajetória do grupo e mudou uma 

história que já parecia ganha pelos fazendeiros em empresas. Chegou o tempo de lutar.   
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CAPÍTULO IV –  TEMPOS DE LUTAR: posseiros, acampados e assentados 
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4.1 A Igreja e a Comissão Pastoral da Terra no Velho São Francisco: mediação 

religiosa, caminhada política  

 

O processo de modernização conservadora, aprofundado com Golpe Civil-

Militar de 1964, impôs uma repressão aos camponeses e proletariados rurais no país, em 

especial as Ligas Camponesas, e ampliou as desigualdades socioterritoriais. Em vista da 

totalidade, não se pode deixar de compreender o papel da Igreja, ou melhor, de parte 

dela, neste processo. Inicialmente tendo apoiado o Golpe, setores da Igreja Católica 

veem seu “rebanho” no campo e nas florestas serem reprimidos, excluídos, 

expropriados e impedidos do acesso à terra. Soma-se, ainda, a repressão que se abateu 

sobre os setores mais progressistas da Igreja, que, denunciando as consequências da 

modernização conservadora, passou a sofrer as dores do Golpe Militar.  

Orientados pelas discussões das Conferências Episcopais de Medellín, na 

Colômbia, em 1968, e Puebla, no México, em 1979, bispos, padres, irmãs e leigos 

relacionados à Igreja adentraram a realidade concreta latino-americana, em especial a 

brasileira. Tomados pelo crescimento da Teologia da Libertação, esses religiosos 

buscaram inspiração na trajetória de um Cristo concreto, que viveu junto ao seu povo 

para libertá- lo. Iokoi (1996) destaca como no caso do campo esses setores articularam 

as experiências vividas pelos camponeses – conforme aponta Thompson (1998) – para 

extrair a possibilidade de contestação e revolta diante da opressão. Para tal perspectiva, 

foram mobilizadas dimensões culturais, ambientais, sociais, dentre elas a mobilização 

de categorias da Natureza, doação de Deus aos seres humanos. Em que pesem as muitas 

críticas a um possível papel assistencialista e até doutrinador dessas ações, o fato é que 

elas foram importantes pontes para a mobilização dos diversos grupos socais no campo. 

A religião e a religiosidade passam do domínio privado ao domínio público, tornam-se 

um movimento político quando situações de sofrimento, despejos, ameaças encontram 

ressonância em passagens bíblicas, dentre as quais, a passagem da libertação do Povo de 

Deus do Faraó é destacada como concretude da libertação. É neste sentido que o 

processo de intensificação do êxodo rural, somado à repressão aos povos do campo 

propiciou ampla possibilidade de atuação de setores da Igreja no campo brasileiro : 
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[...] nós fazíamos reuniões, nossas missas as pregações era para mostra 
as mensagens dos profetas da bíblia que denunciavam as injustiças dos 
reinos, imperadores então nós trazíamos os próprios fatos da bíblia  
embasar  as lutas deles para dizer que o  Deus que eles acreditavam 
não estava feliz com aquela situação, era um Deus que queria que 
cada um fosse um cidadão, que fizesse sua história, eles tinham de 
bandeja a caminhada do povo da bíblia, dos hebreus que saíam da 
escravidão do Egito em busca da terra prometida, fazíamos um a 
leitura social da bíblia [...] (Padre Rosivaldo, padre da Igreja Católica, 

depoimento em dezembro de 2015)  

 

Não podemos escapar da lógica aqui levada à reflexão: para  a Igreja – como 

instituição – era melhor ela mesma realizar este trabalho que era feito por partidos 

políticos e sindicatos ligados a “ideologias comunistas” (PAIVA, 1985).  

 É sob um conjunto de ações no campo, advindas das duas Conferências 

Episcopais, aliadas às ações religiosas, que emergem as pastorais sociais no interior da 

Igreja. Boff (1979) indica que a ação pastoral define-se como a Igreja em marcha, sendo 

a pastoral a face prática da Igreja. A Pastoral Libertadora, emergente desde os anos de 

1960, só pode ser compreendida e ter existência a partir das contradições e conflitos 

decorrentes de uma sociedade desigual, como a brasileira na década de 1960 e 1970. 

Estudos apontam como esta mudança de rota no interior da Igreja não foi de forma 

rápida nem tampouco se situou como hegemônica, porém, se tornou presente e 

conseguiu ecoar no interior da instituição e da sociedade. Paiva (1985) afirma que foi a 

partir da década de 1970 que os setores progressistas ampliaram suas ações e buscaram 

ouvir os clamores do povo do campo.  

 Assim, em 1975, diante dos conflitos no Nordeste brasileiro e na Amazônia 

Legal, é fundada a Comissão Pastoral da Terra, entidade que nasceu no seio das lutas 

dos camponeses contra a modernização conservadora no campo. Na Bahia, a CPT nasce 

em 1976 quando os camponeses da região norte do estado enfrentavam os processos 

expropriatórios da construção da Barragem de Sobradinho. Àquela época, os conflitos 

aumentaram consideravelmente e a nascente entidade se colocou ao lado dos 

camponeses na luta contra o “desenvolvimento”. O Bispo de Juazeiro, Dom José 

Rodrigues de Soza, envolve-se diretamente na defesa dos atingidos, denunciando a 

Chesf, a Codevasf, dentre outras empresas públicas que atuavam na construção do 



192 

 

Lago. Entre os anos de 1976 e 1981, a CPT na Bahia expande-se para todas as regiões 

do estado: Itabuna e Teixeira de Freitas, na região sul do estado, em 1979; Em 1980, em 

Rui Barbosa, centro-norte do estado; em Caetité e Vitória da Conquista, sudoeste da 

Bahia, em 1977; em Barra, em 1981; e em Bom Jesus da Lapa, em 1977. Importante 

salientar que em todas essas regiões muito antes da organização da CPT já havia 

numerosos trabalhos entre padres, irmãs, irmãos e leigos ligados à Igreja Católica.  

Numa perspectiva regional, compreende-se que a expansão da CPT no estado, no 

período de 1976 a 1981, deu-se com o aumento dos conflitos fundiários nessas regiões.  

 Na região de Bom Jesus da Lapa, a CPT foi criada em 1977, atuando nos 

municípios de Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Santa Maria da Vitória e Coribe. Todos 

estes municípios passaram por um processo de concentração fundiária e aumento da 

tecnificação do campo. Nesse sentido, pode-se afirmar que foram os conflitos que 

fizeram emergir a CPT naquela região. O desenrolar desta relação da Igreja com os 

conflitos na região teve nas disputas dos sindicatos rurais (as conhecidas “Oposições 

Sindicais) e na formação da juventude rural seus principais pontos de enraizamento da 

entidade, bem como as formações das comunidades rurais.  

 Em 1972, chegaram ao Santuários de Bom Jesus da Lapa padres italianos que 

eram simpáticos à doutrina da Teologia da Libertação e começaram a desenvolver 

atividades junto às comunidades rurais. As primeiras caminhadas se deram entre os 

“posseiros” – classificação utilizada para denominar todos os povos da região, que 

apenas tinham a posse da terra – e estes religiosos começaram a levar a doutrina social 

da Igreja às localidades que viviam conflitos. Nesse congregar, esses padres construíram 

a noção de comunidade entre os que sofriam com os arbítrios dos grandes latifundiários, 

em que se verifica aquilo que Weber (1998) aponta como um grupo de relações 

tradicionais ou afetivas. Diante de tensões e conflitos comuns, os grupos sociais se 

aproximam pelas relações tradicionais e de vizinhança que construíram historicamente. 

Ali o trabalho social da Igreja encontra ressonância porque se apoia nas experiências 

comuns dos indivíduos e grupos envolvidos.  

 O Santuário de Bom Jesus da Lapa mantivera até então uma relação 

conservadora com as lutas sociais, embora seu trabalho estivesse mais presente nas 

comunidades rurais. Os padres italianos que chegaram e começaram a trabalhar 
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reunidos por paróquias e estas congregavam as comunidades, dentro da perspectiva da 

Teologia da Libertação: o ver, o julgar e o agir. No lugar de missas, eram realizadas 

reuniões com a seguinte reflexão: onde você está? Porque está assim? Como pode 

resistir? Como mudar? Os agentes religiosos e leigos – muitos analfabetos, por sinal – 

realizavam formação: 

 

Naquela época, tinha muita formação, para você ver, a gente sabia o 
que estava acontecendo na Nicarágua! Quando nos trazíamos a 
comida pros encontros – a farinha, o feijão etc. – a paróquia deixava 
de comprar e aquele dinheiro ia pra ajudar a luta lá na Nicarágua. Pra 
ajudar o povo que estava sofrendo (Julita, agente da CPT de Lapa 

desde 1983, entrevista em setembro de 2016).  

 

 Essa perspectiva explicar como os momentos de formação eram importantes na 

relação com os povos do campo, articulando-os e relacionando-os como povos de outros 

países. A primeira equipe da “proto-CPT” foi formada por quatro padres e uma leiga, 

que ficaram à disposição para fazer o trabalho pastoral. Para os posseiros era um novo 

jeito de ser Igreja, articulada com sua história e seus modos de vida. A formação desta 

pastoral teve como base a atuação entre os jovens da zona rura l, pois havia um grande 

problema a ser resolvido: as migrações para o Sudeste na busca de emprego. Os 

religiosos passaram a organizar cursos de formação, dentre os quais um “Curso de 

Engajamento para Jovens” (CEJ), quando jovens das comunidades rurais passavam 15 

dias debatendo temas diversos, entre eles a luta de classes.  

 Esse primeiro processo teve que enfrentar o conservadorismo na região. Um dos 

casos mais expressivos do conflito entre visões de Igreja foi quando um pistoleiro 

conhecido na região por assassinar e oprimir trabalhadores rurais morreu. A família 

levou o corpo para ser velado na Igreja de Santa Maria da Vitória e o padre Ermano não 

permitiu a entrada do corpo, alegando que quem passou a vida toda oprimindo os 

posseiros não seria velado na sua igreja. A família e parte da população urbana se 

revoltaram, destruíram imagens da igreja e ameaçaram o padre, que teve que ficar fora 

da região por um tempo. Esta tensão só era amenizada pelo profícuo trabalho entre os 

camponeses, sobretudo, com a conformação das Comunidades Eclesiais de Base.  
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 Como se detalhará no próximo tópico deste capítulo, o conflito de maior 

expressão na região foi o de Rio das Rãs. Foi uma possibilidade da CPT da região se 

articular com a CPT nacional, mobilizando padres, deputados, assessores parlamentares. 

Interessante para o caso do Rio das Rãs como o trabalho da CPT – que antes tinha como 

articulação a luta “dos posseiros” – se deparou com a questão “quilombola”:  

 

A partir de Rio das Rãs, o povo do Rio São Francisco começa a se ver 
de uma forma diferente, com identidade e com direitos, e começa a 
lutar pelo direito de ser quilombola. Rio das Rãs é que muda o cenário 
do São Francisco. Foram muitas as resistências na região e se não 
tivesse era um mar de latifúndio (Julita, agente da CPT de Lapa desde 

1983, entrevista em setembro de 2016). 

 

 Outro depoimento do padre envolvido na luta dos anos de 1990: 

 

[...] então fazendo um atendimento religioso, não podia ser uma 
religião desligada da vida como eu me baseio muita naquela frase, 
Tiago: “A fé sem as obras é morta”. Então, como a gente estava com a 
militância na luta estudantil que fomentava isso, em nós era tempo das 
comunidades eclesiásticas em Barra, a efervescência liga fé e política, 
fé e luta, então na verdade nós bebíamos disso, dessa ânsia de ver a 
justiça acontecer e sobretudo em relação à negritude (Padre Rosivaldo, 

padre da Igreja Católica, depoimento em dezembro de 2015). 

 

 A luta quilombola teve uma reverberação porque um deputado estadual era um 

ex-padre, Aldices Modesto (PT-Ba), que levou o debate a outras escalas, com o MPF e 

outras instâncias. Foi a partir desse primeiro caso concreto, que teve ressonância porque 

havia um trabalho de base e a CPT tinha relação com Chico Tomé, a pessoa mais idosa 

da comunidade de Rio das Rãs, o que possibilitou (re)construir a história – para a 

resistência – com base na ancestralidade e na memória em relação à escravidão. A 

ampliação dos conflitos, bem como a vitória no caso do Rio das Rãs, permitiu a 

ampliação do quadro da CPT em Bom Jesus da Lapa – com um maior apoio da Diocese 

– assim como permitiu à equipe de Lapa a “exportar” o conhecimento sobre as 

comunidades quilombolas para as outras equipes da CPT no estado.  
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 No início da década de 1980, um novo padre chegou ao Santuário de Bom Jesus 

da Lapa, o padre Rosivaldo. Vindo de Salvador, o padre por sua aptidão com os meios 

de comunicação ficou como responsável pela Rádio Bom Jesus, que tinha alcance em 

todas as regiões. Este padre começou a atuar junto à comunidade de Rio das Rãs e 

também sofreu perseguições. Nessa situação, juntou-se à CPT no trabalho pastoral, 

tendo a Rádio Bom Jesus como trunfo para a organização, onde passou a denunciar os 

conflitos, a abrir a possibilidade de que lideranças fossem regularmente à rádio expor a 

sua situação de conflitos: 

 

Aí, nos unimos à CPT, esse organismo que a gente tem que tirar o 
chapéu, para a CPT Comissão Pastoral da terra e aí eles me 
convidaram na época da irmã Mirian uma gaúcha que tinha aqui, que 
tinha os sangues na veia mesmo, e aí fizemos uma parceria e para 
completar essa parceria a rádio da Diocese, eu fui chamado para ser o 
diretor da rádio, e nós elevamos de 1Kl de potência para 10 kl, aí 
pegava toda a região, então os políticos disputavam, denúncia feita na 
rádio, era denúncia de escândalo, porque sujava os nomes deles, 
tínhamos influência grande, a rádio Bom Jesus e com a nova potência 
nós conseguimos, dois anos depois , em 94, conseguimos mexer lá em 
Brasília, então, a rádio Bom Jesus naquela época tornou-se uma das 
grandes fontes de denúncia dos fazendeiros (Padre Rosivaldo, padre 

da Igreja Católica, depoimento em dezembro de 2015). 

 

 Importante perceber como o uso da tecnologia possibilitou a irradiação da luta, 

deixando de se explicitar em um embate localizado para se transfigurar em uma luta 

regional. Mais tarde, essa articulação da CPT em áreas de conflitos viria a dar 

surgimento ao Movimento CETA, que a partir de 1995 passou a articular a luta de 

posseiros, acampados e assentados. O Movimento que surge em 1995 já tem as bases 

nas ações da CPT nos anos de 1980. Aqui se encontra ressonância nas palavras de Paiva 

(1985): “(...) não é possível pensar a história do movimento dos trabalhadores rurais 

sem uma referência obrigatória à Igreja” (PAIVA, 1985. p. 18-19).  

 O auxílio pastoral da CPT permitiu uma articulação das lutas na região, 

permitindo que conquistas fossem alcançadas, fato que possibilitou a organização em 

diversas escolas. 
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4.2 A luta na terra (e por território): emergência étnicas nas comunidades de  Rio 

das Rãs, Mangal  e na Região do Velho Chico 

 

O início da década de 1990 foi marcado por inúmeros conflitos agrários no País. 

Entre os movimentos sociais havia um sentimento de frustração e esperança em torno da 

bandeira da reforma agrária. A frustração provinha do fato de que o Plano Nacional de 

Reforma Agrária não fora de fato efetivado, tendo o Governo Sarney assentado apenas 

5% do previsto no Plano Nacional de Reforma Agrária. Desesperança também, porque o 

novo Governo, Collor, não apontava a reforma agrária como uma das questões 

fundamentais da ação governamental. Entretanto, a esperança era renovada pela ação 

efetiva dos movimentos sociais do campo, sobretudo, o MST que vinha desde o final 

dos anos de 1980 se fortalecendo, alcançando uma capacidade ímpar de mobilização e 

ação coletiva, a exemplo da ocupação de fazendas, protestos em estradas, ocupação de 

prédios públicos e, o mais importante, as experiências concretas dos assentamentos de 

reforma agrária que começavam a dar certo, com a formação de cooperativas e a 

divulgação da melhoria de vida das pessoas que se tornaram assentadas de reforma 

agrária.  

 Esse contexto em escala nacional vai reverberar e se alimentar dos conflitos 

fundiários e mobilizações ocorridas nos estados e nos municípios. Na Bahia, os 

primeiros assentamentos foram implantados de maneira dispersa, com o intuito de 

apenas resolver conflitos pontuais e situações tensas. Embora as lutas que aconteciam 

na Bahia não tivessem um resultado imediato – a criação de muitos assentamentos, por 

exemplo –, possibilitaram a organização dos trabalhadores, com o MST e com o auxílio 

da CPT. Desses processos de mobilização e conflitos agrários, novas questões 

emergiram e, dentre elas, a luta das comunidades quilombolas na terra e, 

posteriormente, por território63. No processo de luta contra fazendeiros, algumas 

comunidades negras passaram a mobilizar a classificação “quilombos” para resistir e 

conquistar a terra.  

                                                 
63 A expressão dessas lutas como lutas étnicas ficaram mais evidentes nos anos 2000, sobretudo a partir da 

visibilidade dada pelo Decreto 4887/2003, como veremos mais a frente. O que se quer destacar aqui é que embora as 

mobilizações só venham ganhar força e capacidade de aglutinação nos anos 2000, alguns desses elementos foram 

mobilizados desde os anos de 1990 e foram de fundamental importância para a luta na/pela terra na região.  
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 Neste sentido, a região do Território do Velho Chico – outrora Região do Médio 

São Francisco – foi lócus privilegiado de emergência étnica no estado. Juntamente com 

a CPT, algumas comunidades se mobilizaram em torno da categoria e desta explicitam 

sinais diacríticos a partir da mobilização da memória da escravidão, da referência 

fenotípica – “negros” –, bem como de outras questões mobilizadas. Naquela região, 

tivemos o papel fundamental das Comunidades Quilombolas de Rio das Rãs, em Bom 

Jesus da Lapa; e Mangal/Barro Vermelho, no município de Sítio do Mato. A luta e 

vitória desses grupos tornaram-se referência para o processo de mobilização de outros 

grupos, e, em especial, de Juá/Bandeira, foco desta tese.  

 

4.2.1 A Luta pela Terra em Rio das Rãs  

 

Dentre as comunidades quilombolas que reivindicaram seus direitos identitários 

e territoriais na trajetória da questão quilombola esta a comunidade de Rio das Rãs, 

localizada no município de Bom Jesus da Lapa. Pela primeira vez – paralela às 

reivindicações do quilombo do Frexal, Maranhão –, o Art. 68 do ADCT fora 

reivindicado para fins de regularização fundiária.  

Segundo Silva (1997; 2000; 2010), o mito de origem da comunidade de Rio das 

Rãs está em cinco famílias teriam fundado Rio das Rãs, no local que se chamava 

Mucambo do Pau Preto. Circunscritos na memória social, “os negros” que chegaram 

fugidos e constituíram um mocambo, no lugar denominado Pau Preto. Segundo Silva 

(1996), os relatos dos moradores de Rio das Rãs apontam que portugueses, que lutavam 

contra a independência da Bahia, em 1823, teriam chegado ao sertão e aprisionados os 

negros do Mucambo do Pau Preto. Outros relatos apontam que essa comunidade teria se 

conformado com escravos fugidos durante o comércio interno de escravos a partir de 

1831, quando o tráfico negreiro foi proibido pela Inglaterra. O que Silva (1997, p. 20) 

admite é que alguns negros, fugindo da segunda escravidão promovidos pelo 
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“Marotos”, teriam se escondido em lugares mais afastados da sede da fazenda, 

conformando uma comunidade64.  

 

 

Como a maioria das comunidades ribeirinhas do Velho Chico, os moradores do 

Mucambo dos Pau Pretos articulavam as áreas de sequeiro (caatinga), as áreas de 

lameiro, os rios e as ilhas que se formam no interior do Rio São Francisco. Essa 

mobilidade permitiu ao grupo ocupar outros locais no interior do que viria a se tornar o 

território. “Presume-se, assim, que o deslocamento para fora do Mucambo se afigurou 

como uma alternativa possível para o efetivo controle do espaço territorial, que ficaria 

disponível após a saída dos ‘marotos’” (Silva, 1997, p. 22).   

                                                 
64 Em um dos relatos obtidos por Silva (1996),  é de Chico Tomé, que afirmava “Aqui morava os índios junto com os 

negros do Mucambo do Pau Preto. Eu conheci os índios e conheci o Mucambo” (SILVA, 1996 p. 21).   

Figura 20 – Casa de Taipa na Comunidade Quilombola de Rio das Rãs, 2015 .  

Fonte: Trabalho de campo, 2015.  
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Anteriormente a luta étnica da comunidade, a representação social era de que 

eles eram “agregados”. Segundo Silva (1996; 1998), a memória social desta 

classificação está relacionada à lembrança do Coronel Deocleciano Teixeira. As táticas 

do Coronel Delcleciano Teixeira articulavam: a) a criação de gados soltos no alagadiço, 

empregando – numa relação de interdependência – pessoas das comunidades de Rio das 

Rãs; b) Não impunha limites a circulação das famílias de rio das rãs na região onde se 

localizava a sede da fazenda. Conforme aponta Silva, “As famílias podiam plantar, 

pescar, caçar e criar, embora fossem aconselhadas a não criar gado bovino, para que não 

se confundissem com o suposto proprietários de terras” (Silva, 1996, p. 24); c) Não 

cobrava a morada, embora todos tivessem que doar seis dias de trabalho por ano ao 

fazendeiro; o já visto serviço de “vaquejador”. Assim como nas outras fazendas de 

Deocleciano, os mais velhos consideravam uma pessoa boa explicitando a tática de 

dominação e subordinação é a mesma das implantadas na fazenda Curralinho. A prática 

do vaquejador permitiu em Rio das Rãs a memória social em torno da categoria de 

agregados. Assim como na fazenda Curralinho, a memória social de serem agregados 

está presente em todos os relatos antigos apontando que a referência da sua condição 

social está atrelada a existência do fazendeiro. Também como na Fazenda Curralinho, 

os relatos fazem um paralelo no “tempo de agregados” e a escravidão: os salários baixos 

como um tipo de escravidão.  

Os conflitos do fazendeiro Carlos Bonfim já estavam presentes desde o final da 

década de 1970, quando o proprietário, ao adquirir a fazenda, modificou as relações de 

dependência, sociabilidade e de trabalho estabelecidas historicamente pelos antigos 

donos. Essas modificações podem ser tomadas pela implantação do uso racional da 

terra, buscando aumentar o lucro; pela racionalização das relações de trabalho, 

aumentando a carga horária e as maneiras de realizar as atividades na fazenda; bem com 

proibições e restrições ao uso dos recursos naturais, como lagoas, posses de plantação 

dentre outras.  Aqui se reafirma a importância de entender as lutas em uma escala maior 

que a do local, posto que a situação de Rio das Rãs e de outras comunidades da região 

foram similares, tendo muitas vezes o envolvimento dos mesmos fazendeiros.  
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 Resistindo a este processo, as comunidades presentes no território do Rio das 

Rãs65 passam a lutar pelos seus direitos ancestrais sobre a terra e reivindicar seus 

direitos trabalhistas66. Articulam-se, então, nos finais da década de 1980, com o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa, e com entidades de apoio, 

como a Comissão Pastoral da Terra. Nestas disputas territoriais, a comunidade, com 300 

famílias, retoma sua memória e história para se (re) construir no processo político, e aos  

poucos vai relacionando suas trajetórias e histórias com a história dos quilombos e com 

os direitos territoriais inscritos no Art.68 do ADCT67. O fazendeiro Carlos Bonfim 

utiliza-se, primeiramente, de muitas táticas para reprimir a organização: proibição do 

uso dos recursos naturais; ameaças com pistoleiros, cooptação de indivíduos da 

comunidade e até foi denunciado, pelos moradores, de envenenar o rio da comunidade 

(TRIBUNA DA BAHIA, 1992, s/n).  

 Numa de suas primeiras manifestações públicas, em 19 de janeiro de 1992, a 

empresa BIAL – Bonfim Industrial Algodoeira LTDA, diante de decisão da Comarca de 

Bom Jesus da Lapa de manutenção de posse aos moradores e buscando reafirmar o seu 

direito de propriedade, considera-se como “legítima proprietária”, por ter adquirido a 

fazenda em 1978, e com comprovação de “[...] justo título e comprova cadeia 

sucessória, mais que centenária, remontando o ano de 1808 [...]” (A Tarde, 1992, s/p). 

Intencionalmente utiliza àquilo que é uma das estratégias dos proprietários de terra que 

é apresentar documentos, o direito positivo, para legitimar o domínio sobre as terras. A 

empresa reivindica que é possuidora dos 35.000 hectares da fazenda e que teria doado 

aos “posseiros” cerca de 4.000 hectares, sendo este o direito doado à população do Rio 

das Rãs.  

                                                 
65 O território quilombola do Rio das Rãs é composta pelas comunidades de: Exu, Brasileira, Capão do Cedro, Bom 

Retiro e Rio das Rãs.  

66 Importante salientar que nem sempre, e o caso em questão é expressivo para isso, as comunidades buscaram seus 

direitos sob a categoria “quilombolas”. Foi nos processos de luta e agenciamento político em torno da categoria que 

as populações se apropriaram do conteúdo da classificação para reivindicar seus direitos. Necessário entender que as 

coisas, os fenômenos, e, neste caso, os grupos, são anteriores as classificações estatais que lhes conferem direito. Para 

esta discussão ver: ARRUTI ( 2006, 2008 e 2014).  

67 Interessante que até 1992, quando o Ministério Público Federal avança na tentativa de resolução dos conflitos, as 

categorias classificatórias em torno dos moradores do Rio das Rãs eram as de “posseiro”, “moradores”, 

“camponeses”, dentre outras. Mesmo que durante os 12 anos anteriores a “história da escravidão” no local tenha sido 

discutida e lembrada, é nos anos de 1990 que a categoria quilombo passa a ser associada a reivindicação de direitos 

territoriais.  
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Em 1971, os descendentes de Deocleciano, inclusive Carlos Teixeira, 
filho do conhecido educador Anísio Teixeira, ‘doaram’ 4.000 ha aos 
‘posseiros’ da localidade de Brasileira. Esse gesto, inspirado na velha 
política do Coronel Delcleciano, repercutiu tanto que 29 das 300 
famílias então existentes no local, quando Carlos Bonfim chegou à 

área, em 1981, ficaram do seu lado (SILVA, 1996, p. 26).  

 

Nestes termos, a empresa além de restringir a territorialidade da comunidade 

quatro mil hectares, se coloca como benevolente com a vida dos moradores, tornando as 

comunidades, por esta ótica, não sujeito de direito, mas sujeito de assistência. Ademais, 

a Nota Pública busca desqualificar as assessorias e redes articuladas pelas comunidades, 

apontando que estas estariam sendo “[...] ingenuamente manipuladas por sindicatos, 

comissões ditas pastorais religiosas e certos indivíduos [...]” (A TARDE, 1992).  

 Para romper a noção, ainda que incipiente, de comunidade política dos 

quilombolas do Rio das Rãs, o proprietário doou a 160 famílias um lote de terras 25 

hectares para cada – totalizando os quatro mil hectares citados anteriormente. Assim, a 

ação política teve o evidente objetivo de romper a noção de união e comunidade que se 

formava, colocando o elemento da propriedade individual, e por outro lado selecionava 

pessoas das quais tinham parentes envolvidos diretamente com a luta e reivindicação 

territorial para empregos com melhores salários, tentando criar cisões no seio dos 

grupos familiares (TRIBUNA DO SERTÃO, 1993, p. 6-768).  

 Quando, em 1993, os conflitos em Rio das Rãs passaram a se tornar mais forte e 

a ação política da comunidade e de suas assessorias se apropriou do art. 68 do ADCT – 

e passaram a reivindicar as terras a partir do direito ali constituído –, Carlos Bonfim e 

seus advogados passaram à estratégia jurídica de contestar tanto a existência do 

quilombo, da identidade quilombola e dá direito à terra. Significativas foram as palavras 

utilizadas pelo advogado do pretenso proprietário, Elquisson Soares, na Tribuna do 

Sertão “Se negro é sinônimo de quilombo, todas as terras da Bahia deveriam ser 

desapropriadas e doadas à população” (Tribuna do Sertão, 1993, p. 7). Além disso, 

passaram a reafirmar a cadeia sucessória como instrumento inquestionáve l do direito à 

propriedade.  

                                                 
68 A matéria “A Grande Questão da “Rio das Rãs”, na Tribuna do Sertão, apresentava o viés do ponto de vista do 

proprietário.  
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 A partir do início do processo de desapropriação, iniciado pelo INCRA em julho 

de 1994, a tática de deslegitimar os direitos a partir do ADCT foi sendo questionados 

em todas as etapas do andamento processual69. Tendo em vista a contestação do 

Ministério Público Federal, em setembro de 1994, dos títulos e ocupação das terras às 

margens do Rio São Francisco – portanto, área da União – pela BIAL, a empresa, em 

dezembro de 1994, volta a reafirmar a cadeia dominial como pressuposto da sua 

propriedade, ademais, busca resguardar a empresa o direito de continuar explorando as 

terras, haja vista os “prejuízos” causados pela ação dos órgãos em favor dos “ditos 

quilombolas”, nas palavras do advogado.  

 Entre 1994 e 1995, tendo em vistas os resultados concretos da luta política – que 

podem ser afirmados a partir da ação do MPF, do INCRA e da Justiça em favor da 

desapropriação e da garantia dos direitos ora indicados no art. 68 da ADCT –, a luta 

quilombola ganha força, o que promove a ação de outras comunidades que viviam sobre 

os mesmos conflitos aos quais os quilombolas do Rio das Rãs estavam submetidos70. 

Nos anos que se seguiram, entre 1995 e 1997 – quando a Fazenda foi de fato 

desapropriada –, Carlos Bonfim e seus advogados, tendo perdido a causa da 

desapropriação, haja vista a força da comunidade, dos órgãos envolvidos, passou a 

contestar os valores a serem recebidos através da desapropriação. Por seu turno, o 

INCRA e o MPF passaram a questionar o pagamento das áreas da União, contidas nos 

39 mil hectares registrados, buscando evitar que o fazendeiro recebesse nos valores da 

desapropriação por terras que não lhes pertenciam a partir do direito positivo.  

 

4.2.2 Reverberação imediata da emergência étnica: A comunidade de  Mangal/Barro 

Vermelho, Sítio do Mato, Bahia  

 

                                                 
69 Como ainda não havia sido aplicado, o primeiro processo administrativo sobre Rio das Rãs foi feito a partir dos 

instrumentos legais de desapropriação para fins de reforma agrária. O Laudo de Vistoria, de agosto de 1994, apontava 
o imóvel Fazenda Rio das Rãs com “[...] viabilidade técnica do imóvel para fins de assentamentos de trabalhadores 

rurais” (INCRA, 1994. s/n, grifos nossos).  

70 Outra comunidade que buscou se apropriar da luta a partir do art.68 foi a comunidade quilombola de Mangal/Barro 

Vermelho, município de Sítio do Mato. Veremos no próximo subtópico.  
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Uma das principais reverberações da luta em Rio das Rãs para a mobilização 

étnica no Território do Velho Chico vai reverberar na comunidade quilombola de 

Mangal/Barro Vermelho, localizada no município de Sítio do Mato. A comunidade fora 

formada pelos mesmos processos que perpassam as grandes fazendas de gado do velho 

Chico: os grandes currais como localidade central de povoamento.  

O histórico da comunidade do Mangal aqui feito tem como fundamento a 

memória social, baseada na oralidade. Capinan (2008), afirma que na relação de 

preconceito sofrida com o Outro (aqui fazendeiros, moradores da zona urbana), a 

comunidade do Mangal Barro Vermelho desenvolveu uma “amnésia social” em relação 

a seus ancestrais terem sido escravos outrora. “Apenas no início do século XXI, as 

lembranças da origem negra, ligadas à condição escrava dos antepassados, foram 

estimuladas e valorizadas positivamente [...]” (CAPINAN, 2008. p. 92).  

A antropóloga identifica seis grandes momentos circunscritos na memória  social 

da comunidade: as lembranças sobre a escravidão, as relações estabelecidas com o 

Capitão João, a doação de terras à Nossa Senhora do Rosário, a relação com Senhor 

Avelino e Senhor Lamartine e com os fazendeiros que adquiriam daquele a fazenda. A 

autora identifica através da genealogia que o grupo que conformou a localidade de 

Mangal estava no território ao menos desde 1840 (Capinan, 2008, p. 93). “Em Mangal, 

para alguns [moradores] os negros escravos tinham negociado com Capitão João a 

constituição de suas habitações individuais, para outros houve moradias coletivas 

(senzala)” (CAPINAN, 2008, p. 92).  

Assim como na Fazenda Curralinho, havia a menção ao Capitão João 71 – 

presumível proprietário – como dono de escravos. Tendo assim que o período da 

escravidão se tornou – na luta política – como demarcador de evento importante, dado 

que a memória remonta à existência do Capitão João aos termos da escravidão.  

Segundo os relatos, Capitão João teve filha com uma de suas escravas e desta 

relação nasceu Gertrude Maria do Carmo. Próximo à morte, Capitão João teria deixado 

herança para seus dois filhos legítimos – Arthur e Osório – e um pedaço de terra para a 

                                                 
71 O laudo fundiário da comunidade apontou o Capitão Severiano Antônio de Magalhães como proprietário das terras 

pertencentes ao Mangal, o que pode indicar que ele e  “Capitão João” eram as mesmas pessoas.  
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filha bastarda, Gertrudes. Nesse meio tempo, a filha teria engravidado e, com vergonha, 

saiu da comunidade – indo em direção às minas de Lençóis – mas deixou registrado no 

cartório de Correntina o pedaço de terra recebido para Nossa Senhora do Rosário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dois irmãos se desentendem por questionamento na partilha e Osório 

assassina Arthur. O irmão, com vergonha do que havia feito, abandonou a fazenda que 

fica com sua noiva, Alice Simões. Esta se casa com um mascate, Avelino Azevedo 

Freitas e este tornou-se “dono” da Fazenda Mangal estabelecendo uma relação de 

interdependência com os moradores da localidade. Assim como em Rio das Rãs, o Sr. 

Avelino é lembrado pela comunidade como um bom senhor por não estabelecer limites 

a plantações, criações e pesca nos limites da fazenda. “Ele [Senhor Avelino] também 

oferecia trabalho remunerado, pago em dinheiro, aos homens do Mangal, chegando a 

um deles ser o escolhido por Sr. Avelino como encarregado da fazenda” (CAPINAN, 

2008, p. 97). Conforme nos confirma um dos moradores de Mangal, 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2015. . 

Figura 21 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Mangal Barro Vermelho, 2015 

Vermelho, 2015.  
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Pra mim, quando eu tive entendimento por gente, eu acharia que até 
aqui aquele momento eu achava que era as mil maravilhas. Porque era 
um tempo que pra gente não faltava nada, pra mim. A gente não tinha 
a terra como a gente tem hoje, mas também não faltava nada, a gente 
vivia sossegado. A gente também não tinha essa certeza do 
conhecimento não tinha essa informação. O povo dizia assim, que a 
gente era agregado da fazenda. Só que no tempo do primeiro dono que 
eu me alcancei aqui que eu me sentia que não era a gente não era 
agregado, por que a gente fazia tudo aqui. A gente plantava, a gente 
trabalhava, a gente criava e não tinha abuso. Não tinha de jeito 
nenhum (Seu Caboja, Comunidade do Mangal/Barro Vermelho, 

depoimento em 15 de julho de 2013).  

 

 A partir desse depoimento pode-se perceber que as relações de dependência – e 

subordinação – com o dono da fazenda, Sr. Avelino, eram tomadas como boas relações, 

de maneira que era o proprietário que permitia a relação com a terra e com os recursos 

naturais. E a relação de limites à liberdade também era determinada pelo fazendeiro  

 

-  Mas antes de ser Lamartine, como era, que vocês falavam que eram 

livre...(Pesquisador) 

-  Nós trabalhava aqui na roça. Nós trabalhava na roça de sequeiro, na 
roça da vazante, a gente cercava e colocava em qualquer lugar. Ele 
criava a criação dele solta – ele só criava gado e animais -  e ai você 
cercava, de pau a pique, você tinha a preocupação com os animais 
miúdos, mas nem tinha tanta preocupação, porque era de pau a pique, 
né? Qualquer lugar você botava sua roça e fazia o que queria. Só não 
podia fazer curral pra amansar o gado, pra amansar, mas você 
labutava no curral dele, ele não tinha problema não. A cisma dele era 

você fazer curral fora do dele. Outra coisa que ele não aceitava 
era que fazer casa de telha. A casa era tudo de palha de carnaúba. 
Não sei se você conhece carnaúba. Você tirava a madeira aqui, mas a 
palha era de carnaúba. Era só essas coisas que ele não aceitava, mas 
também a gente vivia... tudo bem (Seu Caboja, Comunidade do 
Mangal/Barro Vermelho, depoimento em 15 de julho de 2013, grifos 

meus). 

 

 Tem-se, novamente, uma relação de interdependência entre o dono e a 

comunidade, que “aceita” os limites impostos. De fato, retomando Scott (2011) trata-se 

de uma forma de resistência cotidiana, que envolve conflitos e negociação.   
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Assim como na Fazenda Curralinho e Carnaíba, as modificações das relações de 

interdependência vão se dar com a chegada do novo fazendeiro. Segundo os relatos 

colhidos, Sr. Avelino respeitava os limites da “Terra da Santa” que havia sido doada por 

Gertrudes. Após a morte de Sr. Avelino, 1965/1966, as terras da Fazenda Mangal 

entram em um processo tenso de sucessão familiar por parte dos herdeiros. O genro, Sr. 

Lamartine, começa a vender partes da fazenda Mangal, fatos que “espremeram” os 

antigos moradores numa área de 300 metros tendo o Rio São Francisco à frente e 100 

metros de comprimentos, rompendo as relações de interdependência anterior e os 

limites da “Terra da Santa”, além de proibir o acesso da comunidade aos recursos 

naturais antes livres72 

 

Até aí era, mais continua um tempo, de sessenta e sete pra cá, a gente 
deparou que a coisa não era como iniciamos. Ao então começou a 
chegar o fazendeiro, aí já começou. Foi quando o que se dizia dono 
aqui, Avelino Freitas, que morreu e o genro dele chegou aí. Nesse 
tempo ele chegou aqui de passagem e nesse tempo o vapor ainda 

andava aí e ele saltou aí, olhou, olhou e foi embora [...] 

Aí quando ele voltou ele já voltou para trabalhar. Disse que ia tomar 
conta da fazenda e começou a cercar, disse que iria cercar e ai 
começou a fazer casa, fazer um lugar de acampar. O primeiro lugar 
que ele demarcou – que tem a sede, o menino lhe mostrou a sede – 
quando eu falei que tem um porto que tem um depósito, ele demarcou 
ali foi abaixo a Igreja. Foi o primeiro lugar que ele demarcou ali foi 

na Igreja, num tem aquele lugar que te mostrei que tem aquela 
casinha? (Seu Caboja, Comunidade do Mangal/Barro Vermelho, 

depoimento em 15 de julho de 2013, grifos meus). 

 

 A chegada do “novo” fazendeiro rompeu antigas relações, sobretudo dos espaços 

considerados sagrados para a comunidade – com a área doada para a Santa – bem como 

nos espaços de plantação e de moradia  

 

Quando foi em 1974 ele começou a vender as fazendas. Depois desse 
plantio a gente não ligava muito assim não, mas ai já começou a ficar 

                                                 
72 Somando a área, o acesso da comunidade ficou restrita à 17 hectares, muito diferente dos quase 20 mi que 

conseguiram através da luta.  
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apertado, porque ai você não poderia plantar ...a gente só ficava aqui 
pra baixo. Ai nego já não criava mais, começou a matar criação e ai a 
gente começou a ficar meio...Também ai todo mundo perdeu o 

sentido de criar, não criava mais, perdeu o sentido de fazer 

criação, só morar. Algumas pessoas tinha animal ai pra cima, mas 
foi perdendo o amor (Seu Caboja, Comunidade do Mangal/Barro 

Vermelho, depoimento em 15 de julho de 2013, grifos meus). 

. 

 Se observarmos o jogo de palavras utilizadas no depoimento, percebemos que ao 

romper as relações sociais de interdependência – quando se introduz a racionalidade do 

uso da terra e dos recursos naturais – o fazendeiro explicita o conflito, que é de ordem 

tanto objetiva – as condições de vida da comunidade foram deteriorando – bem como de 

ordem subjetiva, dado que a relação com o fazer vai se modificando “perdendo o amor”. 

Diante desta situação – e de tantas outras violências – uma primeira solução para alguns 

foi migrar para a zona urbana de Bom Jesus da Lapa, de Paratinga e alguns migraram 

para São Paulo e Mato Grosso (NASCIMENTO; MESSEDER,1998).  

Além dos conflitos com Lamartine, os moradores do Mangal tiveram conflitos 

com o fazendeiro Nelson Tabuada que havia adquirido uma fazenda que era limítrofe a 

Mangal, denominada Vale Verde73, com Larmatine, em 1973.  A memória social da 

comunidade aponta um momento de terror com o fazendeiro Nelson Tabuada: ação 

truculenta, tendo este constituído uma “cadeia” para os posseiros presos pelos seus 

capangas nas áreas consideradas proibidas; o cartório do distrito de Sítio do Mato 

passou a ser dentro da fazenda, sob o controle do proprietário; os posseiros eram 

intimidados a vender suas pequenas áreas para o proprietário. Foi nesse clima de tensão 

e medo que os moradores de Mangal viveram os anos de 1970 e 1980. Mas foi a partir 

dele que começaram a se mobilizar.  

 

[...] foi aí que começou a luta da terra, a desapropriação de 
terra. Que era um senhor de António Alves, começou a andar 
pra cima e pra baixo com um caderno, que ia fazer a luta com o 
povo, que ia desapropriar. E ninguém desacreditava, a gente 
ficava era rindo dele aqui, “esse homem tá é doido [...] (Seu 

                                                 
73Essa fazenda foi desapropriada em sete mil hectares para área de reforma agrária. A localização desta fazenda é 

frente ao quilombo do Juá/Bandeira.  
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Caboja, Comunidade do Mangal/Barro Vermelho, depoimento 

em 15 de julho de 2013).  

 

Como relatado, nos anos de 1990, os conflitos se acirraram na região como um 

todo e a CPT passou a mobilizar a comunidade em defesa dos seus direitos territoriais. 

Em 1997, tendo a vitória de Rio das Rãs como fonte de mobilização, algumas lideranças 

passam de casa em casa buscando motivar as famílias para o processo de 

desapropriação da Fazenda Mangal/Barro Vermelho.  

 

[...] nós tinha uma comunidade que foi importante pra gente 
entrar também, que era longe daqui. Que o cara foi muito 
importante que o caso foi muito importante pra ser o que a 
gente foi, que foi o Rio das Rãs. Porque quando foi pra nós ser 
reconhecido de quilombo, pra luta [pela reforma agrária] não, 

mas pra ser reconhecido como quilombo nós deve todo 
nosso processo ao Rio das Rãs  (Seu Caboja, Comunidade do 
Mangal/Barro Vermelho, depoimento em 15 de julho de 2013, 
grifos meus). 

 

Foi nesse período – em que passaram a discutir suas histórias e ancestralidades 

negras – que o grupo social passou a mobilizar a classificação de quilombos para 

explicitar sua identidade étnica.  

 

Orientados pela CPT, as pessoas da comunidade resistiram à 
investida do gerente da fazenda para retirá-los da vazante, este 
chegou a utilizar a força policial para atingir o seu objetivo, mas 
mesmo com este recurso não obtiveram êxito. A CPT também 
orientou o grupo a entrar com um pedido de desapropriação da 
fazenda junto ao INCRA e de reconhecimento de sua identidade 

étnica quilombola junto à FCP” (CAPINAN, 2008, p. 108).  

 

Aqui se evidencia uma estratégia da CPT enquanto mediadora social: os agentes 

da CPT diziam que era mais célere que a comunidade obtivesse desapropriação com 

assentamento junto ao INCRA e paralelamente buscasse o reconhecimento enquanto 

quilombola na FCP. Nesse processo, orientava a comunidade a quando receber as terras 
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não haver parcelamento, como acontecia em outros assentamentos, assim como foi o 

caso do PA Vale Verde, próximos ao quilombo. Em 1997, foi fundada a Associação 

Agropastoril Quilombola Mangal e Barro Vermelho, com fins de representar 

politicamente os moradores da Fazenda Mangal. Com a pressão da nova associação, em 

junho de 1997, uma comissão do INCRA realiza a vistoria da fazenda, considerando-a 

como descumpridora da função social da propriedade, indicado sua desapropriação. Em 

24 de outubro de 1997, a Fazenda Mangal, com 7.000 hectares é decretada como de 

interesse social para fins de reforma agrária.   

Ainda no mês de outubro, uma Comissão da Comunidade de Mangal requer da 

FCP um estudo antropológico, com fins de “comprovar” que se tratava de uma 

comunidade remanescente de quilombo. O laudo da FPC apontava que além da Fazenda 

Mangal/Barro Vermelho, faziam parte do território da comunidade as fazendas Mangal 

I, Mangal II74 e a Fazenda Talismã. O fato de o relatório antropológico ter apontado a 

Fazenda Talismã como pertencente à história social da comunidade fez com que alguns 

integrantes da comunidade pleiteassem a Fazenda como parte constituinte e fosse, desta 

maneira, incorporada ao território. Mas pelas relações de amizades que o fazendeiro – 

Senhor Zé Marcos – estabelecera com outros integrantes da comunidade, o pleito não 

foi adiante em 1998. Mas ainda assim, já em 1998, a comunidade tinha certeza de que a 

Fazenda Talismã fazia parte das suas relações territoriais específicas 75.  

 

4.2.3 Reflexos na região e em Juá/Bandeira 

 

 A mobilização étnica em Rio das Rãs e, posteriormente, em Mangal, permitiram 

que a luta pela terra na região adotasse uma nova forma de manifestação: as 

emergências étnicas. Além desse sentimento já ser apontando em um depoimento 

anterior, foi reconhecido pelo pároco de Bom Jesus da Lapa: 

                                                 
74 Em 1997 as fazendas Mangal I e Mangal II foram desapropriadas para fins de reforma agrária, tendo sido 

assentadas famílias de Fortaleza e de Serra Dourada que eram acampadas do Movimento CETA.  

75 Em 2008, depois de conflitos entre grupos de acampados, o INCRA desapropriou a Fazenda Talismã, com 1.285 

hectares, e “assentou” 38 famílias quilombolas.  
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[...] uma das lutas que nos traçamos, foi no quilombo Rio das 
Rãs, que foi o primeiro quilombo a ganhar posse da terra, foi 
uma história eu tive presente também nessa luta, e as lutas eram 
muito sangrenta, eu me defrontei aqui com uma situação que 
não tinha na minha região e os quilombos, eu via isso na 
faculdade, o quilombo maior que tinha, que ficava em Alagoas 

[...] 

[...] e foi uma luta sangrenta, mas naquele conflito todo do Rio 
das Rãs que é um quilombo muito famoso em nível de 
conquista e luta, nós descobrimos que tinha outros quilombos 
espalhados pela região, espalharam aqui pelas margens do rio 
São Francisco [...] (Padre Rosilvaldo, padre da Igreja Católica, 

dezembro de 2015).  

 

 Nota que para a Igreja e a CPT, o trabalho – com a vitória em Rio das Rãs – 

permitiu olhar a realidade das comunidades do Velho Chico e dialogar com outros 

quilombos que viriam a ser despertados à “consciência”: 

 

O Rio das Rãs foi a referência, ele instalou logo consciência dessas 
comunidades todas, nos trazíamos do Rio das Rãs com grande foco e a 
aqui a CPT e uma mulher a Irmã Miriam. O Rio das Rãs tem que 
montar uma estátua e erguerem ela, a gaúcha, aí a gente saía junto, 
chovia, engolia poeira e sentia que o povo, pelo fato de estarmos 
fazendo opção lá, eles compram a luta pelo fato de estar vindo pessoas 
de fora para desperta a consciência deles, nós tínhamos duas 
referências, foram 9 anos de luta, viu?! (Padre Rosilvaldo, padre da 

Igreja Católica, maio de 2015).  

 

Nesse mesmo período – entre 1993 e 1996 – outras localidades começaram a 

criar as suas associações para enfrentar os conflitos fundiários. Foram criadas mais de 

30 associações, das quais 10 referenciariam a partir de “associações quilombolas”.  

Outra comunidade que se inspirou diretamente em Rio das Rãs – e nos critérios de 

distinção étnica – foi a comunidade de Araçá/Volta, em Bom Jesus da Lapa.  

Segundo Macedo (2015), até a década de 1980, a comunidade vivia como 

agregados das Fazendas Araçá e Volta. A partir da década de 1980, iniciaram-se os 
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conflitos com os fazendeiros, tendo na proibição do uso dos recursos naturais a sua mais 

manifesta expressão. Os conflitos se arrastam, até que em 1995 os moradores, com o 

auxílio do padre Rosivaldo e de agentes da CPT, fundam a Associação dos Pequenos 

Produtores do Aracá. No início dos anos 2000, por força da atuação do Movimento 

CETA conseguiram a desapropriação da Fazenda Volta, com 8 mil hectares de terra. 

Entretanto, no bojo da discussão sobre quilombos, continuaram a luta – espelhada em 

Rio das Rãs – e demandaram o reconhecimento enquanto comunidade remanescente de 

quilombo e a regularização do território enquanto tal. Para tanto, ressignificaram sua 

história a partir da memória social em torno do “escravo Roque”. Segundo Macedo 

2015: 

 

[...] memória social, que a origem da comunidade está ligada à história 
de Roque Pereira de Castro, que nasceu no século XIX, por volta da 
década de (1830), o qual era escravo da família Castro e Tanajura, da 
cidade de Caetité, Bahia. Segundo a memória social, Roque foi 
vendido para a ―mata de café‖ (São Paulo), resistiu para não ir: 
“morro, mas daqui não saio. Ele entra em uma mata, sobe em uma 
árvore e tenta se enforcar com um cipó, fica ―molestado‖ e não pode 
ser levado para São Paulo, depois se recupera, ganha a confiança do 
patrão e passa a ser encarregado da Fazenda Volta (MACEDO, 2015, 
p. 65).  

 

 A comunidade seleciona critérios da identidade étnica de quilombola a partir da 

memória em relação à escravidão, a resistência do “escravo Roque” e das relações de 

parentescos estabelecidas com outras comunidades da região. Em 2008, fundam a 

Associação União Quilombola de Araçá Cariacá, explicitando a classificação de 

quilombola como parâmetro para a reconstrução da identidade.  

 Esses e tantos outros casos se irradiaram pela região do Velho Chico, que hoje 

conta com 38 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. 

É no conjunto desses casos que se insere a comunidade de Juá/Bandeira, que tem em 

Rio das Rãs e Mangal/Barro Vermelho a inspiração na luta enquanto comunidade 

quilombola. Já em 1987, quando os conflitos estavam evidentes, Rio das Rãs já era 

referência para a luta daquela comunidade: 



212 

 

 

- E o povo já tinha consciência de organizar? (Pesquisador) 

Já, porque os primeiros a meter a fazenda na justiça foi o Rio das Rãs. 
Lá, com João Bonfim. Mas também como já sabia aqui a gente já 

sabia o caminho (Seu Chiquinho)  

O que o Rio das Rãs tinha a ver com aqui? (Pesquisador) 

Porque a fazenda Rio das Rãs era uma fazenda sozinha. Agora o dono 
daqui, Celso, era o mesmo de lá, aí João Bonfim comprou a fazenda 
de lá. Aí agora João Bonfim lá era o fazendeiro, e aí mataram um 
pescador da lagoa. E o povo foi na queixa, que era entrosado com ele. 
E lá mataram o pescador. Dessa época pra cá o pessoal entrou com 
fazenda na justiça. Mas daqui não chegou não, aqui teve ameaça, aqui 
teve ameaça. (Seu Chiquinho, liderança da Juá/Bandeira, depoimento 

em julho de 2013).  

 

 Embora a reivindicação da categoria étnica de quilombo só tenha sido acessada 

oficialmente em 2006 – quando receberam a certificação da FCP – nota-se que ela já era 

elemento de mobilização entre os antigos moradores da Fazenda Curralinho.  

 

4.3 Luta e Conquista da Terra – Comunidade de Juá/Bandeira (Fazenda 

Curralinho)  

 

 No contexto de conflitos que ocorriam na região, uma das áreas de tensão havia 

sido nas Fazendas Curralinho e Carnaíba. Como se viu, a mudança de propriedade e das 

relações sociais ocasionou medo, tensão, expulsão, expropriação, ameaças e restrição ao 

uso das terras das gerações passadas. Nas Fazendas Santa Rita, Campo Grande I e 

Campo Grande II – pertencentes à Terra Brás S.A. e administradas por Hernane Castro 

–, boa parte dos antigos moradores conseguiram resistir em locais no interior da 

fazenda.  

 Como vimos, a parte da comunidade que morava na área de sequeiro foi a mais 

impactada, posto que tiveram que conviver com a restrição do uso das lagoas, com o 

impedimento de plantar e criar animais. Algumas famílias saíram para morar na zona 

urbana de Bom Jesus da Lapa, outras foram morar com parentes em Brasília ou São 
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Paulo, outras se submeteram a novas normas de acesso à terra, impostas pela empresa. 

Moradores da localidade de Santa Rita e Campo Grande foram morar com os parentes 

na beira do Rio São Francisco, quer seja na comunidade de Juá ou na comunidade de 

Bandeira.  

 Nesse sentido, habitar na beira do rio promovia o acesso mais fácil ao peixe, à 

área de lameiro do São Francisco e às ilhas que se formam no curso deste. Compreendo 

que esse foi um ponto importante na resistência do grupo, haja vista todo o domínio que 

possuíam com esses recursos naturais. O conhecimento do território permitiu aos 

moradores das localidades resistir na terra.  

 Ademais, outra questão parece imprescindível destacar: as relações de 

parentesco e compadrio. Ao serem forçados a migrar para a beira do rio, os moradores 

eram recebidos por parentes – consanguíneos ou não – que lhes deram suporta no 

momento de conflito. Somadas às relações de compadrio, alianças e amizades, os 

expulsos conseguiram rapidamente se estabelecerem, onde puderam contar com os 

mutirões de construção de casa, onde foram cedidos e emprestado materiais de trabalho 

e mesmo partes de ilhas para que pudessem plantar. Conforme aponta um depoimento : 

  

Nessa época do conflito, ter parente aqui foi bom pra organizar? 

(Pesquisador) 

Ajudou. (Seu Chiquinho) 

Por quê? (Pesquisador) 

Entrevistado 1. Ajudou porque um parente é melhor do que estranho. 
Porque o parente é mais difícil ter uma briga, com estranho... Parente 
vai relevando um com o outro, mas com o de fora é problema, então 
ajudou muito ter parente, foi a valência. (Seu Chiquinho, depoimento 

em julho de 2013) 

 

 Aqui se ratifica a importância das relações de parentesco para a resistências dos 

que ficaram na área da beira do rio. Igualmente, se entende que a empresa ao ter 

expulsado os moradores da área de sequeiro sabia, claramente, que a beira do São 

Francisco era área da União e não de sua propriedade e por isso não expulsou os 

moradores desta área. Acrescenta-se que – a partir da estimativa – nas localidades de 
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Bandeira e Juá havia mais de 200 famílias – quase todos com relação de parentesco –, o 

que inviabilizava a expulsão de todos.  

 

 

 Nas Fazendas Santa Rita, Campo Grande I e Campo Grande II tem-se o seguinte 

quadro social: proibição de efetivar plantações ameaças de derrubadas de casa, 

dificuldade de reprodução social das famílias, migração, dentre outras formas de 

opressão. Ainda assim, os moradores resultavam em “comprar briga” – como dizem 

constantemente – com a empresa. Mesmo com sofrimento, continuavam resistindo na 

terra. Imperava o medo:  

 

O fazendeiro usava muitos de pistoleiros, então nós os agregados 
ficava com medo, por causa do fazendeiro que vivia com o pistoleiro, 
quem tinha coragem de ao menos beira esse povo? Não foi fácil a 

Figura 22 – Ilha do Bandeira, Comunidade Quilombola de Juá/Bandeira,  2015.  

Fonte: Trabalho de campo, 2015.  
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dificuldade foi muito grande, quem nem ele falou que não foi 
diferente das outras comunidades [...] (Depoimento em grupo focal, 

outubro de 2015).  

 

 Havia ali uma noção de que a situação que eles passavam era a mesma que 

perpassa por outras comunidades e, de certa forma, era o destino daqueles moradores. 

Mas o poder de opressão da empresa – e dos seus encarregados – chegou a um limite 

quando o encarregado, conhecido como “Joaquinzinho”, marcou uma faixa de 500 

metros da beira do rio em direção à área de sequeiro e decretou que todas as famílias 

que estivessem habitando, plantando depois da área delimitada, deveriam sair ou ficar 

na beira do Rio. Essa decisão reduzia a área da comunidade em apenas 75 hectares76, 

onde 200 famílias deveriam se reproduzir.  

 

- Mudou porque eles primeiro lugar empatou nós criar, botou até o 
encarregado aqui que era tirado a pistoleiro. Depois empatou tirar 
lenha, depois ele achou pouco que tava empatando tirar lenha, queria 
fazer uma cerca na beira do rio de modo pra gente ficar. (Seu 

Chiquinho) 

- Como assim, não entendi esse negócio da cerca. (Pesquisador) 

Entrevistado 1: Ele queria fazer uma cerca da sede da fazenda, de 
fora-a-fora, de modo a gente fica apenas na beira do rio. Agora a gente 
ia pegar a lenha como? Como é que nós ia passar pra lá? De modo a 
trazer um gado pra cá? Porque ele não ia deixar cancela. Agora, se 
desse uma cheia, como a gente ia correr pro alto de lá? Aí botemos a 
fazenda na justiça, foi dessa época pra cá. (Seu Chiquinho, 

depoimento em julho de 2013) 

 

Essas condições – objetivas e subjetivas – despertaram a organização da 

comunidade. A primeira questão era como explicitar o conflito e a partir dele obter 

algum resultado. Eram poucos os sindicalizados no Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Bom Jesus da Lapa, o que dificultava caminhos de organização, muitos sequer 

sabiam algo sobre direitos formais e, portanto, ficava difícil ter acesso à justiça. Mas 

havia uma figura que fazia parte do cotidiano da comunidade, o padre Rosivaldo. Este já 

                                                 
76 O tamanho dessa área foi estimada a partir do grupo focal, e se baseou na distância entre as localidades de Juá e 

Bandeira– 1,5 km  -multiplicada pelos 500 metros estabelecidos pelos fazendeiros.  
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havia se envolvido diretamente com o caso do Rio das Rãs, era diretor da Rádio Bom 

Jesus – da Igreja Católica – que era um dos canais onde outras comunidades já haviam 

denunciado conflitos e ameaças. Foi baseado nessas questões que os moradores 

resolveram, em abril de 1995, procurar o Padre Rosivaldo, com a esperança de findar o 

sofrimento.  

Indagado pelos moradores, o Padre Rosivaldo acionou a Irmã Miriam e a 

Comissão Pastoral da Terra em Bom Jesus da Lapa. Juntos passaram a fazer reuniões e 

visitas periódicas a comunidade com o intuito de orientá- los acerca dos direitos, 

conforme aponta o depoimento do padre: 

 

[...] então nos passávamos nessas comunidades fazendo nosso trabalho 
de conscientizar, essas duas comunidades que você tá falando tanto 
Juá, Bandeira eram comunidades que o povo não despertava, não tinha 
consciência, eu diria assim parte do nosso trabalho com Juá e 
Bandeira foi de desperta a consciência dos direitos que eles tinham, 
que não era apenas trabalhar para manter o patrão e ele apenas dar 
sobrevivência, isso era trabalho escravo, nós fazíamos reuniões [...] 
(Padre Rosivaldo, padre da Igreja Católica, dezembro de 2015).  

 

 A partir do depoimento, percebe-se a articulação da situação da comunidade e a 

situação de escravidão, o que aponta para uma referência à opressão sofrida  

historicamente pelos moradores. Neste “despertar da consciência”, a articulação 

religiosa e política permitiu retirar o caráter localizado do conflito e articular com outras 

escalas. Mas antes, conforme vinha fazendo a CPT, era necessário criar uma associação 

de modo que pudesse ser a representação formal da comunidade frente a outros órgãos. 

Embora a discussão sobre os processos de formação de associações em comunidades 

camponesas já tenha uma farta literatura, acredita-se que ele tenha: a) possibilidade de 

articular uma proteção e defesa institucional imediata; 2) apontar para o futuro da 

localidade, na medida em que o objetivo era a desapropriação das terras; c) avançar no 

processo organizativo regional que a entidade vinha fomentando. Em entrevista com o 

padre Rosivaldo e agentes da CPT, eles apontam a criação de mais 39 associações no 

período de 1995 a 2000, quando a luta estava no seu auge. A articulação da CPT com 

outras entidades, como a Associações dos Advogados dos Trabalhadores Rurais, a 
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AATR, dava um sentido de legalidade – baseada na crença do saber dos “doutores 

advogados”77 – e confiança entre os moradores de Juá e Bandeira.  

 Paralelamente às denúncias de violações de direitos que ocorriam na 

comunidade, a CPT e o padre Rosivaldo articulavam a formação da Associação. Para 

tanto, buscaram referência e o modelo nas outras associações já formadas na região. 

Nos arquivos da CPT em Santa Maria da Vitória, na pasta referente à comunidade de 

Juá e Bandeira, encontrei o primeiro estatuto da Associação do Juá – primeira a ser 

fundada – grampeada com o estatuto da comunidade de Rio das Rãs, confirmando que a 

base da formação do estatuto fora a mesma para todas as comunidades apoiadas e 

orientadas pela Pastoral da Terra. Sobre a formação da associação, destaco um dos 

depoimentos que expressam como o padre Rosivaldo e a CPT conseguiram construir 

juntos aos moradores a “necessidade” de uma associação : 

 

E aí, nós disse, o velho meu sogro teve uma ideia: “Eu vou procurar 
Rosivaldo que trabalhou ai na Lapa ai, ele tá ai na Lapa ainda. Eu vou 
consulta com ele pra vê como é que nós faz”. Só foi chegá pra lá que o 
padre deu a ideia: “Não, nós vai e funda a associação, hoje em dia tá 
fácil, tá tudo trabalhando através de associação”. Porque já tinha 
associação no mundo aí, só aqui que não [tinha] né? Eu ficava sem 
saber como é que vai fazer. Aí deu as ideias pra ele e fundou a 
associação em 95, aí a associação tem que ser assim, explicou pra ele, 
tem que ter mensalidade, o presidente vai andar e aí explicou tudo 
certinho [...] (Seu Zé Baiano, morador de Santa Rita-Curralinho, maio 

de 2015).  

 

 Paralelamente a isto, foram realizadas reuniões para a formação da associação. 

Nelas, os moradores refletiam como e porque fundar uma associação, a sua organização, 

o papel do presidente, dentre outras questões. Embora tivessem moradores ainda na 

parte da Santa Rita e do Campo Grande, todas as reuniões foram realizadas apenas sob 

as sombras da árvore de tamarineiro, que era perto do cemitério e da escola. Os 

moradores das localidades de Santa Rita e Campo Grande tinham que sair escondidos 

para participar da reunião, com medo de serem totalmente expulsos das suas casas.   

                                                 
77 É desta forma que nos depoimentos os interlocutores de pesquisa fazem referência aos advogados.  
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 Após dois meses de discussão, era fundada, em 06 de junho de 1996, a 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Juá. Aqui cabe ressaltar a nomenclatura 

da associação, classificada como “pequenos produtores”: além de negar a classificação 

de “agregados” ou “posseiros” – como historicamente vinham sendo nominados –, tinha 

a clara intenção de uma vez saindo a desapropriação das áreas pudessem ser 

enquadrados como agricultores a fim de recebimento de créditos para a reforma agrária. 

No estatuto da associação, em seu artigo 4º constava o objetivo da Associação :  

 

“É objetivo da Associação a prestação de quaisquer serviços que 
possam contribuir para o fomento e racionalização das atividades 
agropecuárias e a defesa das atividades econômicas, sociais e culturais 
de seus associados” (ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DO JUÁ, 

1995, p. 1).   

 

Se vê reforçado o argumento de que no primeiro momento a formação da 

associação tinha o objetivo mais instrumental: institucionalização e formalização do  

processo de luta política. Outra questão é quem seriam os associados , conforme consta 

no artigo 6º do estatuto “[...] produtores rurais, proprietários,  parceiros e 

arrendatários” (Estatuto...., 1996, p.2, grifos nossos). O que chama atenção é que 

nenhuma das classificações destacadas correspondia à historicidade dos grupos ali 

localizados, indicando uma disfunção entre os grupos e os nomes por eles recebidos. A 

ata dos primeiros associados conta com 101 filiados, reunindo moradores das 

localidades de Juá, Bandeira, Santa Rita e Campo Grande, todas inseridas nas fazendas 

em questão. 

 A formalização da associação colocava demandas antes inexistentes ao grupo, 

incluindo a própria estrutura da Associação do Juá, que deveria ter: Diretor-Presidente, 

Diretor-Tesoureiro, uma Diretoria com no mínimo seis diretores; Conselho Fiscal e a 

Assembleia Geral deveria ter quórum de 2/3 dos associados. Se de um lado a estrutura 

burocrática possibilitava uma segurança jurídica no processo de luta ela também 

acarretava problemas em relação ao cotidiano da organização, tais como a necessidade 

do quórum da reunião, que exigia que quase 70 pessoas estivessem presentes nas  

reuniões deliberativas. Ao nível individual – de quem se tornara Diretor-Presidente -, 
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passava a se deparar com questões que nunca havia vivenciado, e contou muito com o 

auxílio formativo da CPT: 

 

-  Seu Zé, me diz uma coisa: o senhor tinha tido essa experiência toda 
né, de ter sido trabalhador, trabalhava com gado, com a roça e tudo 
né? Como é que foi, pro senhor assim, essa coisa assim de mexer com 
a associação, como é que foi que o senhor foi aprendendo essas coisas 

assim de associação, de ata? (Pesquisador) 

-  Exatamente, isso ai foi rapidinho eu... eu... você vê, eu não tenho 
estudo nenhum, eu não tenho estudo, minha escola foi 15 dia pra tira 
eu do analfabético né, do analfabético tapado, mas pra tirar eu de eu 
não saber nem assina o nome, eu fui pra uma escola fiquei 15 dias 
estudando já com a idade de 18 anos. Eu com a idade de 18 anos, eu 
não sabia assinar meu nome. Mas pra resolver esse problema da 
associação eu aprendi rapidinho, porque eu fui, procurei esses órgão, 
porque o que mais a gente aprende é com esses órgão CPT, o padre 
Rosilvaldo né, que foi incentivando a gente, e a gente foi aprendendo, 
aprendendo até ir conversando com as pessoas. Por causa dos órgão 
que acompanhava a gente e levava a gente também lá pro meio dos 
grande, dos órgão grande, que nem o INCRA, a SPU e outras né, a 
Fundação Palmares, e a gente foi conversa até com os doutores lá da 
lei né? e aí eles deixava, falava: “Agora é a vez do presidente, José 
Ribeiro dos Santos” -  que é meu nome -, da fazenda Campo Grande, 
aí chegava a minha vez e eu já tava com tudo na cabeça pra mim dizer 
o que nós tava precisando aqui. Porque a CPT já dizia pra gente: “ó 
vocês tem que fazer assim, eles vai pergunta alguma coisa e vocês vai 
dizer o que é que necessita nas suas área” né, (Seu Zé Baiano, 

morador da Santa Rita, em julho de 2015).  

 

Outro problema que foi objeto de tensão no processo de mobilização: embora 

pertencesse à mesma proprietária, a Terra Brás S.A., estávamos falando de três fazendas 

diferentes, com localidades dentro dessas mesmas fazendas. Após a criação da 

Associação do Juá, alguns moradores das outras localidades começaram a questionar a 

existência de uma associação para todas os moradores. Lendo as atas das primeiras 

reuniões, o que se nota é que quase sempre o questionamento era presente nas 

discussões, causando fraturas internas e, ao longo do tempo, diminuição do número dos 

associados. A despeito de toda a tentativa da CPT e do padre Rosivaldo para a 

manutenção de uma única agregação, foi fundada em 1996 a Associação do Bandeira – 

que era para representar os moradores do povoado do Bandeira -, e em 1997 a 

Associação da Santa Rita, que passava a falar em nome dos moradores das fazendas 
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Campo Grande I e Santa Rita. Como se verá, a formação de mais de uma associação 

teve reverberação no relacionamento intragrupal, vez que cada localidade – depois da 

desapropriação – passou a pensar a organização territorial e produtiva a partir de sua 

associação.  

A formação das associações – considerada aqui como um avanço na luta e no 

processo organizativo das comunidades – contou com o surgimento de mais duas 

formas de representação a nível estadual e nacional que ampliaram a irradiação da luta 

dos moradores de Juá e Bandeira. Trata-se da formação do Movimento dos 

Trabalhadores Assentados e Acampados, Movimento CETA e da Coordenação de 

Articulação das Comunidades Quilombolas (CONAQ).  

 Conforme aponto (Santos 201078a), o Movimento CETA surgiu da articulação 

de áreas de acampamentos e assentamos – sem representação a nível estadual – e que 

eram acompanhadas pela CPT, em todas as grandes regiões do Estado da Bahia, em 

especial da região do Médio São Francisco. Em 1994, a CPT realizou em Salvador o 

“Encontro das Áreas de Acampamentos, Ocupações e Assentamentos da Bahia”, onde 

discutiram a necessidade de articulação dessas faces os conflitos com os latifundiários, 

bem com a pouca ação dos órgãos públicos – sobretudo o INCRA e a CDA – na 

implementação de políticas públicas nos assentamentos de reforma agrária. Apesar da 

existência de outros movimentos sociais, como o MST, a CPT queria garantir que as 

áreas de antigos posseiros, que vivenciaram conflitos mais explícitos nos anos de 1980 

pudessem ter força organizativa a nível estadual, pois as lutas estavam circunscritas a 

cada uma das localidades. Conforme aponta uma das lideranças do Movimento CETA, 

em 2005, 

 

Bom, a CETA tem origem nos trabalhos da Comissão Pastoral da 
Terra (CPT). Em 1994/95, vem tendo a preocupação em diversos 
assentamentos que vinham sendo criados, e que eram abandonados 
por não terem acompanhamento de uma organização política que 
pudesse tá fazendo com que esses assentamentos tivessem resultados 
daquilo que era interesse e direito, garantido por lei, e aí acabou esta 

                                                 
78

 Analiso o processo de formação e territorialização do Movimento CETA na Bahia na monografia de conclusão do Bacharelado 

em Sociologia, pela UFBA, em 2010, intitulada “ CETA: nossa luta é justa e certa! – formação e territorialização do Movimento 
CETA na Bahia (1994-2009).  
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entidade, fazendo articulações com outras entidades como a AATR, a 
Fundifran, CEAS, e outros, se procurando com isso. E aí foi quando 
iniciou o trabalho de articulação nas equipes distribuídas nas regiões, 
e tentar então trazer alguns trabalhadores para discutir os problemas 
dos assentamentos (Bartolomeu Guedes, antiga liderança do 

Movimento CETA, entrevista julho de 2005).  

 

 No caso da região do Médio São Francisco79, entre as comunidades que eram 

articuladas pela Comissão de Acampados e Assentados estavam as comunidades de Rio 

das Rãs, Mangal/Barro Vermelho e Araçá/Cariacá. A Comissão, dividida em regionais, 

passou articular os conflitos existentes, dando uma articulação em rede antes 

inexistente. Como os conflitos na Comunidade de Juá e Bandeira passaram a ser 

acompanhados pela CPT, quase que automaticamente a Comissão se tornou, também, 

um dos mediadores do conflito80.  

 Na região de Bom Jesus da Lapa, em 1995, passa-se articular as movimentações 

acerca da emergência étnica das comunidades quilombolas no Brasil. Conforme 

apontado, o caso do Rio das Rãs foi inspiração para que o Encontro Nacional de 

Articulação das Comunidades Quilombolas acontecesse em Bom Jesus da Lapa. Em 

junho daquele ano foi fundada a Conaq, que teria o objetivo de articular lutas e 

acompanhar os conflitos nas comunidades quilombolas em todo o país. Embora – como 

se verá no próximo tópico – a questão quilombola tenha mais capacidade de 

agenciamento e mobilização na Comunidade de Juá e Bandeira a partir de 2004, pelas 

relações de parentesco de moradores da comunidade com Rio das Rãs e pelas 

referências aos sinais diacríticos daquela comunidade ser apropriados pelos moradores 

de Juá e Bandeira, a nascente Conaq passou a encaminhar conjuntamente às pautas da 

comunidade. Entre essas pautas, abre-se a discussão de que a área ocupada pela 

comunidade, por serem banhadas pelo Rio São Francisco – era inunda e poderiam ser 

área da União, conforme Decreto 9.796 de 1946, que discrimina o Patrimônio da União. 

É em cima dessa possibilidade que em julho de 1996, que a Conaq, juntamente à 

Associação dos Produtores Rurais do Bandeira, Associação dos Produtores Rurais do 

                                                 
79 Faço referência ainda à antiga regionalização do Médio São Francisco, e não ao Território do Velho Chico, pois 

este abarca municípios que antes não fariam parte da regionalização do Médio.  

80 Em 2004, como se verá, vai ser criada a Coordenação Regional Quilombolas, uma representação para articular as 

comunidades quilombolas do Velho Chico. A CRQ  se tornará uma das ramificações do Movimento CETA.  
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Juá, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa, a CPT e à Paróquia 

de Bom Jesus da Lapa envia um ofício a Secretaria do Patrimônio da União, em 

Brasília, o pedido de demarcação das terras da União na localidade. Transcrevo a seguir 

uma das partes do documento, quando no ofício já há uma reivindicação em torno da 

classificação de “comunidades negras rurais”  

 

Trata-se de comunidades negras rurais que a mais de século tem 
constituídos suas posses. As famílias sempre se mantiveram no cultivo 
da terra com alta produção de milho, feijão, mandioca, arroz, verduras 
e legumes, da pesca e criatório de pequeno e grande porte, priorizando 

o pequeno porte.  

[...] 

Por se tratar de áreas que periodicamente atingidas pelas cheias do rio 
São Francisco, entendemos que esses povoados estão situados em 
Terras Públicas – Patrimônio da União, como também as cultivadas de 
formas coletivas para o pastoreio, pertencem ao patrimônio público 
(Carta ao Superintendente da SPU em Brasília, 07 de julho de 1996, 

Arquivo da CPT em Santa Maria da Vitória).  

 

 Vê-se que a comunidade reivindica tanto o critério étnico de “comunidades 

negras rurais” quanto das formas de produção tradicionais para acessar o direito à 

regularização das terras da União. No documento denunciam as cercas que a empresa 

tentava erguer e as proibições de acesso a áreas que seriam da União Igualmente, 

destaca-se que em 1995 a comunidade de Rio das Rãs já havia conseguido a 

regularização das áreas de LMEO com os mesmos argumentos que a comunidade 

lançou mão para o pleito.  

 Naquele cenário de crescimento da organização dos moradores de Juá e 

Bandeira, passou a ocorrer uma contraofensiva por parte da Terra Brás S.A. Uma das 

primeiras medidas foi acionar a Justiça – em Bom Jesus da Lapa – contra os diretores 

das associações, dirigindo a eles o pedido de interdito proibitório em 1996 e a intimação 

à delegacia no mesmo ano. Em abril de 1997, a Terra Brás entra com um mandato de 

interdito proibitório e pede à Justiça que se intime as entidades que haviam enviado o 

pedido à Secretaria do Patrimônio da União. No pedido, a Terra Brás infere alguns 

julgamentos à comunidade e suas entidades que nos parece imprescindível transcrever  
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[...] algumas pessoas intituladas agricultores, com o auxílio de 
entidades referidas vem promovendo atos de vandalismo com efetivo 
propósito de turbar a posse de terras representadas pelas propriedades 
já mencionadas sob o argumento de que são ‘Terras-Públicas 

Patrimônio da União (TERRA BRÁS S.A., 1997, p. 2).  

 

 Observa-se aqui o questionamento acerca das atividades costumeiras do grupo 

social, contestação acerca das suas representações políticas, classificação da resistência 

do grupo como “vandalismo” e negação de que reivindicam área da União. Na 

sequência desse trecho, a empresa lança mão da Escritura Pública para comprovar à 

propriedade privada datada desde 1835, isto é, desde o inventário dos bens do Sexto 

Conde da Ponte. Evidentemente que a empresa se silencia sobre aquilo que é 

reivindicado pela comunidade: a terras da União, da qual nenhuma escritura particular 

possui legalidade. Pedem, ainda, para notificar, os diretores das associações e o padre 

Rosivaldo, de que a continuidade da resistência poderia ser acionada penalmente. Não 

por acaso, em junho de 1997, a Superintendência do Patrimônio da União em Brasília, 

pede o cancelamento da cessão de uso que a Terra Brás S.A. tinha da área da União 

continua a sua propriedade81.  

 Em maio de 1997 a Juíza de Direito, Ana Cláudia Silvia Mesquita, da Comarca 

de Bom Jesus da Lapa, intima os diretores das associações bem com as entidades, para 

prestar depoimento acerca da denúncia feita pela Terra Brás S.A. A comunidade e as 

assessorias protestam judicialmente a intimação, afirmando que a empresa requerente 

“protesta maliciosamente, fazendo alegações contrárias aos fatos”. Es te evento marcou 

profundamente a memória social dos moradores, com destaque aos diretores e 

lideranças das comunidades, sobretudo porque os alguns moradores foram impedidos de 

construir casas na área da União  

-  [...] eu fiz a casa. Fui na Lapa, conversei com o padre e depois 
chegou uma intimação e naquele dia eu levei 20 homens pra porta da 

delegacia. 

                                                 
81 Mesmo com esse pedido, o processo administrativo de cancelamento da cessão só é concluído no início do ano 

2000.  
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- O advogado disse que com aquele tanto de homem, tinha que ficar. 
Quando o advogado deles chegou ele disse: ‘Moço, não dá pra mexer 
com esse negócio não! É homem demais! [...] O primeiro a sair o 
compadre Judecino, quando ele abriu a boca o delegado bateu a mão 
encima da mesa, e falou ‘Êpa aqui!’ -  O cumpadre disse: -‘Eu não 
estou casando briga, não viu, ele disse que não estava casando briga, 
tava falando a realidade às casas e as roças as cercas é o rio, disse que 
era pra derrubar tudo casa, roça com tudo’ [...] no final, o advogado 
que o padre chamou pra nós, chamou ele a atenção  que não ia fazer o 
que ele estava começando a fazer e a briga não era na Lapa a briga era 
em Salvador ou em Brasília a audiência estava encerrada e ele disse 

pra gente aguardar [...] (Depoimentos em Grupo Focal, julho de 2015) 

 

 O advogado em questão havia sido articulado pelo padre Rosivaldo e pela CPT e 

trabalhava – em nome da Fundifran – assessorando conflitos fundiários nas 

comunidades rurais. Depois deste fato, pela primeira vez o conflito tomou uma 

proporção maior e as entidades de apoio agendam uma audiência na Superintendência 

no INCRA e com a Superintendência Regional do Patrimônio da União, em Salvador. 

Pela primeira vez dois diretores de cada uma da associação viaja ram a Salvador, capital 

do estado. Foram recebidos pelo Deputado Estadual Paulo Jackson, do Partido dos 

Trabalhadores82, e orientados, na audiência, a falarem seus sofrimentos com os conflitos 

que viviam. 

- [...] aí ele [aponta pro companheiro] foi para Salvador ou Brasília, aí 
saímo de lá um bocado e voltemo para a paróquia O padre estava com 
um garrafa de café, bolacha e deu para nós comer, ele sabia que a 
gente tava com fome, é disse para a gente conta a história, cada um 
contou a sua direção, como foi e como não foi, ele disse: ‘Muito bem, 
eu queria era saber disso mesmo’. Aí ele marcou uma audiência para 
Salvador, e foi doze pessoas de cada associação, doze do Campo 
Grande e doze da Santa Rita, aí fomos para Salvador, fretamos um 
ônibus, as duas associações. (Toinho, Morador da Fazenda Campo 

Grande-Curralinho) 

- Você já tinha ido em Salvador, Toinho? (Pesquisador) 

- Não, nunca tinha conhecido Salvador não, tinha o Rio da Rã, que foi 
a vez que eu mais vim aqui, foi junto com nós, juntou várias 
associações, aí quando chegamos lá o deputado já tava esperando nós, 
acompanhou na audiência, saímos da audiência a noite, aromou lugar 
para nós, eu mesmo por mim dormia no relento assim, só foi para não 
dormir na rua, ele disse que no outro dia cedo tava ali, no outro dia 

                                                 
82 Paulo Jackson (1962-2000) era natural de Morro do Chapéu e foi por três vezes deputado estadual pelo Partido dos 

Trabalhadores. Foi um incansável defensor das causas ambientais e dos povos do campo baiano.  
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cedo ele passou lá, e fomos pro SPU era terra da união, resolvemos 
tudo bem, o deputado jogou duro, falou pro INCRA que poderia 
marcar o dia da vistoria que ele assinava, aí já ficou marcado, foi eu 
mais um cunhado meu e outro rapaz para acompanhar eles na vistoria  
(Toinho, Morador da Fazenda Campo Grande-Curralinho, depoimento 

em 10 de outubro de 2015). 

 

 A querela vivida pela comunidade já fazia parte da pauta da Comissão de 

Acampados e Assentados, que – corriqueiramente – marcava reuniões com os órgãos 

ligados à questão fundiária. Ao mesmo tempo, os moradores faziam pressão junto à 

Unidade Avançada do INCRA em Bom Jesus da Lapa, quer seja encaminhando ofícios 

quer seja requisitando reuniões com o dirigente do órgão. À época, foram identificadas 

203 famílias morando na área das fazendas.  

 Entre 1998 e 1999, são incontáveis os pedidos de resolução dos conflitos, quer 

seja à SPU em Brasília, ao INCRA em Salvador, ou em outros órgãos. A Coordenação 

de Acampados e Assentados, juntamente com a Conaq e as entidades de assessoria 

conseguem realizar, em janeiro de 1999, em Brasília, uma reunião com a SPU, a 

Fundação Cultural Palmares, o INCRA e o MPF para resolver as situações das seguintes 

localidades: Juá, Bandeira, Araçá, Cariacá, Pedras, Patos, Coxo, Retiro, Rio das Rãs 

(Bom Jesus da Lapa), Mangal e Barro Vermelho (Sítio do Mato), Jatobá (Muquém do 

São Francisco), Pau D´arco e Pareteca e Tomé Nunes (Malahda), Novo Horizonte e 

Genipapo (Ibotirama), Ilha do Miradouro (Xique-Xique) e Ilha de Maré (Salvador). 

Dessa reunião saem promessas e compromissos de mediação dos conflitos e de atuação 

dos referidos órgãos. Em março de 1999, depois de mais de 15 anos de conflitos, inicia-

se a vistoria dos três imóveis: Fazenda Santa Rita, Campo Grande I e Campo Grande II.  

 Durante o processo de vistoria da SPU foram identificadas às áreas das três 

fazendas:  Santa Rita, com 8.820,0172 hectares; Campo Grande I, com 4.368,00 há; 

Campo Grande II, com 7.169,2727 hectares. Totalizando 20.357, 2899 hectares. No seu 

conjunto, esses imóveis estavam em uma área 90% plana, com 11,54% de área com 

pastagens plantadas, 7,67% de pastagens nativas, a área de preservação permanente 

somava 4,70% e a área aproveitáveis não utilizadas chegava a 75,29% do total dos mais 

de 20 mil hectares. O Laudo de Vistoria do INCRA apontou que as poucas áreas 

plantadas – com produtos alimentícios – estavam reduzidas à beira do Rio São 
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Francisco, onde habitavam as comunidades de Juá e Bandeira. Aqui há o efeito da 

expulsão e expropriação ocorrida desde o início dos anos de 1980: a redução de áreas 

plantadas no interior do imóvel. O laudo de vistoria aponta quais áreas estavam 

ocupadas pelas comunidades, sobretudo com moradia: 347,9004 83 hectares para as 203 

famílias das localidades. A área ocupada pela comunidade – após todo o processo de 

expulsão, expropriação e conflitos era de apenas 1,7% de todo o território.  

 O processo de vistoria explicitou a demanda das comunidades em relação às 

terras de propriedade da União que eram apropriadas pela Terra Brás S.A. Na Fazenda 

Santa Rita a área da União era de 4.229,8549 hectares, isto é, 47% do imóvel. Já da 

Fazenda Campo Grande II, foi identificada uma área de 2.315,0832 hectares como 

sendo da União, ou seja, 32% do imóvel. Por fim, na Fazenda Campo Grande I 

1.129,2207 há eram terras públicas da União, um percentual de 25% do imóvel. 

Somadas a área da União em posse da empresa Terras Brás S.A. somava 7.674,1588 

hectares, dos 20 mil sob posse da empresa. Mais uma vez, se explicita a trajetória da 

questão das terras públicas no Brasil: são os movimentos sociais, no processo de 

enfrentamento com o latifúndio, que identificam as terras devolutas.  

 A identificação no laudo das áreas da União abriu uma querela entre a Terra 

Brás S.A, o INCRA e a SPU na Bahia. A empresa, reivindicando a cadeia dominial do 

imóvel desde 1835 contestou que a área de 7.674,1588 ha fosse considerada da União; o 

INCRA se negava a pagar e a SPU agilizou o processo de cancelamento da cessão desta 

área ao proprietário mas a Justiça deu ganho de causa à Terra Brás S.A. alegando que a 

área da União não estava registrada em nome desta e que, por isso, era a empresa 

proprietária da área, cabendo a indenização da terra nua. Ao fim do processo temos a 

tabela 6 de avaliação dos imóveis.  

 

 

 

                                                 
83 Pela leitura do Laudo de Vistoria, de março de 1999, não encontrei detalhes do que foi considerado pelo agrônomo 

para chegar a área de 347,9004 ha como “área ocupada pelo povoado”, mas pelos relatos acredito que esta marcação, 

ainda que represente apenas 1,7% do total, foi superestimada.  
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Tabela 6 – Preço das Fazendas Santa Rita e Campo Grande (2000)  

Fazenda Área  Valor da terra 

nua 

Benfeitorias  Total (Terra Nua + 

benfeitorias)  

Santa Rita 8.820,0172 ha  1.481.360,79 598.983,97 2.083.961,99 

Campo Grande II 7.169,2727 ha  1.140.741,17 616.030,89 1.756.722,06 

Campo Grande I 4.368,0000 ha  733.624,83 269.639,08 1.030.263,91 

Total 20.357,29 ha 3.355.726,79 1.484.653,94 4.870.947.96 

Fonte: INCRA, Laudos de Vistoria das Fazendas Santa Rita, Campo Grande I e Campo Grande 

II, 1999.  

Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2016.  

 

 No processo da vistoria, foram identificadas as famílias que moravam no interior 

das fazendas, tanto as que eram consideradas de origem das comunidades quanto 

algumas das famílias dos trabalhadores que não tinham relações de parentesco. Entre os 

trabalhadores haviam alguns dos antigos encarregados que – em que se pese 

“obrigados” pelas relações de trabalho – exerciam coerção e ameaças aos moradores de 

Juá e Bandeira. Já havia uma discussão de quem seriam os assentados nos projetos de 

reforma agrária a serem criados e, pela legislação, antigos trabalhadores das fazendas 

desapropriadas poderiam ser beneficiários da reforma agrária dentro dos assentamentos. 

Embora a norma indicasse essa possibilidade, era a tessitura das relações sociais 

estabelecidas em cada área desapropriada que indicaria a sua efetivação. Durante meses 

foi discutido internamente: “Deveremos aceitar quem nos oprimiu”? “Expulsaremos 

encarregados e/ou suas famílias depois do PA criado”? Orientados pela CPT, os 

moradores decidiram que os encarregados e/ou suas famílias poderiam, caso quisessem, 

ser assentados.   
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 O parecer conclusivo da avaliação, concluso em abril de 1999, apontou um Grau 

de Utilização da Terra, o GUT, de apenas 16,6% e o Grau de Eficiência e Exploração, o 

GEE, de 100%, o que de acordo com a legislação em vigor classificava as propriedades 

como grande propriedade improdutiva, sendo passível de desapropriação para fins de 

reforma agrária. Os imóveis atendiam três das quatro recomendações do artigo 184 da 

Constituição Federal, que diz respeito à função social da propriedade: a) não era 

explorado economicamente face ao seu potencial produtivo; b) não gerava os empregos 

que poderiam; c) o volume de produção de alimentos era abaixo do potencial. Para fins 

de se tornar assentamento de reforma agrária, estava bem localizada o que poderia 

favorecer o escoamento de produção. O parecer da Comissão indicou que as três 

fazendas fossem reunidas em apenas um assentamento. O parecer conclusivo apontou:  

 

A Comissão de Campo, assume, por conseguinte, que os imóveis 
apresentados apresentam-se viáveis a implantação de um Projeto de 
Assentamento, nos moldes preconizados pelo Programa Nacional de 
Reforma Agrária, possibilitando um assentamento de 450 famílias, em 

Fonte: Trabalho de campo, 2016.  

Figura 23 – Vaqueiro “tocando” o gado, Comunidade Quilombola de Juá/Bandeira,  2016.  
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havendo demanda para tal, propiciando um empreendimento com 
sistema de exploração associativo ou cooperativo, de forma coletiva

84
, 

potencializando-se os fatores de produção dos imóveis (INCRA, 

Laudo de Vistoria, 1999, p. 42).  

 

 Com esse parecer, foi encaminhado todo o procedimento para a desapropriação 

das fazendas, a emissão de posse e posterior criação dos assentamentos. Assim, no dia 

20 de setembro de 2000, o INCRA foi emitido na posse dos imóveis e nos dias 26 e 27 

de setembro foram criados os assentamentos de reforma agrária: Santa Rita, com 

capacidade para 250 famílias; Campo Grande I, capaz de suportar 120 famílias e Campo 

Grande II poderia ter até 230 famílias. No total, poderiam ser “assentadas” 590 famílias 

nos 20 mil hectares das três fazendas. Parece uma grande área, mas como se termos 

como referência que a divisão da uma média de 33,89 ha e que o módulo fiscal para 

Bom Jesus da Lapa é de 50 ha, verifica-se que a área desapropriada é menor do que o 

necessário para que uma família pudesse se reproduzir no futuro assentamento.  

 A memória em relação à conquista da terra é um dos pontos mais lembrados na 

trajetória dos moradores das fazendas. 

 

- E como saiu a notícia de que aqui ia ser desapropriada, como é que 

foi? (Pesquisador) 

Aqui, a primeira notícia que ia ser desapropriada eu tava em Salvador. 
Aí tava até almoçando, e ai o dono do restaurante me procurou. E 
falou ‘você já foram acertar a conta?’. Eu falei ‘já’. Ai ele disse ‘A 
derradeira viagem que vocês vão fazer aqui é essa’. Depois veio. E a 
gente veio de lá. Quando nós cheguemos aqui, falamos que o 
fazendeiro já estava desapropriado (Seu Chiquinho, depoimento em 

julho de 2013). 

 

 Muitos se lembram de uma festa realizada, juntamente com uma missa, para 

agradecer e comemorar a desapropriação das terras. O sentimento que ficava era o de 

                                                 
84 O caráter coletivo do assentamento vinha sendo discutido a muito tempo entre as associações e a CPT, muito em 

face da mobilização étnica de quilombo e uma correspondência entre esta e a forma de produção e organização do 

espaço. Mais à frente volto a esta questão.  

 



230 

 

que dali em diante haveria, de fato, liberdade para cultivar as terras, quando perguntado 

o que imediatamente mudou, um dos moradores responde:  

 

“Mudou que nós temos liberdade própria, nós bota a roça onde nós 
quer né não? Nós quer botar roça, né cumpade? Quiser tirar uma 
madeira, tirar um pau pra qualquer benefício”. (Seu Manelão, morador 
de Juá-Bandeira, enrevista em julho de 2013)  

 

 Assim que saiu a notícia da desapropriação das fazendas, além de cadastrar 

como beneficiários da reforma agrária as famílias que resistiram na terra durante o 

período dos conflitos, as associações se mobilizaram à procura dos que foram expulsos 

e que estavam fora da comunidade. Como a maioria eram parentes, foram feitas visitas 

nas casas dos que moravam no centro de Bom Jesus da Lapa, a Rádio Bom Jesus 

avisava que aqueles que eram moradores antigos das fazendas poderiam ser cadastrados 

e os que moravam fora do estado, como São Paulo, Goiânia e Brasília eram avisados 

por telefone ou cartas para retornarem e se cadastrarem. Como dito, à época, restaram 

153 famílias morando na localidade, mas o laudo de desapropriação apontava a 

“capacidade” de 590 famílias. Esse processo de chamada dos que foram expropriados 

demonstrava o sentimento de pertença, solidariedade e vitória que permeava a conquista 

da terra: 

 

Agora, quando desapropriou a fazenda eu fiz uma caminhada, porque, 
parece que nós que tava morando aqui, muitos parecia que só queria 
pra nós a fazenda e não era assim, eu não sentia assim, eu sentia de 
correr atrás dos filhos que criou e nasceu aqui, pra cadastra no 
INCRA, pra eles ter o direito, alguma coisa assim... Muitos quando 
me viam vinham falar assim: ‘Moço, você é de cá [das fazendas 
desapropriadas], você tá maluco? Você não tá vendo os cara do 
INCRA tão desapropriando lá? Vai pra lá pra cadastra no INCRA pra 
você ter seu direito...’ aí muitos acharam que onde tava, tava bom e 
ficou assim só demorando, sabe? Os que nasceu aqui, porque eu não 
fui atrás de pessoas né, de pessoas que não eram filho daqui. Eu fui 
atrás... em Bom Jesus da Lapa mesmo tem um bucado que mudou pra 
Carnaíba... da própria Carnaíba eu chamei praqui [...] (Seu Zé Baiano) 

Sim (Pesquisador) 
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- Porque eu chamei também, aí outros que eram daqui chamei 
também, fui pra Lapa, chamei também de tudo quanto é lugar... Ele 
[aponta para um assentado] filho daqui, pai morreu ali, sepultou aqui. 
Porque, é filho daqui, vai levar esses filhos pra onde? Vai pra Lapa? 
Sendo que ele nasceu e criou aqui? O pai de Jaime aí, com mãe e tudo. 
O pai dela tá enterrado aí na Campo Grande, morreu aqui. E outros 
por ai... Eu só sei dizer que quem tinha parte de Santa Rita, que pudia 
esse povo da Santa Rita chamar alguém pra Santa Rita. Que fazia 
parte e morava ali na Curralinho. Porque eu chamei e achei que a terra 
não era só pra nós, pros conhecido do lugar que nasceu e criou nas 
terras de Curralinho e Campo Grande e Carnaíba, que é outra 

área que pertence ao povo né, eu chamei pro povo... Muitos não 
quis, não. Mas depois, com o tempo, eles foram tomando 
conhecimento e foram vindo, foram chegando e já cadastraram no 

final. (Seu Zé Baiano, entrevista em julho de 2015) 

 

 Embora longo, este depoimento é significativo para compreendermos como a 

mobilização a partir do “ser filho” daquela terra, daquelas fazendas já apontava o 

sentimento de pertencimento ao território maior que o das fazendas delimitadas pelas 

propriedades privadas que foram desmembradas ao longo do tempo nas fazendas 

Curralinho e Carnaíba. De certa forma ele aponta o sentimento de integração a partir do 

local de nascimento “outra área que pertence aqui”.  

 Conversei com um antigo vaqueiro do “tempo dos Teixeiras” que havia sido 

expulso nos anos de 1980 e que depois da desapropriação e formação do assentamento 

retornou: 

- Me diz uma coisa, seu Pereira, e como foi que o senhor voltou pra 

cá, como foi isso aí? (Pesquisador) 

- A turma me falou que, eu tinha que volta que eu era fio daqui é tinha 
que volta pra lá, só se eu não quisesse, eu não queria volta, minha 
mulhé fui é entrou na associação e pegou a terra, mas eu não tava com 
a tenção de volta não já tinha saindo não ia volta mais não. A mulhé  
entrou aí tô aí também, nos é aqui sozinho também, não tem ninguém 
mais eu, tem um bucado tem fio mas tá tudo trabalhando, a mulhé tá 
doente mora na Lapa, foi pra São Paulo ficou um ano é tanto, agora 
disse que vai pra São Paulo de volta, eu morar aqui sozinho tem mais 
de vinte ano que eu moro é só, comendo cozido um dia queimado, 
outro cozido é a vida é essa. (Seu Pereirinha, entrevista em julho de 

2015) 
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 A fala expressa um sujeito atingido pela expropriação, que mesmo com todas as 

lembranças perdera um pouco a vontade de viver na terra que havia se criado e 

trabalhado por mais de 60 anos, antes de ser expulso em 1983.  

 

4.4 Os primeiros anos de organização como “assentados da reforma agrária”: da 

desapropriação a discussão do “Território Quilombola”  

 

 A implantação dos três assentamentos impunha novas formas organização social 

e espacial. Uma vez “assentados da reforma agrária” os moradores tiveram que encarar 

novas demandas e questões, ratificando aquilo que Germani (1993) apontou como a  

nova cara da luta pela terra. Importante ressaltar que o INCRA não seguiu a 

recomendação expressa nos laudos de vistoria que era de criar apenas um assentamento 

em vez de três. A forma assentamento, cada um correspondendo a uma das antigas 

fazendas, imprimiu imediatamente na necessidade da regularização de três associações, 

que deveriam representar cada uma das áreas desapropriada. Uma das primeiras 

consequências foi o descompasso temporal do arranjo burocrático de cada uma delas: 

como contava com número de pessoas diferentes, a dinâmica organizativa dos seus 

membros variava e isso determinava o ritmo de implementação de políticas públicas 

para os assentados de cada lugar. Ademais, cabe frisar que cada associação era formada 

a partir de relações de poder entre as famílias de cada localidade o que, por conseguinte, 

tencionava as relações entre as associações.  

 Orientados pela CPT, logo no momento da desapropriação os assentados 

decidiram por não dividir as fazendas em partes individuais. Esta orientação da CPT 

correspondia a algumas questões que parecem serem analisadas. Primeiramente 

ressaltava o caráter o debate sobre “comunidade” levada ao cabo pela entidade, onde 

buscava reforçar o sentimento de união entre os grupos familiares. Depois, tem a se 

discussão acerca da identidade quilombola das comunidades e a CPT com os grupos 

construiu uma correlação entre “quilombo” e “coletivo”, de modo que se os moradores 

se identificavam como quilombolas – tomando como referência os elementos 

mobilizados pelas comunidades de Rio das Rãs e Mangal/Barro Vermelho – não 

poderia fracionar a terra conquistada em lotes individuais. Também, as lideranças das 
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associações tinham conhecimento de outras áreas de reforma agrária na região e em 

especial aos assentamentos Mangal II e Vale Verde, que se localizava no município de 

Sítio do Mato e que estava na margem oposta do Rio São Francisco. Daqueles 

assentamentos chegavam notícias de venda de lotes, desmatamento, comercialização de 

madeiras, da entrada de “pessoas de fora” o que causava certo medo e receio de que 

coisas do tipo pudessem ocasionar a fragmentação das relações sociais vivenciadas 

historicamente em Juá e Bandeira. Nesse conjunto de questões que os assentados 

negaram a forma espacial em loteamentos.  

 

- Aqui teve algum momento de fazer lote? 

- Aqui não, quando saiu a desapropriação, a CPT já incentivava que 
aqui não podia ser loteado aqui tinha que ser quilombola e o INCRA 
também respeitou, e a gente começou a andar como quilombola desde 
que recebemos a desapropriação. (Seu Jaime, entrevista em fevereiro 

de 2014)  

 

Corroborando com a ideia de outra liderança da comunidade: 

 

-  Não. Nós entremos em palestra, reunião. Nós tivemos reunião, pra 
decidir se queria reforma agrária ou quilombo. Porque quilombo é 
coletivo, não é? Não é pra cortar, né? E reforma agrária é pra cortar, 

né? E nós decidimos querer quilombos. (Seu Chiquinho) 

- E de onde veio essa ideia? (Pesquisador) 

- Essa ideia, foi com nós aqui mesmo. Fomos lá com Florisvaldo, e 
nós falamos. Deu a ideia pra nós. O padre Josivaldo. Falando, que se 
fosse individual, muitos vai destruir e muitos vai vender, e a gente não 
queria que vendesse. Porque se fosse cortar ai, muitos ia vender 
mesmo. (Seu Chiquinho) 

Aqui, seu Chiquinho. Tem essas experiências de assentamento. Vocês 
acham que é diferente ser assentamento e quilombo? (Pesquisador) 

- Nós é diferente. Porque onde tem lote, eles vende. Eles costuma 
entrar até empresário. Tinha uma que tinha lote. Porque os 
empresários chega vai comprando, vai comprando. Quando pensa que 
não, ele tá com 10, 20 lote comprado. E 20 lote tem fazenda. Porque a 
diferença é essa.  Lá no Mangal mesmo, tem gente que tem quatro 
lote, por que foi comprando da mão de um, comprando da mão de 
outro, dos posseiros. E os que vendeu, perdeu. Porque pegou o 
dinheiro e perdeu. Nós aqui não quisemos por causa disso. Porque se 
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um quiser ir, aqui mesmo, pra São Paulo, pra Brasília, ele vem, ele 
fica, mas a terra não vende.  (Seu Chiquinho, 76 anos, depoimento em 

julho de 2013) 

 

 Percebe-se uma articulação com o discurso que a CPT e as entidades, a 

experiência de outras áreas desapropriadas e o sentimento de resguardar outras gerações 

e os que por alguma necessidade migram, quando ele relata “Por que se um quiser ir, 

aqui mesmo, pra São Paulo, pra Brasília, ele vem, ele fica, mas a terra não vende” (Seu 

Chiquinho, entrevista em julho de 2013). O morador reforça a relação da terra enquanto 

território na medida em que o ato de vender rompe a ideia de comunidade ao mesmo 

tempo em que trata a terra como um bem comum e não como terra de negócio. Embora 

a mobilização da categoria étnica de quilombo venha ganhar força mais tarde – a partir 

dos anos de 2006, como veremos – ela já demonstra um poder de mobilização, decisão e 

autonomia frente a imposição do Estado, através do INCRA, de ter o lote enquanto 

unidade de planejamento.  

 Porém, deve-se entender que não é apenas a implantação de parcelas individuais 

que explicitam as contradições entre os modos de vida das comunidades tradicionais e 

as políticas estatais de regularização fundiária. Aqui já se apontou que a formação de 

três assentamentos impôs modificações da estrutura organizativa dos moradores. 

Espacialmente, o primeiro impacto foi o processo de construção das casas, em 2002. 

Tanto por seu modo de vida tradicional – que, como sabemos, aliava as áreas de 

sequeiro, a vazante e as ilhas – quanto pelo processo de expropriação, os moradores 

tiveram que migrar da área de sequeiro e estabelecer morada na beira do rio. Ali – se 

contarmos desde os anos de 1980, evidência dos conflitos – estabeleceram relações 

sociais, reforçaram as de compadrio e aliança, muito em virtude da tragédia comum que 

viviam. Era natural que depois de conquistada a terra, os moradores de Juá e Bandeira 

desejariam que as casas que viriam ser construídas pelo INCRA fossem naquela região. 

Entretanto, as casas não puderam ser construídas próximas ao rio devido a restrições 

técnicas e ambientais, o que promoveu desarranjos nas relações estabelecidas durante os 

períodos de conflitos, conforme conta um dos moradores 
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- É porque quando o INCRA veio fazer habitação, o INCRA exigiu 
fazer a casa no sequeiro, muita gente queria fazer aqui [beira do rio]. 
Veio fazer no sequeiro. Ai depois que construiu a casa lá, o que ficou 
pro final construiu a casa aqui na beira do rio. Mas a previsão do 

INCRA era construir a casa lá. (Seu Chiquinho) 

- E o pessoal aceitou? (Pesquisador) 

- Eles não queria ir não. (Seu Chiquinho).  

Por que? (Pesquisador)  

- Ah, já tava acostumado na beira do rio, né? Pra ir lá pro sequeiro... 
Agora o pessoal que já tá lá não quer vir pra cá. (Seu Chiquinho, 
entrevista em fevereiro de 2014) 

 

 Além da questão das casas, o que veio reforçar a contradição entre a forma 

socioespacial da comunidade foi o período dos créditos de fomento à produção. Quando 

um Projeto de Assentamento é criado, é confeccionada uma Relação de Beneficiários 

(RB), onde são cadastrados os assentados85. Essa Relação é homologada em reunião 

com os beneficiários da política e então é iniciada a concessão de créditos: inicialmente 

tem-se o Crédito de Instalação, dividido nas modalidades Apoio e Aquisição de 

Material de Construção. O Crédito Apoio era destinado à aquisição de ferramentas, 

insumos para os animais e plantação e outros itens que poderiam servir para incentivo à 

primeira produção. Já o Crédito de Instalação deve ser aplicado na reforma ou 

construção de casas. Esses créditos chegavam aos beneficiários por meio das 

Associações legalmente constituídas. A aplicação de créditos se dá por meio da 

associação, mas contabilizado por cada um dos assentados que recebem 

individualmente os créditos. A contradição entre a forma de aplicação do crédito e as 

relações socioterritoriais – mesmo que em áreas onde não ocorreu parcelamento – tem 

reverberações no conjunto das áreas. Os indivíduos receberam – cada assentado 

cadastrado – duas novilhas e crédito para compra de milho, feijão e algodão. Uma vez 

recebido esse crédito, trataram de aplicá- lo em “seus lotes”. Isto é, cada um escolheu 

uma área dentro do assentamento – mesmo que não tenha sido delimitado o lote – e 

aplicaram na plantação. No caso das habitações, não foram todos os “beneficiários” que 

receberam os recursos para a construção e reforma das casas. Os “assentados” do 

                                                 
85 Naquela época apenas o homem poderia ser titular do lote, fato que mudou em 2002.  
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Campo Grande I, por problemas na documentação da associação não pudera m receber 

os recursos e continuaram morando nas antigas casas de taipa ou – em pouquíssimos 

casos – conseguiram construir casas em sistema de mutirão com materiais que 

sobravam das outras construções.  

 No caso da aplicação dos recursos para plantação, os assentados viveram mais 

um agravante. Posterior ao recebimento do crédito de Apoio, foi possível que 

recebessem, em 2003, a linha de crédito do Programa Nacional de Agricultura Familiar, 

o PRONAF-A. Como os moradores construíram a ideia dos assentamentos formados 

não terem lotes, o crédito saiu de maneira coletiva, onde cada um dos “beneficiários” 

tinha que ser avalista do outro. Investiram na plantação de milho, melancia, abóbora, 

feijão e gado. Porém, a escassez de chuva, somada as condições de financiame nto 

coletivo ocasionaram o colapso na aquisição de novos créditos, como explicita um 

depoimento:  

 

- Esse do PRONAF foi do coletivo. Um analisando pra outro. Um foi 
assinando por outro, parecendo o cordão. Aí teve pessoa que foi 
pegando. E foi pegando o dinheiro, e se ele pegar o dinheiro e não 
pagar, eu tô sujo do mesmo jeito. Se eu pegar pra mim e não pagar, ele 
tá sujo. Aí parou tudo, porque fez um cordão assim. Se eu pagar e 

você não pagar eu tô sujo. (Seu Chiquinho) 

- E como foi a discussão de fazer o negócio coletivo? (Pesquisador) 

- Porque os técnicos veio aqui, deu até um dia no campo lá. ‘E avalista 
que avalista que ninguém acha?’. Eles disse: ‘Não, avalista é um 
assinando pro outro’. Aí foi lá pro banco, cada um assinando pro 
outro, quando chegou lá no banco, tá todo mundo devendo. Aí teve 

que encerrar.  (Seu Chiquinho) 

 

 Outro aspecto a ser indicado foi o processo de diferenciação interna entre os 

moradores em função do crédito recebido e a sua condição econômica anterior. Os mais 

empobrecidos e que não tinham parentes – sobretudo filhos mais novos, em idade de 

trabalho – morando fora da comunidade rapidamente tiveram que se desfazer do gado 

recebido através do crédito de apoio. Os grupos domésticos que tinha uma situação mais 

estruturada economicamente não apenas conseguiram manter o apoio recebido, como 

conseguiram aumentar o número de cabeça de gado. Aumentar o número de gado era, 
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necessariamente, ampliar a área ocupada no interior do assentamento, o que ocasionou 

conflitos e tensões.  

 Se no acesso ao crédito e à produção tornarem-se “assentados” acarretou 

problemas do ponto de vista da sociabilidade dos grupos, o mesmo não se pode dizer do 

acesso a outras políticas públicas. Articulados com o Movimento CETA que ampliava 

as áreas representadas no estado da Bahia, os assentados participaram das mobilizações 

do Abril Vermelho, em Salvador. Aquele, 2004, era o momento em que as demandas 

daqueles três assentamentos juntavam-se a outras demandas, permitindo a capacidade 

de mobilização e pressão frente aos órgãos. Foi nesse bojo que começaram a reforma da 

estrada, a construção de duas casas de farinha, foram abertos poços artesianos nas 

localidades de Santa Rita e Campo Grande II, a energia elétrica era ampliada para toda a 

comunidade, pois antes apenas as casas próximas às sedes das fazendas tinham acesso.  

  

4.4.1 A CPT e a tentativa da “Criação Coletiva” 

 

 Acompanhando os momentos iniciais de implantação dos assentamentos, 

compreendendo que as políticas públicas de fomento à produção tinham causado mais 

fraturas nas relações de sociabilidade no interior da comunidade de Juá e Bandeira, 

articula com o Grupo de Graz, da Áustria – ligada à entidade católica, Miserior – a 

construção de um Projeto de Criação de Cabras e Apiário, a ser gestado de maneira 

coletiva. O projeto previa a construção de um curral para cabras de modo a que 200 a 

300 famílias dos assentamentos pudessem trabalhar conjuntamente. Expressava a CPT, 

uma preocupação com relação à coesão social do grupo e com a geração de renda. 

Entendia que a proposta coletiva traria frutos nas duas direções. No processo de 

convencimento dos moradores, os agentes da CPT faziam referência à experiência nos 

quilombos do Rio das Rãs e Aracá/Cariacá. Na ata de janeiro de 2002 consta a seguinte 

indicação de como iria funcionar o coletivo de criação de abelhas:  

Foi explicado como vai funcionar o criatório de abelha. Quarenta e 
oito pessoas que vão cuidar da criação de abelhas vai ter direito à 
trinta por cento e o restante da produção será passada para a 
associação com a finalidade de ser aplicado coletivamente [...] Para a 
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comunidade o criatório de ovelha, porco galinha será [...] uma 
pequena quantia a ser definida em assembleia. (Ata da comunidade do 

Bandeira, 10 de janeiro de 2002)  

 

 Uma vez aceita a proposta, em junho de 2002, começou a ser efetivado o projeto 

de criação de abelhas e cabras. Inicialmente, apenas 50 famílias do assentamento 

participaram do criatório.  

 

[...] os projetos começaram a surtir efeito até para a sobrevivência das 
pessoas, para eles venderem-se alimentarem então aquilo dando 
condição de vida melhor, íamos buscando os projetos do governo do 
estado, projetos da Alemanha para comunidades carentes, 
quilombolas. Então nós conseguimos várias brechas de fundo perdido, 
mesmo se tivesse que repor era educativo, para eles verem produzindo 
e contribuindo também para que outros também tivessem, para que 
não tivesse o individualismo, fizemos esse trabalho de 
conscientização. (Padre Rosivaldo, padre da Igreja Católica, entrevista 

em dezembro de 2015) 

 

 O depoimento corrobora com a intenção da CPT: de que além de garantir o 

sustento das famílias, seria um processo pedagógico, auxiliando na “conscientização” 

daqueles moradores. Paralelo a este projeto, os agentes da CPT ampliavam o debate 

acerca de questões internas presente na comunidade: debate sobre o desmatamento no 

interior do Projeto, questões de gênero, conflitos com outras comunidades que 

adentravam a área delimitada nos assentamentos, e, principalmente a questão 

quilombola.  

 

4.4.2 A “Unificação” das Associações: de assentados à quilombolas  

 

 Como já apontado anteriormente, a dimensão da discussão sobre a identidade 

quilombola já estava presente desde o momento de mobilização no início dos anos de 

1990. No momento da desapropriação, a decisão da comunidade de não dividir a área 

em lote estava, prioritariamente, ancorada nessa dimensão. Em 2004, forma-se – a partir 
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das discussões do Movimento CETA86 – a Coordenação Regional Quilombola, CRQ, 

que passou a articular a demanda das comunidades quilombolas na região do Território 

do Velho Chico. Nacionalmente, a ampliação das políticas públicas direcionadas a 

quilombolas havia sido evidenciada a partir do Decreto 4.887/2003 do Governo Lula.  

Tanto o Movimento CETA quanto a nascente CRQ tinham forte orientação e assessoria 

da CPT.  

 No caso de Juá e Bandeira, a questão já vinha sendo debatida pela entidade há 

muito tempo, mas é a partir de 2004 que a CPT – juntamente com os movimentos antes 

mencionados – aprofunda o tema na pauta das reuniões. Em 2004, realizaram um curso 

de formação na comunidade denominado “Racismo e Identidade Quilombola”, onde 

discutiram questão racial, história da escravidão, formação de quilombos e identidade 

quilombola.  Esses temas tinham como referência a busca da memória dos moradores 

mais velhos na comunidade com relação às histórias “contadas pelos antigos”. Nessa 

passagem, eram reforçadas as relações de parentesco, os elementos fenotípicos, as 

memórias de trabalho com os “Teixeiras”, dadas as formas tradicionais do fazer. O fato 

de que eram “filhos da terra” e as relações de parentesco estabelecidas há muitas 

gerações são os principais fatores de mobilização do pedido de certificação à Fundação 

Cultural Palmares. 

 

[...] nós não tinha muito conhecimento e a CPT começou a incentivar 
junto com a igreja, depois a gente percebeu que tinha que ser, tinha 
que ser não pois a gente já é quilombola, de tradição, né?  300 anos de 
escravidão passando de geração em geração e como aqui é uma 
comunidade muito velha e grande é considerado quilombola começou 
a encaminhar os processos até que no ano de 2004 não me lembra a 
data, mas recebemos a certificação de alto reconhecimento em 2004 
(Seu Valdomiro, morador de Juá/Bandeira, entrevista em julho de 

2015).  

 

 E em 2006, depois de muitas reuniões, fundaram uma associação do “território”  

                                                 
86 Na Plenária realizada em 2004, o Movimento CETA passa a se denominar de Movimento dos Trabalhadores 

Assentados, Acampados e Quilombolas. A “inclusão” do nome quilombola se deu por pressão das associações 

quilombolas que não se sentiam representadas com o nome do M ovimento.  
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-  Só para a gente entender, para essa primeira etapa, quando foi 
fundada a primeira associação do território? (Pesquisador) 

- Em 2008, a CPT veio em 2006 fundou a associação do território fez 
a unificação que era para ser a liminar dos três povoados Santa Rita, 
Campo Grande 1 e 2 após o laudo o laudo não saiu ainda continua as 3 
inclusive está na ata, Paulo foi escolhido, mas não conseguiu registar, 
em 2008 teve uma nova eleição o pessoal me escolheu e em seguida 
eu consegue registrar, demorou um pouco porque ficou no fórum, 
precisava de 400 assinaturas e nem precisava disso tudo, teve muita 
gente e o fórum não queria registrar ficou 5 meses lá e tive que 
procurar outro advogado, pois o que assinou em 2006 foi para 
Salvador com estatuto para ele analisa e vê direitinho, passou dois 
anos e  não registrou aí o advogado assinou e na época da direção de 
Paulo não assinou o estatuto, na minha todos assinou e ainda fiz o 
estrato que tem que te e registrei e o pessoal já esperava por essa 
unificação a comunidade já esperava, já sabiam por palestras e 
reuniões, explicativas sobre o assunto até que aconteceu a unificação, 
mas aconteceu de 2008 pra cá. (Seu Valdomiro, morador de 

Juá/Bandeira, entrevista em julho de 2015)  

 

No próximo capítulo, analisarei as nuances que permeiam a dimensão e afirmação da 

categoria território, bem como as expectativas em relação à questão nos dias atuais.  
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CAPÍTULO V: TEMPOS DE POSSEIROS, ACAMPADOS, ASSENTADOS E 

QUILOMBOLAS: terras e territórios de esperança  
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5.1 O retorno dos posseiros à Fazenda Carnahybas: reocupação da Fazenda 

Carnaíba e Formação do Acampamento 17 de Abril  

 

 A notícia da conquista da terra das Fazendas Campo Grande I, Campo Grande II 

e Santa Rita – remanescentes da Fazenda Curralinho – havia melhorado o ânimo de 

outros acampados e das áreas de ocupação do Movimento CETA. Em 2002, o 

Movimento CETA realizava a sua I Plenária, em Bom Jesus da Lapa e, além do balanço 

das ações do Movimento, foi indicada a pauta de realização de novas ocupações na 

região de Bom Jesus da Lapa. Destaca-se que não só a realidade da região foi 

perpassada por um grande número de ocupações, mas todo o país, conforme aponta 

Chaves (2015). O clima da eleição do Governo Lula, em 2002, permitiu aos 

movimentos um avanço no processo de enfrentamento ao latifúndio, na esperança de 

que o Governo do Partido dos Trabalhadores pudesse, de fato, encampar a bandeira da 

reforma agrária.  

 Conforme aponta Loera (2006), os acampamentos são uma forma de resistência  

que se manifesta na luta pela terra no Brasil. Os movimentos sociais, ao mobilizarem os 

trabalhadores/as e camponeses/as para adentrar no espaço de uma ocupação, agenciam 

elementos simbólicos e de reprodução social dos grupos. Nesse percurso, o Movimento 

CETA em Bom Jesus da Lapa iniciou o processo de análise das fazendas que se 

enquadravam como grandes propriedades improdutivas. Através de visitas e conversas 

com trabalhadores das fazendas, o CETA descobriu que havia algumas fazendas 

próximas à comunidade de Juá e Bandeira. Na conversa com alguns moradores das 

áreas orientadas, foram identificadas quatro fazendas desmembradas da Fazenda 

Carnaíba e que poderiam ser ocupadas. Houve, então, mobilização dos trabalhadores da 

zona urbana, acampados do Movimento cujas ocupações não tinham logrado êxito na 

desapropriação e antigos posseiros dessas fazendas, que haviam sido expulsos nos anos 

de 1970 e 1980. A identificação dessas propriedades só foi possível porque os antigos 

moradores de Juá e Bandeira indicavam onde moravam, quais famílias possuíam pouca 

terra ou trabalhavam com parceiros em outras propriedades. Uma das lideranças do 

Movimento CETA explicita o processo de arregimentar famílias para a ocupação:  
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 Quando a gente vinha identificando várias fazendas da região para 
que a gente pudesse tá fazendo, assentando famílias não é? Foi ali que 
a gente identificou uma área propícia que a gente poderia reivindicar 
para assentar famílias que a gente tinha na demanda do Movimento. E 
aí como nós temos demandas de famílias que querem ser assentadas, a 
gente elegeu um grupo de Bom Jesus da Lapa e um grupo de Serra do 
Ramalho na época. E o grupo de Serra do Ramalho a gente organizou 
de várias agrovilas, sendo que Serra do Ramalho já era um projeto de 
colonização do INCRA há alguns tempos atrás. Sendo que a gente 
organizou, essa área já estava na pauta pra ser vistoriada e a gente 
resolveu acampar na beira da pista, para que o processo andasse um 
pouco mais, pra que a gente pudesse entrar pra dentro da fazenda. E aí 
a gente organizou a família, fizemos várias reuniões, pra que a gente 
pudesse estar assentando as famílias. (Bartolmeu Guedes, ex-liderança 

do Movimento CETA, depoimento em dezembro de 2013)  

 

 No processo de identificação dos que foram expulsos durante os conflitos nas 

décadas de 1970 e 1980, foi possível reunir 20 famílias que tinham histórico na região.  

 

Tiago, a partir daquela ocupação a gente já conhecia um pessoal, eram 
de origem daquela região. Seu Arnaldo, Jorge, e Seu Arnaldo, a gente 
ia conhecer outras pessoas, Jorge, Jair e a partir daí a gente ia 
conhecendo umas pessoas pertencentes daquela região. E aí quando a 
gente estava organizando as pessoas que era pra ocupar, a gente tinha 
umas prioridades e a prioridades era dessas pessoas que conhecia, que 
a família viveu ali, que depois por motivos de expulsão de fazendeiros 
que chegaram ali eles tiveram que sair de alguma forma. E a gente 
acabou dando prioridade a essas famílias. (Bartolmeu Guedes, ex-

liderança do Movimento CETA, depoimento em dezembro de 2013) 

 

 O Movimento  CETA mobilizava “os expulsos” pela dimensão simbólica do 

retorno à terra de origem, pela possibilidade de terem acesso à terra e pela vitória 

ocorrida na área próxima, Juá e Bandeira. Durante os trabalhos de campo para a tese, 

tive inúmeras conversas – a maioria informal, sem a presença de gravador – com muitos 

dos trabalhadores e trabalhadoras que haviam sido expropriadas no período dos 

conflitos. Cada um – quer seja a partir da história da sua família na fazenda, quer seja 

das trajetórias pós-expulsão ou até mesmo a partir da necessidade de se tornar um 

pequeno proprietário – apresentava sentidos e motivos diferentes para ter a terra. Irei 

explicitar alguns desses depoimentos que considero importantes para entender o poder 

do Lugar.  
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 Eu sempre falava que quando falava de acampamento, aquilo não era 
pra mim. Alguns parentes falavam, e eu falava ‘não, eu não quero, 
isso não é pra mim’. Mas sempre eu tinha um pensamento, se surgisse 
um acampamento dentro da fazenda onde eu fui criado, nasci e criei 
dentro dela eu deixaria a cidade e fui pra lá. E no momento que eu 
nem pensava, a í surgiu esse acampamento dentro da fazenda que eu 
fui criado e eu senti aquele desejo de ir pra lá. E aí eu fui, e fui com o 
companheiro aqui [Seu Arnaldo] que é de lá, e aí eu fui pra lá por 
causa de que ali estava toda a minha raiz. (Edvaldo, acampado do 17 

de Abril, entrevista em dezembro de 2013) 

  

Outro depoimento ratifica o processo de chamar aqueles que tinham sido expulsos: 

 

- E vocês ficaram sabendo desse acampamento como?  

- Por causa de Arnaldo aí, desse Arnaldo aí. Aí porque ele tinha esse 
pedacinho lá na Barrinha, a gente plantava pra ele, e ele falou. E aí 
teve um velho, não sei se você conheceu, Zé Governo, esse lotinho aí 
era dele, ó. Era o barraco dele. Aí agora a gente falou com ele, e nós 
fomos falar com Zé Governo e a gente veio logo. Porque eu queria 
vim aqui pro Aprupo

87
, né? E ele não quis [o esposo], e aí quando 

surgiu aqui eu fiquei toda alegre, toda alegre e tô aí. E botei logo os 
meninos que tava pequeno, meus filhos era pequeno mas não dava 
trabalho. Eu falei “meu Deus eu vou pro acampamento!”. E Jair veio, 
ele falou: “Ah, meu Deus, eu moro no acampamento, eu não 
trabalho!” (Dona Eva, acampada no 17 de abril, depoimento em 

fevereiro de 2014) 

 

 No primeiro depoimento, de um expulso da terra, vê-se como a possibilidade de 

conquistar aquela terra específica, o lugar onde nasceu foi capaz de quebrar a ideologia 

que pesa sobre o acampar como algo errado, de “tomar o que é dos outros”. Mas como 

aquele espaço, eivado de pertencimento e história, fazia parte da memória social do 

indivíduo, isto permitiu quebrar as barreiras ideológicas em torno do direito legal à terra 

e se basear no direito consuetudinário, baseado nos costumes, no saber e no fazer. No 

segundo, de uma mulher cuja memória do lugar remonta os bisavós, o sentimento de 

felicidade se explicita com o retorno ao território onde havia nascido.  

                                                 
87 A área conhecida como “Apruco” é uma área de Cédula da Terra, Produtores Rurais Coroa do Chico, assentados 

em 1998, onde moram algumas famílias expulsas na década de 1980.  
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 Das fazendas que seriam passíveis de desapropriação, escolheu-se uma parte da 

Fazenda Carnaíba, a fazenda Bonança/Nova Delhy. Este imóvel, com 5.786 hectares, 

tinha sido adquirido, em 16 de junho de 1997, pela Nova Delhy Genética LTDA por R$ 

400.000,00. A Nova Delhy é uma empresa que há mais de 30 anos desenvolve 

atividades agropecuárias, com o desenvolvimento de pecuária bovina, e trabalha com 

gado de corte e pesquisa de melhoramento de gados adaptados ao ambiente do 

semiárido. Conforme consta no seu estatuto social,  

 

Entre os seus objetivos institucionais está a busca por uma produção 
mais eficiente de carne, com mais volume, menos gordura, através de 
pesquisa, melhoramento e venda de sêmen de animais diferenciados, 
transferência de embriões, recria e engorda, estação de monta etc. 

(INCRA, Processo Administrativo 54160.005244/0598, 2015, p. 29) 

 

 Nota-se, pelo perfil e objetivo da empresa, que esta possui um nível elevado de 

especialização e agregação de tecnologia. Além da Fazenda Bonança Nova Delhy, a 

empresa possuía mais 14 fazendas espalhadas em outros sete municípios do estado da 

Bahia e todas localizadas na região do semiárido, onde desenvolvia suas pesquisas. 

Decerto, a compra da Fazenda Bonança/Nova Delhy foi adquirida pelo histórico de 

criação do gado-pé-duro na área, bem como pelas condições edafoclimáticas e, em 

especial, pela localização próxima ao Rio São Francisco.  

 Depois de várias reuniões e mobilizações entre outubro e dezembro de 2004, foi 

feito o acampamento no dia 5 de janeiro de 2005, à beira da estrada BA 161, que liga 

Bom Jesus da Lapa ao município de Paratinga. Naquela manhã, 80 famílias – entre as 

quais 20 eram “os expulsos” – ocuparam a Fazenda Bonança Nova Delhy. Em reunião, 

foi escolhido o nome do acampamento: 17 de abril, para fazer referência à data de luta 

pela reforma agrária. A escolha deste lugar não foi aleatória: em frente ao 

acampamento, estava o assentamento Campo Grande I e, caso ocorresse algum conflito 

explícito ou reintegração de posse, o acampamento seria transferido para uma parte do 

assentamento. Esta estratégia liga-se à articulação em redes de sociabilidades e lutas 

entre os grupos sociais que tinham origem nas mesmas fazendas, a Curralinho e 

Carnaíba, além de efetivar uma estratégia de resistência da ocupação.  
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 Os primeiros momentos da ocupação foram de tensão, vez que os encarregados 

da Fazenda foram ao local do acampamento ameaçar os acampados – um dos 

entrevistados recorda que, além da intimidação, reforçava para que os acampados não 

chegassem próximo à sede da fazenda. No momento inicial de ocupação, a primeira 

ação foi construir os barracos, com lonas, madeira extraída das matas, telhas velhas 

arrecadadas em outras localidades e na comunidade de Juá e Bandeira. Também fixaram 

uma bandeira e uma placa que vem sendo utilizada deste então para identificar o 

acampamento conforme a figura 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de levantar os barracos, as reuniões eram constantes e formou-se uma 

equipe de segurança como prevenção a um possível ataque por parte dos empregados da 

fazenda. Paralelo a isto, começaram a plantar e criar pequenos animais. Como o 

Figura 24 – Placa indicando entrada do Acampamento 17 de Abril, 2015.   

Fonte: Trabalho de campo, 2014. 
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Movimento CETA tinha uma forte articulação com a CPT, a entidade viabilizou logo 

nos primeiros meses – através de recursos a fundo perdido, advindos de parcerias 

internacionais – um projeto coletivo para a segurança alimentar e nutricional da 

comunidade. Basicamente, o projeto viabilizou a compra de uma centena de galinhas e 

ração para que fossem criadas de forma coletiva e que uma parte dos recursos fosse 

repartido entre os acampados e outra fosse reinvestida de modo que houvesse uma 

sustentabilidade na condução. Acrescenta-se ainda o recebimento de cestas básicas via 

Programa Fome Zero do Governo Federal, por meio do qual puderam se manter.  

 No momento de ocupação, as 80 famílias – cerca de 200 pessoas – vivenciavam 

condições de vida e de trabalho diversificadas: alguns trabalhavam como empregados 

em fazendas da região, outros sobreviviam do trabalho com diaristas em fazendas, 

outros tinham emprego na construção civil, os mais velhos tinham a renda da 

aposentadoria. Essa multiplicidade de condição laboral, somada à diversidade de origem 

e expectativas em relação à conquista da terra, indicava um árduo trabalho para manter 

a coesão do grupo em um momento tão delicado e difícil. Por isso, as reuniões eram 

semanais, em geral nos fins de semana, de modo a articular aqueles que traba lhavam 

fora. Para os que tinham um emprego fixo, era exigida a presença nos fins de semana; 

para os que se reproduziam como diaristas, foi criado um sistema de rodízio, alternando 

dias e/ou semana em que pudessem estar presencialmente no acampamento. Os 

depoimentos indicam um tempo de tensão, sobretudo, com os que tinham origem na 

zona urbana, que não conseguiam se adaptar à gestão coletiva do espaço. Não por acaso, 

em seis meses 20 famílias já haviam desistido do acampamento.  

Além da equipe de manutenção local, as lideranças da ocupação articulavam a 

inserção do acampamento na pauta do Movimento CETA a nível estadual. Pela força 

demonstrada na ocupação e por terem, entre si, ex-posseiros da Fazenda, a 

desapropriação da Nova Delhy foi colocada como uma das prioridades das mobilizações 

do Abril Vermelho de 2005 junto ao INCRA. Através do Memorando 296/2005, a 

chefia da Divisão Técnica abriu o Processo Administrativo 54160.005244/2005-98, 

iniciando os procedimentos administrativos para a vistoria do imóvel. Tem-se o começo 

com o pedido de certidão vintenária do imóvel bem como a cópia do contrato social da 

empresa Nova Delhy. De posse do contrato, foi identificado o representante legal da 

empresa: Antônio Florisvaldo Tarza Carneiro Lime Filho, e a este é endereçado o Oficio 
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nº 4113/2005, em outubro daquele ano, comunicando-o da abertura do processo e 

indicando a proximidade da vistoria do imóvel entre os dias 15 e 30 de novembro 

(INCRA, 2005, fl. 53). Além do proprietário, foi convidado para a vistoria o 

representante dos acampados para acompanhar o trabalho dos técnicos da Autarquia.  

 

5.1.1 O Laudo de Vistoria da Fazenda Bonança/Nova Delhy 

 

A vistoria do imóvel foi realizada entre 28 de novembro e 03 de dezembro de 

2005 e o relatório apresentado em março de 2006. O laudo baseou-se nas premissas do 

Art. 9º da Lei 8.629/93, que versa sobre o atendimento da função social da propriedade. 

A área medida foi de 5.750,7125 ha, correspondendo a 88,4725 módulos fiscais da 

região. Foi destacado o potencial hídrico da região, bem como a localização do imóvel 

às margens da BA 161, fato este que poderia potencializar o escoamento da produção, 

assim como o bom índice pluviométrico da região, apto para lavouras e pastagens 

regulares. Foi destacada a estrutura (educação, saúde, e letrificação, dentre outras) que 

seria imprescindível para um futuro assentamento.  

Ao identificar o uso e ocupação do imóvel, não foram encontradas culturas 

permanentes ou temporárias, estando quase metade da Fazenda (2.602,8030 ha) com 

pastagens plantadas, indicando a exclusividade da empresa para atividade pecuária, 

quando foram identificadas 1.534 cabeças de gado. Este dado contrasta com a memória 

dos moradores antes da expulsão, quando era possível encontrar áreas superiores a 100 

hectares utilizadas para plantação de gêneros alimentícios. Em pouco mais de 20 anos, a 

agricultura tinha sido suplantada na fazenda, assim como seus moradores. Foi apontada 

no Laudo uma área aproveitável, mas não utilizada, de 2.903,0441 hectares. E afirma o 

laudo “[...] sob a luz da lei 8629/93 a propriedade não utiliza racionalmente seus 

recursos e nem é explorada de modo a atingir os graus de GUT/GEE definidos na 

legislação para imóveis rurais”. (INCRA, 2006, p. 94)  

Considerados os aspectos sociais, foram levantados os nomes de dez 

trabalhadores formalizados no interior da propriedade, entre gerente, vaqueiros, 

operadores de máquina e técnicos de inseminação. E, dentro da fazenda, foram 
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nomeados quatro “[...] ex-trabalhadores que moram há bastante tempo, com uma 

rocinha, de mínima expressão, em áreas menores de 1,0 hectare e que se constituem 

pequenos posseiros [...]”. (INCRA, 2005, p. 94) Esses “ex-trabalhadores” eram antigos 

posseiros que continuaram dentro da fazenda durante os conflitos. As razões da 

permanência deles são eivadas de questões e análise do grupo que se mobilizou. Julgam 

que essas quatro famílias só permaneceram porque cumpriram com os desmandos e 

exploração dos donos à época e depois dos conflitos. Ademais os discursos ressaltam 

que pela estrutura de dominação imposta durante todos esses anos, não havia sentido 

para se mobilizarem, posto que a Fazenda “pertence ao fazendeiro”. Como não consegui 

falar com nenhum deles, conversei com um acampado do 17 de abril, nascido na 

Fazenda Carnaíba, sobre o motivo dessas quatro famílias não se mobilizarem.  

 

Aquele povo ali é assim: ali avó nasceu e criou aí dentro, já morreram 
pai e mãe nasceram e viveram e já morreram; hoje tá esse grupinho aí, 
então o que acontece com eles é que não acreditam mais em nada, 
nem em movimento, presidente de associação, CPT, INCRA, 
acreditam nos fazendeiros, certo? Nele eles vão acreditar sempre, eu já 
saí em casa em casa com uma pessoa do movimento, ele era vice-
presidente da associação e também participava do movimento, saímos 
conversando com o pessoal, para associar a eles os nossos direitos, o 
que seria nosso seria de vocês, então assim eles não se prontificaram, 
mas aí nunca chegou não. Mas se chegar um funcionário da fazenda e 
fala “Negativo isso a í!”, nós perdemos [e] eles vão acreditar neles, o 
que acontece com eles é isso. O que eu ainda vejo é que a hora que o 
INCRA entregar a terra para eles é capaz de gente dizer que não quer, 
ainda acreditando na palavra do fazendeiro sem nem o conhecer, eles 
ficaram dependente do fazendeiro muito tempo, e até hoje estão, eles 
ainda não acreditam a área da União que já temos direito, não 
acreditam. (Seu Zé Verdinho, antigo vaqueiro da Fazenda Carnaíba, 

entrevista em julho de 2015) 

 

Mesmo não se identificando com a luta, é assegurado o direito de serem 

assentados quando o Projeto foi criado, conforme legislação. O laudo concluiu que a 

fazenda deveria ser classificada grande propriedade improdutiva e, portanto, passível de 

desapropriação. A partir do cálculo de viabilidade econômica, indicou-se a formação de 

um assentamento para 120 famílias, tendo cada uma destas o direito a 36,5 hectares. 

Ressaltava, ao final, que foi identificada que em sendo o imóvel banhado pelo Rio São 
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Francisco, caberia notificação à GRPU-Ba acerca da necessidade de demarcação e 

delimitação da área da União.  

No dia 28 de março de 2006, o representante da empresa é notificado acerca do 

laudo conclusivo e daí começa um embate jurídico que postergou o processo por nove 

anos, além dos pedidos de reintegração de posse. Em abril de 2006, através da 

Consultoria Jurídica Didier, Sodré & Rosa, a Genética Nova Delhy contesta o processo 

administrativo nos seguintes termos: 1) pela notificação ser entregue ao representante 

legal e não no endereço da empresa; 2) pela contestação do laudo agronômico ter 

classificado o imóvel como propriedade improdutiva, donde se alega a “história da 

empresa”, os dez empregos diretos e supostamente 40 indiretos e o uso da terra, 

afirmando que os mais de 2.900 hectares – apontados na vistoria como não aproveitados 

– pudessem ser assim classificados como produtivos. Considera ainda a importância da 

Fazenda Bonança para a empresa.  

 

A Fazenda Bonança, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, é a principal 
área com que a Nova Delhy pode contar para o desenvolvimento de 
suas atividades econômicas. [...]  

Foi ela [a fazenda] cuidadosamente escolhida para que ali se 
desenvolvessem os trabalhos de aprimoramento dessa estirpe [gado 
Nelore], numa busca incessante pela obtenção de animais mais 

resistentes a condições climáticas adversas. (INCRA, 2005, folha 211)  

 

Os recursos que a empresa apresenta visam reforçar a dimensão econômica da 

fazenda, tratando-a, de modo evidente como terra de negócio. Nesse diapasão, tendo os 

recursos administrativos negados pelo INCRA, a Nova Delhy entra com uma ação 

federal, em novembro de 2006, contra o órgão e no começo de 2007 que entra com uma 

ação de reintegração de posse na Comarca de Bom Jesus da Lapa contra os acampados. 

O Juiz da Comarca acata o pedido de reintegração da posse na Fazenda e notifica o 

Movimento CETA da decisão. Informados de que teriam 100 dias para sair da área 

ocupada, as lideranças entraram em contato com a Casa Militar, em Salvador, para 

negociar o processo de reintegração de posse para que não houvesse conflitos entre os 

acampados e policiais militares. Aqui fica evidente a força de o grupo estar amparado – 

e construindo – o movimento social com suporte político para acessar o Comando da 
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Corporação antes que a reintegração de posse fosse executada. O cumprimento da 

reintegração de posse foi tranquilo na medida em que os acampados formaram um novo 

acampamento na área do PA Campo Grande I, como havia sido acordado em 2005.  

 Além dessa reintegração, ocorreram muitos conflitos e mais uma tentativa de 

reintegração, conforme podemos perceber no depoimento: 

 

Porque assim, desde que a gente foi pra dentro da área, sempre houve 
conflito com os fazendeiros, não é à toa que a gente sofreu dois 
despejos e reintegração de posse que a gente teve que sair, depois 
voltemos. Só viemos ficar mais depois que a gente começou nesse 
processo a ir pra Justiça Federal, que a gente tá na área da União, que 
foi feito por parte da GRPU, por parte que a gente tá na área da União, 
e aí então a justiça comum, na última reintegração de posse, não foi 
acatando, e mandou pra justiça federal, né? (Bartolmeu Guedes, ex-

liderança do Movimento CETA, depoimento em dezembro de 2013) 

 

 A “área da União” a que se refere o depoimento foi outro ponto de tensão. Como 

a área era banhada pelo Rio São Francisco – conforme já apontava a comunidade e o 

Laudo de Vistoria –, o Movimento entrou com um pedido de regularização fundiária na 

GRPU em 2008. Os técnicos da GRPU vão traçar a LMEO que estaria na Fazenda e 

“descobrem” que 2.481,7652 hectares são áreas da União, tamanho que representa 42% 

do perímetro da propriedade. Mais uma vez tem-se a máxima: é na luta pela terra que as 

terras públicas são descobertas no Brasil. De posse dessa informação, as 60 famílias 

restantes montam o terceiro acampamento, agora à beira do Rio São Francisco, na área 

que foi delimitada como da União e que seria prioritária para a regularização fundiária 

dos territórios das comunidades do campo.  

 Ciente da demarcação das terras da União, a Nova Delhy entra com mais um 

pedido de reintegração de posse na Comarca de Bom Jesus da Lapa. Como, em agosto 

de 2009, ocorria uma Audiência Pública no INCRA com o Ouvidor Agrário Nacional e 

Presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, Desembargador 

Gercino José da Silva Filho, aproveitando a oportunidade, a liderança do Movimento 

CETA informou ao Ouvidor o que acontecera em Bom Jesus da Lapa e o andamento do 

pedido de reintegração de posse. Em setembro de 2009, o Desembargador informa ao 
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Juiz da Comarca de Bom Jesus da Lapa que há um processo de regularização de terras 

da União em curso e que as comunidades estão ocupando esta área e, por isso, a 

jurisdição seria da União e não da justiça estadual. Paralelo a este pedido, a GRPU e o 

INCRA da Bahia – acionados pelo Movimento – enviaram um pedido à 7ª Vara da 

Justiça Federal para que considere a justiça federal como competente do processo. O 

pedido é aceito e os acampados obtém essa segunda vitória, considerando a primeira 

como a ocupação da beira do Rio, na área demarcada pela União.  

 Entretanto, as duas vitórias foram suplantadas por uma grande derrota no 

processo administrativo no INCRA. Diante do pedido de Ação Cautelar da Nova Delhy, 

com base no questionamento de que o INCRA não havia cumprido os requisitos para 

comunicação prévia da empresa de forma correta – durante a vistoria do imóvel, em 

2005 – a Procuradoria Federal Especializada (PFE), junto ao INCRA, indicou, em 2010, 

que fosse realizada nova comunicação prévia à Nova Delhy e que fossem confirmados 

os dados da vistoria daquele ano. Assim, o que pode ser considerado um simples erro na 

condução de um procedimento administrativo atrasou o andamento da desapropriação 

do imóvel para fins de reforma agrária, causando frustração, desânimo e esvaziamento 

do acampamento 17 de abril. O processo administrativo ficou praticamente parado de 

2010 a julho de 2015, quando um parecer técnico de um agrônomo da Instituição 

atualizou o Laudo de Vistoria realizado em 2005. Durante este interstício, os acampados 

e o Movimento CETA realizaram inúmeros pedidos para que a área pudesse ser 

desapropriada, sem que tivesse efeito.  

 

5.2 A Territorialização do MST em Bom Jesus da Lapa: redes, ocupações e 

conflitos  

 

 Na pauta de reivindicação da Regional Lapa do Movimento CETA estavam duas 

outras fazendas que eram remanescentes das Fazendas Curralinho e Carnaíba: a 

Fazenda Curicaca, de propriedade de Humberto Silva Castro, o mesmo que havia 

adquirido as outras fazendas na década de 1970; e a Fazenda conhecida como 

Carnahybas, apontada como proprietário “Nona”. Naquele mesmo ano, 2003, foi aberto 

o processo administrativo 54160.002263/03-09, para vistoria das fazendas indicadas 
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pelo Movimento a serem desapropriadas. Em novembro daquele ano, o proprietário 

recebeu a notificação de vistoria, mas informou que a fazenda fora vendida em 2000, à 

Terrabrás. A “Fazenda Curicaca” estava registrada como Carnahybas, com 5.625 

hectares, tinha a criação de gado e plantação de pastagem como principais usos do solo 

e havia sido adquirida por Humberto Castro em 1977, por escritura pública de  compra e 

venda aos herdeiros da Família Tanajura.  

 Em julho de 2004, é formada a comissão de técnicos que fariam a vistoria do 

referido imóvel, devidamente acompanhada de integrantes do movimento CETA. A 

Nota Técnica de agosto daquele ano informou que o imóvel era propriedade da 

Terrabrás – fato que ensejaria uma nova comunicação –, a área medida era de 5.693,00 

ha, o que dava 93,9881 módulos fiscais e a fração mínima de parcelamento era de 4,0 

hectares. E o clima seco era um iminente risco de seca, o que colocaria em risco a 

implantação de um assentamento no local.   

 Segundo a Nota Técnica, havia trabalhadores na área que se recusavam ao 

processo de vistoria e não queriam ser assentados. Conforme consta na nota,  

 

Existem, no imóvel, 17 (dezessete) famílias de trabalhadoras rurais, na 
condição de posseiros da área, as quais ao terem conhecimento da 
vistoria se opuseram ao processo de obtenção de dados e informações 
sobre o imóvel rural, alegando que já trabalham na área há mais de 20 
anos e que não pretendem participar do Processo de Seleção para 

permanecer no imóvel. (NOTA Técnica, 2004, p. 44)  

 

 Diferente do Acampamento 17 de abril, o Movimento CETA não havia 

mobilizado famílias para a ocupação da área da Carnahyba, apenas indicou o imóvel 

como passível de desapropriação por este não cumprir sua função social. Não houve, 

como no caso anterior, um trabalho de base que mobilizasse essas 17 famílias para 

entrar na luta pela terra, participar do Movimento e, posteriormente, serem assentadas 

da reforma agrária. Naquela época, o Ouvidor Agrário Nacional estava em Bom Jesus 

da Lapa para uma audiência e fez contato com o Movimento CETA que decidiu não ir 

de encontro à deliberação dos trabalhadores da fazenda, respeitando a autonomia do 
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grupo que ali se encontrava. Foi a decisão do Movimento que fez com que o parecer 

conclusivo da Nota Técnica não recomendasse a fazenda para desapropriação.  

 Em 2007, o MST e o Movimento CETA – em conjunto com outros movimentos 

– realizaram uma marcha de Feira de Santana a Salvador (108 km), nas manifestações 

do Abril Vermelho daquele ano. A marcha conjunta era para demonstrar, ao mesmo 

tempo, apoio e força ao novo Governador da Bahia, Jacques Wagner, eleito em 1º turno 

pelo Partido dos Trabalhadores, em 2006. Os militantes desses movimentos – mais de 

cinco mil pessoas – foram recebidos pelo Governador e, pela primeira vez, puderam 

entrar na sede da Governadoria com seus instrumentos de trabalho, como facões, 

enxadas, foices etc. Jacques Wagner subiu em um trio, discursou aos presentes e usou o 

boné dos dois movimentos, afirmando que a reforma agrária e o campo seriam 

prioridades em seu governo e que contava com a parceria dos movimentos sociais. 

Aquela articulação entre os dois movimentos – em escala estadual – teve reflexos em 

outras escalas, como na regional do Velho Chico. No processo de apresentação da pauta 

de reivindicação, o Movimento CETA – passado um ano – reapresentou as áreas em 

Bom Jesus da Lapa como demanda do Movimento, mas não havia famílias acampadas 

no município para fazer a ocupação. Foi aí que uma das lideranças do Movimento 

CETA propôs que famílias do MST ocupassem a área, para pressionar o governo a 

desapropriar e obrigar a fazenda a cumprir sua função social. Foi por esta via que o 

MST consolidou um antigo desejo: expandir-se para a região do Velho Chico, uma das 

poucas que não tinha inserção no estado da Bahia.  

 

5.2.1 A Espacialização do MST na Bahia e no Oeste Baiano  

 

 Na escala nacional, o MST tem em sua formação a força da luta contra a 

Ditadura Militar e o processo de modernização da agricultura. A concentração fundiária, 

somada ao desenvolvimento das forças produtivas no campo, propiciou o aumento das 

contradições no/do campo brasileiro. Mançano (1996) aponta como relevante para o 

surgimento do MST a organização dos trabalhadores rurais em Roda Alta e Sarandi, no 
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Rio Grande do Sul88, que permaneceram na região depois da desocupação das terras 

indígenas do povo Kaigang. Em 1978, apoiados pela Igreja Católica, ocuparam a 

reserva florestal da Fazenda Sarandi. Expulsos, em 1979, ocuparam a Fazenda Anoni, 

construindo o Acampamento da Encruzilhada do Natalino, tido como um dos mais 

significativos acampamentos da história do MST no Brasil (MANCANO, 1996; 

BRANDFORD; ROCHA, 2004). Da experiência da ocupação no Rio Grande do Sul, 

articula-se a luta em outros estados: “A partir dessa data, aumentaram as ocupações de 

terra em vários estados. Eram lutas localizadas que traziam em si uma experiência 

comum: sua forma de organização” (MANÇANO, 1996, p. 76). Em 1984, tem-se o 

primeiro Encontro Nacional em Cascavel, Paraná, e em 1985, o I Congresso Nacional 

dos Trabalhadores Sem-Terra, fundando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra.  

 Na Bahia, a região de surgimento do MST vai ser o Extremo Sul do estado, 

região com alta concentração fundiária e com enormes conflitos (Germani, 1993; Santos 

e Santos, 2004), decorrentes da expansão do capital madeireiro e mais tarde da 

expansão do eucalipto89, de origem dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais. A demanda por madeira e celulose ampliou as áreas para o plantio da 

monocultura, bem como de infraestrutura viária, aprofundando a concentração de terras 

e os confrontos fundiários. Ademais, a migração para a região somada à expulsão de 

antigos posseiros levou ao aumento do proletariado rural, dispondo força de trabalho 

barata e qualificada para o serviço agrícola.  

 Diante desta realidade, os proletariados rurais passam a ter no sindicalismo rural 

uma referência para a proteção dos seus direitos, com o apoio da Igreja Católica, das 

Comunidades Eclesiais de Base e da CPT. Se num primeiro momento a luta se constrói 

a partir da necessidade de garantir direitos trabalhistas, ela rapidamente se amplia para 

questionar a necessidade do acesso à terra. Municípios como Alcobaça, Porto Seguro, 

Itamaraju, dentre outros, apresentavam uma concentração fundiária considerada de 

“forte a muito forte”, e Prado era classificado como “muito forte a absoluta”. Realidade 

                                                 
88 Germani (2003) destaca o surgimento do MASTRO, com os atingidos pela construção da Usina de Itaipu  

89 Santos e Santos (2004, p.70-71)  aponta que o impulso para as atividades na região foi ampliado pela sua inserção  

no Plano Nacional de Papel e Celulose, em 1972.  
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posta, não seria estranha uma maior organização dos trabalhadores. Nesse sentindo, 

alguns sindicatos da região participaram do Encontro Nacional, em 1984, em Cascavel, 

e começaram a organizar a resistência a partir da bandeia do nascente MST.  

 Segundo Santos e Santos (2004, p. 81), chega à Bahia o militante e organizador 

do MST para o Nordeste, Ademar Bogo, e, em 1987, outros militantes que também 

auxiliaram na estruturação do MST no estado. Como os sindicatos rurais do Extremo 

Sul estavam presentes no Encontro Nacional, em 1984, foi por esta região que teve 

início a construção do Movimento na Bahia. Para se consolidar, a direção do MST 

fomentou pesquisas sobre as propriedades e fez valer relatos de trabalhadores da região 

que identificavam fazendas que poderiam se consideradas como improdutivas. O 

primeiro núcleo foi em Itamaraju, onde se formaram comissões nos municípios da 

região, conforme aponta uma das lideranças do MST naquele momento:  

 

[...] o berço do movimento de onde nasceu foi o Itamaraju. Então, a 
primeira ocupação no extremo sul foi no município de Alcobaça, no 
4045, aonde nasceu a primeira ocupação do MST. E a partir disso, 
outros municípios, então Itamaraju foi o berço da atuação do 
movimento, é a cidade mais central ali, polo do extremo sul da Bahia 
e também que a liderança surgiu com maior foco de ocupações foi 
naquela região. Então, Itamaraju a gente considerou a capital do MST, 
que é onde o MST girava em torno daquela região. (Wilson Santos, 

liderança do MST na Bahia, entrevista em julho de 2016)  

   

 O depoimento aponta a primeira ocupação do Movimento, na Fazenda 

Empreendimentos Florestais S/A – Flonibra – P 4045, no município de Alcobaça, em 

setembro de 1987 (Santos e Santos, 2004, p. 86). Ao todo, foram 400 famílias que 

ocuparam a área, sob a coordenação de importantes dirigentes nacionais do Movimento, 

como Ademar Bogo e José Rainha. Ocupada a Fazenda, construíram-se os barracos e 

realizaram assembleias para definir o caminhar da luta. Porém, outro grupo de 

trabalhadores – sob influência do prefeito, à época, com claros fins eleitorais – foi 

levado para a área, instalando um conflito90. Como o proprietário não esboçou 

                                                 
90 Depoimentos colhidos por Santos e Santos (2004), aponta que estes conflitos entre os trabalhadores permanece até 

hoje, 29 anos desde a criação do assentamento. Até aquela data os conflitos permaneciam.  
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resistência, a área de 3.995 hectares, que foi repartida em 133 lotes, foi desapropriada 

ainda em 1987.  

 Depois desta primeira vitória, o MST se expandiu ali e, tendo se consolidado, 

avançou para outras regiões do estado. A estrutura fundiária concentrada, somada às 

insatisfações e resistências de camponeses e trabalhadores rurais, permite a 

espacialização do Movimento: Sul do estado, em 1989; Sudoeste, em 1990; Baixo Sul, 

em 1988; Recôncavo Baiano, em 1995; Chapada Diamantina, em 1996; Norte da Bahia, 

em 1998; e Oeste, em 1999. Dessa espacialização, decorre a organização em Regionais, 

buscando integrar as áreas – acampamentos, ocupações e assentamentos – sob a 

orientação do MST.  

 Buscando se expandir em todo o estado da Bahia, o MST passou a enfrentar o 

latifúndio e o agronegócio em sua região mais desenvolvida: o oeste baiano. Em 1999, o 

MST ocupou uma fazenda no município de Barreiras, com mais de três mil famílias, a 

maior ocupação do Movimento no Estado da Bahia. A ocupação sofreu forte repressão 

logo no início, quando as lideranças e famílias foram ameaçadas – uma liderança foi 

sequestrada por pistoleiros armados e encontrada dez horas depois em uma estrada 

muito longe de onde foi retirado.  

 

Barreiras é uma região totalmente constituída pelo agronegócio, uma 
região pelo poder aquisitivo dos grandes proprietários do agronegócio 
é muito forte e não permite que nenhuma luta dos movimentos sociais 
entre lá. Inclusive a nossa luta lá em Barreiras, um acampamento de 3 
mil pessoas, foi a maior ocupação do MST na Bahia. E com pouco 
tempo eles conseguiram fazer com que nós se desestruturasse, 
prenderam companheiros, levaram dirigentes, mais de 10 horas dentro 
de um carro, deixaram na beira da estrada; torturaram, ficaram mais 
de 10 horas sem saber por onde estava, em que local, então. (Wilson, 

liderança do MST na Bahia, entrevista em julho de 2016)  

 

 

 Se a ocupação desta fazenda não conseguiu atingir o objetivo principal do MST, 

que é a desapropriação das terras, ela potencializou a militância numa região de forte 

poder do agronegócio. Outra ocupação, em 1999, na Fazenda Rio Branco, no município 
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de Riachão das Neves, possibilitou a desapropriação da fazenda, em novembro de 1999, 

e a criação do PA Rio Branco, em novembro de 2000.  

  

5.2.2 A Territorialização do MST no Velho Chico: recrutamento e a ocupação da 

Curicaca 

 

 As ocupações em Barreiras, a partir de 1999, e a conquista do Assentamento Rio 

Branco, em Riachão das Neves, no ano de 2000, possibilitaram a inserção do MST no 

oeste e proporcionou a aproximação com grupos como os Tuxás de Ibotirama, que 

haviam sido deslocados forçadamente por causa da construção da Barragem de 

Itaparica, no norte do estado da Bahia. Deste contato, o MST estabeleceu um posto de 

articulação em Ibotirama, município que liga o Oeste baiano à região da Chapada 

Diamantina. Passa, então, a fazer ocupações na região do Velho Chico, em municípios 

com Ibotirama, Iuiu, Carinhanha, dentre outros.  

Apenas entre 2007 e 2008 o Movimento decidiu ampliar seu raio de atuação para 

a região do Velho Chico, tendo Bom Jesus da Lapa como referência de luta.  

 

Nós tínhamos um enfrentamento com um dos principais latifundiários 
da região, que foi Jaime do Amor, que a gente tinha problemas, que 
era o maior latifundiário da região e o movimento sentiu a necessidade 
da gente se expandir pra outros municípios aqui nesse polo. Como 
Bom Jesus da Lapa sempre foi uma principal referência de luta, não 
do MST mas da CETA, de outros, dos quilombolas, dos ribeirinhos a 
gente tinha uma referência de luta em Bom Jesus da Lapa, só que o 
MST não tinha nada em Bom Jesus da Lapa, então o movimento 
decidiu se expandir pra Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Iuiu, até 
Guanambi. Então em 2008 a gente fizemos essa retomada pra essas 
regiões, e como de certa forma a gente tem uma relação muito boa 
com o pessoal da CETA, nós fizemos uma ocupação em Bom Jesus da 
Lapa, inclusive eu vim pra essa região e a gente acabou ocupando uma 
área que hoje tá se tornando o Assentamento do MST aqui, que é o 
Curicaca. Então na época a gente fizemos uma conversa com eles 
[CETA] que eles tinham ocupado uma outra propriedade então a gente 
acabou negociando que eles ficariam com uma propriedade que tá 
acabando de se tornar um assentamento. (Wilson Santos, liderança do 

MST na Bahia, entrevista em julho de 2016)  
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 Aqui se observa a articulação em uma rede – embora pragmática – entre 

movimentos sociais, CETA e MST, buscando construir uma agenda de atuação 

conjunta, tendo como foco atacar o latifúndio. Importante identificar através do 

depoimento – de uma das lideranças que saiu do Sul da Bahia e formou a Regional Lapa 

– a identificação do potencial e diversidade dos sujeitos sociais e grupos existentes na 

região de Bom Jesus da Lapa91. Segundo relatos e depoimentos dos dirigentes do MST, 

cada formação de uma regional coloca desafios novos para o Movimento em seus 

diversos níveis. No caso da região de Bom Jesus da Lapa, entre os desafios estava 

articular a luta – dentro das linhas gerais de atuação do MST – numa região onde há 

uma diversidade de sujeitos: quilombolas, ribeirinhos, posseiros, dentre outros. 

Exemplo: na formação de um acampamento podem-se arregimentar grupos e famílias 

com origem nestes diversos grupos. Como organizar um ribeirinho em uma área de 

sequeiro? Como organizar um grupo de origem quilombola na proposta de 

parcelamento dos lotes de reforma agrária? Questões que perpassam as reflexões da 

direção estadual e regional e que nos parecem importantes como questões de pesquisa.  

 Definida a rede de atuação entre o CETA e o MST, são deslocadas duas 

lideranças do MST de outras regionais para fazer o recrutamento de camponeses, 

trabalhadores rurais e urbanos para acampar na fazenda indicada pelo CETA, àquele 

momento, identificada como “Fazenda Carnaíba”. Esse processo contou com o apoio da 

CPT que articulava lideranças do MST com lideranças dos bairros populares de Bom 

Jesus da Lapa. Dentre essas, os dirigentes do MST articularam com lideranças próximas 

e/ou participantes das comunidades eclesiais de base, além de bairros com moradores 

vindos dos quilombos e que trabalhavam no meio urbano. Destaca-se, desta maneira, a 

articulação rural-urbana do MST. 

 

Hildebrando teve uma grande influência, no período que ele tinha os 
contato com várias organizações, com movimentos, e ele apresentou 
lideranças de algumas comunidades, inclusive lideranças de bairros 
que eram aqui das cidades, né? Então o nosso maior forte aqui foi na 
zona Urbana, não foi na zona rural. Apesar que a gente teve que 

                                                 
91 Como se verá, a Regional Lapa se consolida em 2014.  
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expandir o trabalho com outras comunidades, pois Hildebrando de 
certa forma teve uma influência, apresentou essa liderança que era das 
comunidades eclesiais de base, então de certo modo essas lideranças 
foram as portas de entradas nossa nessas comunidades, nos bairros 
mais próximos [...]. (Wilson Santos, liderança do MST na Bahia, 

entrevista em julho de 2016) 

 

 Um dos moradores de um bairro urbano em Bom Jesus da Lapa era antigo 

trabalhador da fazenda Carnaíba e, pelo seu conhecimento das fazendas da região, levou 

os dirigentes do MST para conhecer os limites da propriedade, que àquele momento 

tinha pouco gado e quase nenhuma plantação. Este morador, chamado Anjos, trabalhava 

em uma fazenda ao lado da Curicaca e desde 1973 trabalhava e conhecia as fazendas do 

entorno, pois havia trabalhado como diarista e/ou empregado de todas elas até o início 

dos anos 2000. No momento em que os dirigentes do MST buscavam pessoas para a 

ocupação da fazenda, ele se dispôs, acreditando que o acesso à tão sonhada terra seria 

fácil: “[...] depois o cara estava botando o nome para isso aqui, eu dei uma olhada e 

botei meu nome, que eu antes nem podia vim aqui eu já sabia que ia demorar [...] (Seu 

Anjos, entrevista em 2015). O conhecimento da fazenda permitiu uma interlocução do 

trabalhador/posseiro com as lideranças do MST na região: 

 

- Uma coisa, você falou que quando teve essa notícia aí que ia ocupa a 
fazenda o senhor foi chamado, para olhar a fazenda, por quem?  

(Pesquisador) 

- Wilson do MST, ele que pegava o nome da turma e fomos chamado 
por ele para mostrar a região, eu tinha um amigo que conhecia o 

Wilson que falou sobre mim. (Seu Anjos) 

- E essa época, vocês estavam onde? (Pesquisador) 

- Essa época eu morava na Lapa e trabalhava pra Nono da Casa Costa, 
no final de 2006, aí Adalberto chegou lá em casa me falando se eu ia 
para a fazenda na semana, Essa semana não vou, tô indo para outra 
fazenda ou só vou na outra semana, vai depender da ordem de 
pagamento – Porquê? Porque aí Ilson tá querendo uma pessoa que 
conhece a região para levar eles em algumas fazendas, disse que tinha 
reunião e o Ilson ia pegar o nome do povo, quando foi à noite teve a 
reunião, eu fui no outro dia ele foi me buscar, rodemo por alguns 
lugares e paramos no Nono da casa costa, na sede da fazenda aí 
entremo, nessa mata daqui olhemo, peguemo o carro e saímo na Lapa, 
aí um dia ele disse que a fazenda, seria aquela que fomo olha[ 
Curicaca], dei meu nome, quando foi o dia para ocupá a terra a turma 
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ficou doida para saber onde era, ocupamo na beira da lagoa, a lagoa 
estava cheia da lagoa, fomos naquele que fomos ontem, de lá viemos 
pra aqui, tamo lutando para vê. (Seu Anjos, entrevista em julho de 

2015) 

 

 A concentração para a ocupação da Fazenda foi no bairro Vila Maia, periferia de 

Bom Jesus da Lapa, onde muitas famílias foram arregimentadas. Em dezembro de 2007, 

duzentas e oito famílias saíram do bairro às 11 horas da noite e, sem saber qual fazenda 

ocupariam, chegaram à Fazenda Curicaca. Durante toda a noite daquela ocupação, o 

sentimento foi de preocupação em virtude da maioria nunca ter participado de 

movimento social e muito menos de ocupação. Estrategicamente, a ocupação foi 

realizada na área de uma lagoa, que à época tinha fácil acesso ao peixe e à água.  

 Pela manhã, a primeira providência foi construir barracos, com madeiras 

retiradas da caatinga, telhas trazidas nos dois caminhões e lonas cedidas pelo INCRA de 

Bom Jesus da Lapa. Na primeira reunião discutiu-se o processo organizativo do 

acampamento, as regras de ocupação, a proibição de bebida alcoólica e o nome do 

acampamento. O MST, buscando demarcar o processo de espacialização na região, 

propôs o nome de “Acampamento São Francisco”. O trabalhador/posseiro que conhecia 

a fazenda propôs o nome da lagoa em que acamparam, cujo nome era Curicaca.  

Figura 25 – Acampado mostra a Lagoa Curicaca seca, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2014. 
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 Nos primeiros trinta dias de ocupação, a liderança do MST – destacada do Sul 

do estado para organizar a regional – ficou no acampamento onde realizou reuniões 

quase diárias com os acampados, contando a história e os princípios do MST. Pela 

articulação do Movimento, logo nos primeiros momentos da ocupação, os acampados 

receberam cestas básicas do Programa Brasil Sem Miséria, o que possibilitou uma 

segurança alimentar no período. Somado a isto, foi decidido e organizado um rodízio 

para aqueles que tinham ocupações em fazendas ou na zona urbana de Bom Jesus da 

Lapa, de modo que o acampamento não ficasse vazio. No primeiro ano de 

acampamento, a principal queixa dizia respeito à convivência cotidiana com muitas 

famílias com histórias e desejos diferentes em relação à terra e à dureza de passar a 

viver debaixo de lona, sujeitos ao tempo e às adversidades da natureza.  

 

[...] porque quando a gente veio já veio um caminhão de cesta básica  
na frente, essa foi dividida no dia a dia para a turma, isso aqui nessa 
beira de lagoa ninguém sofreu, sofremo porque ficamos de baixo das 
lona, peguemo chuva aqui com lona rasgada, vento vinha e rasgava a 
lona, vento vinha e molhava o povo, e o povo não está nem aí, aí tinha 
um peixe aí na lagoa você ia botá um pedaço de rede pegava 2, 3, 4 5 
quilo de peixe, se ia movimentando depois que a gente mudou, daqui 
foi que a coisa mudou, nos passo aí uma temporada sem vim cesta 
básica, o negócio foi diferençando, e aí nos sofreu muito dentro 
daqueles barracos, sofreu muito, foi a embalagem que o povo, a 
maioria indo embora, aqueles que tinham mais costume com roça iam 
controlando a coisa foi ficando, saía para fora pra trabalhar uma 
semana, pegava o dinheiro do feijão e voltava e aqueles que não 
queriam já foram e não voltaram mais. (Seu Anjos, entrevista em 

julho de 2015) 

 

 

 O que o depoimento aponta sobre a diferenciação da origem e da intenção de 

cada um no acampamento teve repercussão com a redução sistemática do número de 

acampados no local, como se verá mais à frente. Mas aqui se destaca uma questão muito 

discutida no processo de organização interna dos acampamentos e, posterior, dos 

assentamentos: origem e “aptidão” dos acampados ao trabalho agrícola.   
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 A notícia da formação do acampamento mobilizou pessoas com histórias 

diferenciadas. Entretanto, a motivação do acesso à terra foi – como no caso do 17 de 

abril – a base para a mobilização. A notícia chegava, por diferentes vias, a alguns dos 

ex-moradores expulsos da Fazenda Carnaíba na década de 1980, conforme conta um ex-

morador e hoje liderança do acampamento:  

 

Eu tava trabalhando na cidade, fazendo a casa da cunhada. Aí junto 
dessas casinha do BNH mesmo, aí um colega meu passou: Ô Rupiado, 
o senhor tá lembrado da fazenda Carnaíba?”, “Eu tô moço, sou 

nascido e criado lá.” Aí ele falou: ‘Ó tem um movimento aí que 

vai, que já ocupou lá. O pessoal dos movimentos sociais, eles 
acampou lá na beira da lagoa’. Aí eu falei: ‘É mesmo? Moço, eu 

não sabia’. Ele disse: ‘Você não tinha endereço lá?’, Eu disse: 

“Tinha, mas já ocuparam, agora não deve ter espaço mais.” Ele 
falou assim: ‘Não, lá o movimento, a terra é pra quem ocupa e 
trabalha, se você tiver interesse, você pode ir lá, ainda mais você que 

é filho da terra, é claro que o movimento vai te aceitar’. (Entrevista 

Seu Rupiado, acampado do Curicaca fevereiro de 2014) 

  

 Percebe-se o processo de identificação com o lugar na fala “Você não tinha 

endereço lá?”, com base na confirmação, o colega aponta que o movimento o aceitaria 

por ser “filho” da terra. Neste sentido, a reocupação da fazenda com base na identidade 

com e do território configura uma das mais amplas possibilidades de pensar as razões da 

luta na terra. No caso específico deste morador da antiga Carnaíba, ele recorda no 

momento da luta e desapropriação das fazendas que deram origem aos três 

assentamentos que hoje compõem o território de Juá/Bandeira. Numa das conversas que 

tive com essa liderança, questionei se ele já havia se envolvido com algum movimento 

de luta pela terra e o mesmo recorda que “foi uma briga” do fazendeiro com os 

posseiros, refletia e temia que pelo poder dos fazendeiros iria ser muito difícil vencer, 

mas como os posseiros obtiveram a vitória ele apresenta certo arrependimento.  

 

Aí no dia que eles [os posseiros de Juá e Bandeira] conquistaram eu 
pensei: ‘Ô moço, dei corpo mole, eu devia ter ido lá ficar, que eu tinha 
ganhado também’. Mas a gente num... era... aí fiquei naquela, quando 
foi essa daqui eu dei a cara, principalmente porque foi na área que 

eu nasci e criei, porque meu interesse não era em outro acampamento. 
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Meu interesse era aqui, como estou aqui. Porque se fosse na outra 
área lá, eu ia ter mais dificuldade, que eu não sei o que, não é?! Não 

tinha criado lá, não tinha raiz lá, não conhecia da terra, não é?! E 

aqui não, aqui eu sei sobreviver, vou no rio, vou na caatinga, é por 
isso que eu tou aqui. E até hoje, graças a Deus, o movimento do 
MST, pra mim, o movimento. (Entrevista Seu Rupiado, acampado do 

Curicaca fevereiro de 2014, grifos nossos)  

 

 O que se extrai é que mesmo com a dificuldade, permanecendo como 

trabalhador, o interesse era da fazenda onde ele tinha raiz, onde ele conhecia o território 

e poderia expressar a sua territorialidade. Aponta como o MST foi fundamental para que 

ele retornasse à terra, ao lugar onde tinha nascido e se criado.  

 Além de mobilizar os “filhos do lugar”, o MST motivou famílias que nunca 

tiveram acesso à terra e que nas trajetórias de vida tinham apenas sido empregados ou 

diaristas em outras fazendas. Um depoimento expressa os caminhos do processo de 

ocupação: 

 

Um rapaz, esse rapazinho que tô falando, chegou lá em casa, ele 
chama Antônio: ‘Olha, Seu João [esposo], tem uma área aí pro lado 
das Paratinga que tá dando as terras. Rapá, é pra baixo do Sítio que 
estão dando essas terras’. Aí Tonho perguntou, falou: ‘Como é que eu 
faço pra mim saber, pra entrar nessa terra?’ ‘Olha, Neide ali – ela 
mora aqui – Neide falou que ela está dando esse terreno, que está 
desapropriando a fazenda’. Aí agora já na, é, ele tomou providência de 
saber, de saber como é direitinho. Aí, ele [Tonho] falou: ‘Tá dando 
mesmo, tá desapropriando a fazenda e aí essa fazenda é os povo ir 
acampar, o povo ir tudo acampar, essas famílias’. Aí ele veio: ‘ò 
Carmelita, eu vou’. Falei: ‘Queta com isso, moço, eu não vou’. Ele 
disse: ‘Eu vou’. Falei: ‘Você é quem sabe’. (Dona Carmelita, 
acampada, 59 anos, entrevista em setembro de 2015) 

 

 São essas e outras histórias que perpassaram pelas mais de 200 famílias a ocupar 

a fazenda Curicaca. Durante dois anos permaneceram à beira da Lagoa da Curicaca e, 

neste período, a lagoa foi secando, os peixes diminuíram e a qualidade da água começou 

a trazer problemas para a saúde dos acampados. Ademais, os conflitos internos, tendo 

como foco a dimensão da disciplina que os dirigentes implantavam, somada à redução 

das cestas básicas recebidas pelo Programa Brasil Sem Miséria, colocava em xeque a 
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continuidade do acampamento. Muitos relatos indicam problemas em relação ao 

consumo de drogas – lícitas e ilícitas –, bem como a presença de pessoas consideradas 

perigosas no acampamento, este um dos principais motivos para a evasão.  

 Tendo apresentado força na mobilização de 2008, novamente em Salvador, o 

MST conseguiu colocar a Fazenda Carnahyba como prioridade das vistorias no estado 

da Bahia e, em setembro de 2008, realizada a vistoria do imóvel. O laudo identificou 

que a fazenda não cumpria função social, indicando a possibilidade de assentar 83 

famílias na área. O laudo destacou a presença dos 17 posseiros identificados na vistoria 

realizada em 2004 que ocupavam uma área de 295 hectares na fazenda, conforme já 

explicitado. Porém, o MST desde a ocupação começou a fazer com esses 17 posseiros 

um trabalho de base, buscando incorporá- los à luta pela terra e dando garantias de que 

uma vez desapropriada, eles seriam assentados. Deste modo o Laudo de Vistoria indica  

 

A ressalva que houve acordo entre lideranças do MST e dos posseiros, 
com anuência do INCRA, através da Chefia da Unidade Avançada do 
Oeste, com a finalidade destes posseiros integrarem a relação de 
cadastrados para serem assentados no futuro projeto de assentamento 
a ser criado pelo INCRA [...]. Assim, qualquer reclamação ou 
questionamento posterior não ensejará procedência, pois ambas as 
partes têm pleno conhecimento do que foi acordado antes da vistoria. 

(INCRA, Processo da Curicaca, V1, p. 174)  

 

 Para buscar organizar melhor o acampamento, que era estratégico para o MST 

no Território do Velho Chico, outras lideranças de regionais diferentes chegavam ao 

acampamento, buscando reforçar a coesão do grupo ali ocupado. Em 2009, a Direção 

decidiu sair da beira da Lagoa da Curicaca e levantar outra ocupação em uma área perto 

de um poço artesiano e mais próximo da sede da fazenda. Naquele momento, eram 102 

famílias, menos da metade com que o acampamento tinha começado. Assim, a direção 

do MST usou como estratégia o foco na produção, onde as famílias usavam lotes de 2 a 

8 hectares e uma área de 20 ha foi destinada ao lote coletivo. Nesse último caso, tentou-

se – sem sucesso – que a produção fosse partilhada igualmente com as famílias.  

 Focando na produção, o MST decidiu ocupar a área da beira do Rio São 

Francisco, distante 9 km da segunda ocupação. Novamente a certeza de que a área da 
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União poderia ser rapidamente indicada para a concessão de uso foi o fator motivador 

da ocupação da beira do Rio São Francisco. Ao se territorializar nesta área, os 

acampados tiveram problemas com antigos ribeirinhos – do município de Sítio do Mato, 

que fica do outro lado do Rio – que usavam a área há muito tempo. Os conflitos 

giravam em torno das ameaças, derrubada de roças, permitir a entrada de animais nos 

lugares de roça dos acampados etc. Diante deste fato, o MST toma a dianteira como 

movimento, marca uma reunião entre o INCRA de Bom Jesus da Lapa, os acampados 

da Curicaca e os antigos posseiros de Sítio do Mato. Nessa reunião, o INCRA decide 

arbitrar a favor dos acampados da Curicaca e mesmo sob protesto, os posseiros de Sítio 

do Mato não mais puderam ocupar a área com plantação.  

 Em 2012, diante dos crescentes conflitos com o fazendeiro e buscando dar 

celeridade ao processo de desapropriação, a direção do MST da Regional Lapa decidiu 

realizar um terceiro acampamento, no entorno da sede da Fazenda. É nesse último que 

acampados começaram a planejar a vida como assentados de reforma agrária, pensando 

a forma espacial, se casa no lote ou uma vila, dentre outras questões.  

 

5.2.3 (Des) Caminhos do Processo Administrativo 

 

 O Laudo de Vistoria, de setembro de 2008, constituiu a principal peça do 

processo de desapropriação da fazenda. Neles estão contidos os caminhos institucionais 

do pleito territorial, bem como a “batalha” jurídica e política entre acampados e 

proprietários. Expressa-se também a morosidade do Estado em efetivar, de fato, a 

política de reforma agrária. O Laudo apontou a propriedade como “Grande Propriedade 

Improdutiva”, passível de desapropriação. Como principal potencialidade do futuro 

assentamento, a pecuária extensiva e semiextensiva, com a indicação de plantação de 

milho, algodão, feijão e mamona para a produção de biodiesel (INCRA, 2008, fls. 167). 

A capacidade de assentamento foi estimada em 83 famílias e cada uma receberia em 

média um lote de 51 hectares cada.  

 Se o parecer agronômico foi apresentado em 2008, apenas em novembro de 

2010 que a empresa Terrabrás viria a ser comunicada oficialmente sobre a possibilidade 
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de desapropriação. No mesmo ano, o INCRA envia ofício a diversos órgãos92, 

consultando sobre sobreposição entre o perímetro do acampamento – apontado pelo 

Laudo – e áreas de interesses nos órgãos. Ainda em 2010, a Superintendência do DNPM 

na Bahia informa ao INCRA que o perímetro indicado estava se sobrepondo a três 

requerimentos de lavra, dois do ano de 2009 e um de 2010, o que, no futuro, viria se 

configurar mais um caso de atraso no processo de desapropriação.  

 Em junho de 2011, o INCRA realizou o “Kit Decreto” – um conjunto de 

documentos que indicam a desapropriação da área. Este Kit é enviado à Procuradoria 

Federal, que emite parecer concordando e indicado a desapropriação em agosto de 2011. 

Em janeiro de 2012, o Comitê de Decisão Regional encaminhou ao INCRA, em 

Brasília, o processo para publicação do decreto. Neste mesmo mês, a SPU na Bahia 

indica que a área delimitada também está sobreposta à área da União, o que faz com que 

o INCRA da Bahia solicite a devolução do Kit Decreto até que a nova informação seja 

inclusa nos autos do processo. Toda essa demora fez com que o Laudo de 2008 perdesse 

os efeitos administrativos e jurídicos e um novo laudo é realizado em maio de 2012.  

 O novo laudo, baseado em novas normas técnicas de desapropriação, diminuiu a 

capacidade para 60 famílias, 23 a menos do que o que apontava o documento de 2008. 

Exigiu, então, que o INCRA cumprisse novamente todos os requisitos burocráticos: 

notificação ao proprietário e aos órgãos, o que atrasou ainda mais o processo de 

desapropriação. Em outubro de 2013, um novo Decreto é preparado e encaminhado ao 

INCRA de Brasília, visando a desapropriação por interesse social. Porém, ao chegar na 

Sede da Autarquia, na Capital Federal, em outubro de 2013, o laudo agronômico 

esbarrou nas medidas governamentais já analisadas aqui: as Portarias 5, 6 e 7 de janeiro 

de 2013, que impedem que as áreas sejam desapropriadas se não estiverem de acordo 

com o novo marco legal. Sob pressão do Movimento, um novo Kit Decreto é feito – 

adequado com aqueles marcos legais – e, em 29 de dezembro de 2013, o Decreto de 

Desapropriação é publicado.  

                                                 
92 Foi enviado ofício, em 19 de novembro de 2010 aos seguintes órgãos: Instituto Chico Mendes, Fundação Cultural 

Palmares e Departamento Nacional de Produção Mineral, Superintendência do Patrimônio da União, Coordenação de 

Desenvolvimento Agrário e Secretaria do Meio Ambiente.  
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 Entretanto, o Decreto publicado em dezembro de 2013, esbarrou no Laudo de 

outubro de 2013, tendo como parâmetro a Portaria nº.7, de 2013. Diante das condições 

econômicas e edafoclimáticas, a desapropriação do imóvel só seria possível se o custo 

por família fosse estimado num valor de até R$ 40.000,00. Ocorre que o valor da 

Carnahybas – terra nua somada às benfeitorias – foi de R$ 2.977.680, 87, sendo que o 

custo pela desapropriação para 57 famílias foi de 48.816,26, ultrapassando o valor 

estabelecido na Portaria. Diz o parecer conclusivo: 

 

O custo/família do presente imóvel determinada em R$ 48.816,26 
encontra-se acima do valor fixado pela Portaria MDA/n°07 de 
31/01/2013 que fixou os valores da relação custo/benefício por família 
a ser assentada em R$ 40.000,00 para imóveis situados no bioma 

caatinga. (INCRA, Processo 54160.002263/03-09, folha 451) 

 

 Ainda assim, em fevereiro de 2014, a Superintendência no INCRA na Bahia 

encaminha o processo de pagamento do TDA´s à Coordenação Geral de Obtenção de 

Terras em Brasília. A Coordenação responde o processo afirmando que os títulos não 

podem ser pagos porque o valor ultrapassa aquilo que diz a normativa. O CDR do 

INCRA na Bahia, em abril de 2014, afirma que a desapropriação pode ultrapassar o 

valor, mas que seria compensado devido às condições de infraestrutura da região, que 

poderia favorecer uma rápida inserção dos futuros assentados ao mercado de trabalho e 

na cadeia produtiva. Ainda em abril daquele ano, os acampados participam de uma 

ocupação na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e o MST Nacional colocou a 

Fazenda em pauta nas discussões com o então Ministro do Desenvolvimento Agrário, 

Miguel Rosseto. Um mês depois, o INCRA de Brasília emitiu parecer afirmando que 

como o valor ultrapassa em 20% o valor/família permitido pela Portaria, apenas o 

Ministro do Desenvolvimento Agrário poderia autorizar, indicando a remessa dos autos 

do processo ao gabinete do Ministro. Em 11 de junho de 2014, o Ministro autorizou o 

ajuizamento da ação de desapropriação do imóvel e em setembro de 2015 a ação é 

ajuizada.  

 A empresa Terrabrás Terraplanagens S.A., em fevereiro de 2015, encaminhou 

um ofício ao INCRA da Bahia, pedindo celeridade no processo de pagamento das 
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benfeitorias, no valor de R$ 173.724,07, para que o processo de desapropriação e 

imissão de posse fosse feito. Interessante notar que a empresa adquiriu, em 2004, a 

fazenda por pouco mais de R$ 400 mil e conseguiu repassar ao INCRA/trabalhadores 

pelo valor de quase três milhões. Os acampados só podem ter acesso à fazenda 

desapropriada quando a imissão de posse for emitida em nome do INCRA e a Portaria 

de Criação do Assentamento for realizada, algo não concluso até dezembro de 2016, 12 

anos desde a ocupação da fazenda.  

 

5.3 A ocupação das outras partes da Carnaíba: a Fazenda Lagoa Dourada  

 

 No processo de ampliação das relações entre CETA e MST, foram ampliadas as 

áreas de ocupação no Velho Chico. Enquanto o MST organizava a ocupação da 

Curicaca, o Movimento CETA ampliava a demanda para desapropriação de imóveis na 

região. Em 2010, o Movimento CETA localizou uma fazenda do outro lado da BA-160, 

em frente ao Acampamento 17 de Abril. Identificando a área como passível para 

desapropriação, haja vista a não ocupação com atividades agropecuárias, o Movimento 

põe na pauta de reivindicação a fazenda, denominada “4 áreas contíguas da Fazenda 

Carnahybas”, conhecida pelos trabalhadores como Fazenda Lagoa Dourada, com área 

de 3.886 hectares. A propriedade foi adquirida em 1992 por Fernando Cavalcanti, um 

dos sócios da Rodoarte LTDA.  

 A ocupação da Fazenda Lagoa Dourada foi realizada, em 2010, com 80 famílias 

e composta de trabalhadores urbanos, rurais e camponeses de Bom Jesus da Lapa, 

dentre os quais estavam ex-acampados do Acampamento 17 de Abril. O retorno para 

um novo acampamento se deu tanto pela necessidade da terra quanto pelo desgaste da 

organização do acampamento. Assim que o acampamento foi feito, o CETA a nível 

estadual pressionou o INCRA de Bom Jesus da Lapa para que agilizasse a vistoria, 

acreditando que a ausência de atividades agropecuárias seria um facilitador da 

desapropriação. Em outubro de 2010, foi aberto o processo administrativo 
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54160.005084/2010-4493, autorizando a vistoria do imóvel, que começou em março de 

201194.  

 A organização do grupo acampado na Lagoa Dourada levou rapidamente à 

formalização por meio de uma associação, que recebeu o nome de “Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais de Lagoa Dourada”, vinculada ao Movimento CETA.  

Assim como em outras ocupações, os acampados receberam assessoria e auxílio do 

Movimento – que conseguiu cestas básicas – e da CPT que viabilizou um projeto de 

hortas comunitária visando à reprodução das famílias. Estas apresentaram dificuldades 

quanto à organização da vida como acampados, dado a origem urbana de muitos deles e 

tiveram que organizar rodízios para que o acampamento sempre permanecesse com 

pessoas.  

 Em maio de 2011, foi emitido o laudo de vistoria identificando que 3.741 

hectares do total da fazenda estava sem uso e sem restrição para atividades 

agropecuárias, sendo usada apenas 5,15 hectares pelo proprietário. O laudo indicava que 

o terreno era possível para a criação de pecuária extensiva, desde que associada com a 

plantação de palma para a alimentação dos animais e, no total, seria possível assentar 74 

famílias de trabalhadores rurais. Na conclusão, o laudo aponta a fazenda com Grande 

Propriedade Improdutiva e passível para a desapropriação para fins de reforma agrária.  

 O proprietário questiona o laudo de vistoria e informa haver um Instrumento de 

Promessa Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, em 2004, com a empresa 

SAMA – Santa Maria Siderurgia LTDA, com sede em Sete Lagoas, Minas Gerais. 

Segundo relatos, a compra da Fazenda pela SAMA tinha interesse na exploração de 

calcário, dado que o estatuto social da empresa indica que “A sociedade terá por 

objetivo a exploração da indústria siderúrgica, consistente na fabricação de ferro-gusa, 

podendo, ainda, participar do capital de outras sociedades” (INCRA, 2011, p. 100). Na 

tentativa de compra, a SAMA acreditava que a área era propícia para a exploração do 

minério, pois já havia adquirido a fazenda Umburana, no mesmo município, com o 

propósito de exercer atividade mineral. Nesse conjunto é que a empresa requereu do 

                                                 
93 O processo administrativo tem hoje três volumes e 420 páginas  

94 O INCRA realizou a notificação aos órgãos, tais quais como no processo da Fazenda Carbayhbas/17 de Abril.  
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Departamento Nacional de Pesquisa Mineral o alvará para a pesquisa de minerais na 

área adquirida, se baseando em estudos de uma pesquisa particular, que identificou uma 

possibilidade de extração de minerais do qual poderia auferir um valor de 5 milhões de 

reais anuais. A empresa contestou o laudo de vistoria que apontou como propriedade 

improdutiva, alegando que estava planejando uma exploração mineral e não 

agropecuária. Expõe-se, desta maneira, uma das faces da questão agrária 

contemporânea, onde o capital – em sua expansão no setor mineral – se expande e 

territorializa por regiões antes não tão importantes. Se antes o grupo que ocupou 

pensava lidar com um único proprietário, encarou uma empresa de um ramo forte da 

economia nacional. Assim, se evidencia a necessidade de compreender a questão agrária 

contemporânea em suas variadas manifestações e determinações.  

 Em 2012, a Procuradoria Federal Especializada no INCRA, PFE-INCRA, após 

análise do caso julga improcedente a ação da empresa SAMA, vez que a fazenda Lagoa 

Dourada ainda estava registrada em nome de Fernando Cavalcanti. Paralelo a este fato, 

os acampados participaram da mobilização do Movimento CETA, em 2012, quando 

ocuparam a estrada e fizeram um abaixo assinado endereçado à Presidenta da 

República, Dilma Rousseff. O abaixo assinado foi finalizado em 2013, e pedia 

celeridade no processo de desapropriação, haja vista os mais de três anos que de 

realização do laudo que considerou a propriedade como improdutiva. Mas os 

acampados foram informados, pelo Superintendente do INCRA na Bahia, que um novo 

laudo deveria ser feito, adequado às Portarias 5, 6 e 7 de 2013, o que ampliaria a espera 

pela desapropriação.  

 Há nos autos do processo, folha 343, um documento do Gabinete da Presidenta 

da República, de janeiro de 2014, requisitando ao MDA celeridade no processo de 

desapropriação, motivada pelo abaixo assinado apresentado pela Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Lagoa Dourada. Em março de 2014, a PFE 

junto ao INCRA solicita que todo o procedimento seja feito a partir do conjunto de 

Decretos e Portarias de 2013, e que apenas com a manifestação de todos os órgãos 

questionados possa ter continuidade a análise do processo administrativo. O INCRA, 

diante do pedido, pede esclarecimento a todos os órgãos novamente.  
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 A pedido da PFE, em novembro de 2014, um novo Laudo de Vistoria é feito, 

tendo como base as Portarias 5, 6 e 7 de 2013, e estima a fazenda no valor de R$ 

2.652.793,36, sendo o custo por família de R$ 56.442,41, muito acima dos R$ 40 mil 

indicados na Portaria 7, de 2013. No parecer conclusivo o agrônomo que assina o laudo 

indica adverte 

  

[...] o signatário do presente laudo de avaliação da Fazenda Lagoa 
Dourada (04 pares da Faz. Carnahybas), no município de Bom Jesus 
da Lapa [...] encaminha a avaliação aos gestores as Superintendência 
da SR/05 (CDR), para que de acordo com a ‘conveniência’ e 
‘oportunidade’, estes definam pelo prosseguimento ou não do feito, 
devido ao custo por família a ser assentada. (INCRA, Processo 

54160.005084/2010-44, fl. 377) 

 

 Apenas em julho de 2015, o processo é analisado pelo setor de Obtenção de 

Terras e Implantação de Projetos de Assentamentos do INCRA na Bahia, que considera 

que mesmo ultrapassando o valor estipulado pela Portaria nº. 7 de 2013 em mais de 16 

mil reais por família, havia viabilidade na implantação do assentamento. Até dezembro 

de 2016, este era o último encaminhamento que possa ser considerado importante para o  

processo de desapropriação. 

  

5.4 Acampamento Egídio Brunetto: novo acampamento, um conflito entre os 

movimentos CETA e MST 

  

 A ocupação da Fazenda Dourada possibilitou uma conjuntura favorável à luta 

pela terra em Bom Jesus da Lapa. Depois desta ocupação, o Movimento CETA 

identificou, em 2009, que havia uma fazenda, limítrofe de Juá e Bandeira, e estava 

abandonada desde que o proprietário havia falecido, em 2006. Apenas um vaqueiro 

cuidava de alguns gados remanescentes do antigo dono e havia carvoarias interior da 

fazenda, também dentro da antiga área da Carnaíba. Pelos limites estabelecidos da 

antiga Fazenda Campo Grande, as lideranças do CETA foram ao Cartório de Bom Jesus 

da Lapa e identificaram a Fazenda Carnaíba, com perímetro medindo 4.275 hectares.  
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 O Movimento, não tendo tantas famílias para ocupar, decidiu estabelecer 

novamente uma parceria com o MST para realizar uma ocupação conjunta do imóvel. 

Em dezembro de 2009, cem famílias – organizadas pelo MST e Movimento CETA – 

ocuparam a Fazenda e como o proprietário não mais habitava a fazenda, não houve 

resistência. A origem dos ocupantes era a zona urbana de Bom Jesus da Lapa, do 

município de Paratinga e trabalhadores de fazenda ao redor. No mesmo ano, foi 

encaminhado ao INCRA de Salvador um pedido de vistoria da propriedade, 

argumentando que a ausência do dono poderia facilitar o processo de desapropriação.  

Paralelo a este processo, os dois movimentos solicitaram à GRPU na Bahia que 

procedesse ao levantamento técnico para a identificação de terras da União, vez que a 

propriedade era, também, banhada pelo Rio São Francisco.  

 A organização do acampamento seguiu a lógica dos outros: montagem dos 

barracos, recebimento das cestas básicas e reuniões para que os acampados aprendessem 

no processo o que era o MST, o CETA e a organização da vida em um acampamento. 

Os acampados destacam que naquele momento inicial a ocupação foi “pacífica” porque 

o vaqueiro da fazenda tinha origem entre os camponeses e viabilizou a ocupação sem 

problemas.   

 

Nós foi criado junto. Ele [o vaqueiro] e dona Jessica a mulher dele é 
tudo vizinho...  Eu fui embora daqui e passaram assim um ano e pouco 
eu vim aqui pescar... tava ninguém abandonada, sem ninguém dentro 
ai eu vim, fui lá na casa do Cidinho pescar e nóis pesquemos aí eu 
disse: ‘Rapaz, será que o fazendeiro dessa fazenda aqui?’ Eu pensei 
comigo né? [...] tem um moço que tá comprando essas fazendas, disse 
que vai fazer um acampamento aí eu falei que tá abandonada, aí eu 
vim, no dia que eu vim só tinha 4 pessoas aí, cheguei aí eu limpei os 
lugar do barraco aí. (Duzinho, acampado do Egídio Brunnetto, 

entrevista em julho de 2014) 

 

 Os primeiros problemas da ocupação aconteceram com alguns carvoeiros que 

atuavam ilegalmente na área da Fazenda, e haviam tentado expulsar as famílias que 

estavam na propriedade. Para evitar o confronto físico entre trabalhadores, a direção do 

MST protocolou uma denúncia no INCRA e no IBAMA da Bahia, apontando a extração 

ilegal – e criminosa – de madeiras nobres na área próxima ao Rio São Francisco. Desta 
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denúncia foram acionadas forças-tarefa do IBAMA e da Polícia Federal que prenderam 

alguns dos carvoeiros, e os acampados puderam continuar no interior do imóvel.  

 Ainda em 2009, o INCRA da Bahia indicou a impossibilidade de realizar a 

vistoria do imóvel sob o argumento de que não havia pessoal suficiente para o ato 

administrativo, o que fez com que o processo ficasse quase que paralisado no órgão. 

Neste tempo, os acampados começaram a realizar plantações de hortas comunitárias 

como um meio de sobreviver no acampamento, além do trabalho como diaristas nas 

fazendas ao redor do acampamento.  

Como o MST havia se expandido na região, foram colocadas mais pessoas de 

outros municípios, que tinham participado de outras ocupações do Movimento, mas não 

haviam logrado êxito e sofreram despejo pela Justiça. O MST resolveu trazer essas 

famílias para dentro do acampamento. Em 2011, numa das assembleias e tendo o MST 

com o maior número de famílias organizadas, decidem discutir um nome para o 

acampamento. Naquele ano, havia morrido, em acidente de carro, no Mato Grosso do 

Sul, o militante Egídio Brunetto, histórica liderança na luta pela agroecologia. 

Colocando-se como maioria e adotando a estratégia de valorizar os “mártires da terra”, a 

direção regional decidiu batizar o acampamento de Acampamento Egídio Brunetto, fato 

que causou um forte desentendimento entre o MST e o Movimento CETA. De fato, as 

divergências já vinham sendo fermentadas desde o início do acampamento, questão que 

piorou quando o MST se tornou maioria entre os ocupantes, fazendo com que membros 

do CETA fossem submetidos às regras e disciplinas que não eram decididas apenas 

pelos ocupantes do lugar, mas pela direção regional do MST, que por sua vez seguia um 

conjunto de regras e valores a nível nacional. Essa situação levou a coordenação do 

CETA, buscando preservar a integridade física dos ocupantes de origem daquele 

movimento, a retirar os acampados e estes foram orientados a ocupar – sob muitos 

protestos – as áreas no acampamento Lagoa Dourada. Depois deste fato, MST e 

Movimento CETA romperam a parceria que havia sido estabelecida na região desde 

2007.  
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Em maio de 2010, o INCRA inicia o processo de vistoria da Fazenda 

Carbaíbas/Acampamento Egídio Brunetto, comunicando previamente à viúva de 

Fernando Lou da abertura dos procedimentos. Por ter conhecimento de que uma parte 

da fazenda era banhada pelo Rio São Francisco, estando na área de LMEO, o INCRA 

notifica a SPU na Bahia, pedindo informações acerca de processo de discriminação de 

terras da União no perímetro desta nova fazenda. O que se encontra nos autos do 

processo administrativo 54160.003736/09-72, das folhas 59 à 76, que abarca os anos de 

2011 a 2014, são ofícios do INCRA e da SPU sobre prazos acerca da delimitação da 

área de LMEO do imóvel. O que se extrai: durante quatro anos, os órgãos públicos 

trocaram informações acerca das possibilidades técnicas de se diagnosticar a 

sobreposição de uma área da União com uma propriedade particular, enquanto mais de 

60 famílias continuavam debaixo de barracos de lona, na esperança de verem a terra 

desapropriada. Apenas em abril de 2014, cinco anos desde o primeiro pedido pelo 

Movimento CETA, é que a SPU na Bahia indica que 1.039,34 hectares – dos mais de 4 

mil hectares – pertencem à União. Novamente o que se expõe: é o movimento social 

que encontra as terras públicas e explicita a grilagem de terras. Em outubro de 2015, o 

Fonte: Trabalho de campo, 2014. 

Figura 26: “Avenida” do Acampamento Egídio Brunetto, 2015.  
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INCRA da Bahia requisita um novo laudo de vistoria. Até dezembro de 2016, a área 

ainda não havia sido desapropriada.  

Desta dinâmica territorial, o que se tem é um processo de reconfiguração das 

antigas Fazendas Curralinho e Carnaíba, como podemos perceber na Figura 27, 

apresentando como a luta social, em 2016, fincava as bandeiras dos movimentos CETA 

e MST numa região onde por mais de 300 anos havia sido símbolo de poder e 

lembrança da época dos grandes fazendeiros.  
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Figura 27 
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5.5 As novas (e futuras) reconfigurações territoriais nas Fazendas Curralinho e 

Carnaíba 

 

Neste último tópico discutiremos como a luta social (étnica e dos acampados) 

propõe mudar a forma fazenda numa diversidade socioterritorial. Deveremos discutir a 

configuração e organização socioterritorial proposta por cada um dos grupos presentes 

no interior da fazenda. Questionamos: quais modelos de configuração estão propostos? 

O que está sendo evidenciado com a diversidade? Podemos pensar em termos de 

“unidade” em um grupo tão diverso, que enfrentaram condições objetivas parecidas, 

mas tiveram trajetória e experiências tão diferentes? Podemos traçar um paralelo entre 

as experiências e trajetórias dos grupos e o que estão propondo/executando nas terras e 

territórios? O que cada uma das configurações (acampados, assentados e quilombos) 

propõem para o futuro? Quais diferenças e similaridades? 

 

5.5.1 Quilombos da Bahia: articulando a Questão Quilombola em Juá/Bandeira 

(Fazenda Curralinho) 

 

Nos últimos anos, a visibilidade das comunidades quilombolas tem sido a marca 

da realidade do campo e da cidade no Brasil, reaquecendo debates sobre questão 

agrária, questão étnico-racial, questão cultural e patrimônio, dentre outras. Não por 

acaso, as comunidades quilombolas – juntamente com outras comunidades 

tradicionais95 – têm sido uma das mais expressivas manifestações dos conflitos agrários, 

fundiários e dos modos de vida das populações do campo. Neste sentido, a reafirmação 

da questão quilombola, entendida aqui como o modo de ser, fazer e se relacionar dessas 

comunidades e os conflitos com outras lógicas de apropriação, produção e disputa 

territorial, tornou-se, no período contemporâneo, objeto de intensos debates, quer seja a 

partir do modo de vidas das comunidades, dos conflitos fundiários que elas têm 

                                                 
95 As comunidades tradicionais são definidas pelo Decreto 6040/2007 como “Povos e Comunidades Tradicionais: 

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,  

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” 

(BRASIL, 2007) 
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vivenciado, no ambiente acadêmico, nas pautas das políticas públicas, dentre outros 

espaços.  

 Também, nos últimos anos, nota-se que a visibilidade da questão quilombola 

tem tido o denominador comum – nunca único e nem hierarquicamente superior, mas 

principal –, os conflitos fundiários, pela posse e/ou manutenção de seus territórios. Tem 

sido nos momentos de expressão desses conflitos – período em que se expressam modos 

de vida e existência diferenciados e, por vezes, antagônicos – que a existência dessas 

comunidades deixa de ter uma expressão local para serem visíveis em outras escalas, 

seja municipal, regional, estadual e/ou nacional. Ao apontarmos os conflitos como 

principal momento de visibilidade das comunidades deve-se afastar qualquer 

interpretação de que este seja o “momento do nascimento” de tais comunidades. No 

geral, há uma visão errônea da trajetória de que a história dessas comunidades se 

confunde com a eclosão dos conflitos. Assim, é necessário apontar que tanto os 

conflitos quanto o pedido de autoidentificação enquanto quilombolas na Fundação 

Cultural Palmares devem ser considerados com um evento na história das populações 

negras rurais, e que a história não pode ser confundida com este evento.  

 Uma das formas de expressar a visibilidade desses grupos é a interpretação do 

ritmo de evolução dos pedidos de certificação na FCP. Conforme aponta o gráfico 5, 

observamos que desde 2004 há uma exponencial nas comunidades certificadas em todo 

o país, demonstrando uma relação entre a emergência étnica e a manifestação no espaço 

público dessas comunidades.  
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O ritmo deste gráfico expressa que, desde 2003, coube à FCP ser a responsável 

pelas certificações, com base no Decreto 4.887/2003, tendo como pressuposto o critério 

da autoatribuição da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Os pedidos de autorreconhecimento e expedição de certificações pela FCP deve m ser 

lidos a partir da conjuntura da questão quilombola e da questão agrária de maneira 

geral, visto que as múltiplas determinações são de variáveis diferentes e em constante 

conexão. As “múltiplas determinações” não são palavras abstratas e vazias, mas s im 

dimensões concretas: mobilizações das comunidades, agendas de governo em torno da 

questão, ação e relação entre movimentos sociais e governos, ação dos proprietários 

contra a política quilombola etc. Para termos um exemplo bem concreto: se 

observarmos o gráfico 1, no ano de 2007, vemos que há um decréscimo do número de 

comunidades quilombolas certificadas, se comparado aos anos anteriores. Esta queda 

acentuada – que se prolongou até 2009 – teve como causa as matérias vinculadas pela 

Rede Globo de Televisão para o caso da comunidade quilombola de São Francisco do 

Paraguaçu, em Cachoeira (Ba), quando a comunidade foi negada enquanto quilombola, 

tendo sido acusada de produzir uma fraude ao se afirmarem como quilombolas. Em 

Fonte: Fundação Cultural Palmares, 2016.  

Elaboração: GeografAR, 2016.  

Gráfico 5 – Ritmo das Certificações – Brasil, 2015 
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virtude disso, a FCP – em explícito recuo ante a ação orquestrada pelos proprietários e 

pela Rede Globo de Televisão, aliadas a ações da Bancada Ruralista, tendo como base a 

Ação Direta de Constitucionalidade 3932, do PFL/DEM em 2004 – criou regras mais 

rígidas e burocráticas para a certificação das comunidades, notadamente indo de 

encontro ao que estabelece a Convenção 169 da OIT, ao falar de autoatribuição. É neste 

sentido que o processo de certificação tem que ser visto a partir de múltiplas 

determinações e das ações dos agentes sociais envolvidos no processo.  

 No estado da Bahia, o processo de emergência étnica, visibilidade das 

comunidades quilombolas e o número de certificações não fogem à regra do processo 

em escala nacional. Mas é necessário ratificar que ocorreu na Bahia um dos primeiros 

casos de uso do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT 68) 

para regularização fundiária, especificamente, a comunidade de Rio das Rãs, em Bom 

Jesus da Lapa. Outras situações tornaram-se expressivas na Bahia: São Francisco do 

Paraguaçu, em Cachoeira, no ano de 2005; Rio dos Macacos, Salvador/Simões Filho, 

em 2012; e Barra do Parateca, em 2012.  

 A Bahia possui 718 comunidades certificadas, em 654 96 certificações, e mais 

200 comunidades negras rurais que ainda não possuem a certificação, ultrapassando 900 

comunidades negras rurais quilombolas espacializadas por todo o estado da Bahia 

(Figura 25). Se o número oficial parece ser uma realidade, a metodologia adotada pelo 

GeografAR para identificar comunidades negras rurais que não estão certificadas está 

baseada em dados primários, junto a lideranças e comunidades que em oficinas apontam 

a existência de outras comunidades com as quais mantém relação. Assim, entendemos 

que não cabe ao pesquisador dizer se o grupo é ou não quilombola, mas elas próprias, e 

tomamos como parâmetro se a mesma realiza o pedido de autorreconhecimento junto à 

FCP. Conforme apontamos para a análise na escala nacional, o ritmo de certificações 

está atrelado a um processo de reconhecimento das comunidades enquanto entes 

políticos e sujeitos de direito perante o Estado e a sociedade de maneira geral. Assim, 

podemos afirmar que as certificações acompanham o ritmo da questão quilombola na 

realidade.  

                                                 
96 A diferença entre o número de certificações e comunidades certificadas se dá pelo fato de que em alguns casos 

mais teve o pedido em conjunto com outra, que em geral pertencem ao mesmo território histórico e com relações de 

parentesco e sociabilidade em comuns.  
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Fonte: Fundação Cultural Palmares, 2016.  

Elaboração: GeografAR, 2016.  

Gráfico 6 – Ritmo das Certificações –  Bahia, 2015 
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Figura 28 
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As comunidades certificadas são aquelas que podem requerer ao INCRA a 

abertura do processo de regularização fundiária e, por conseguinte, a titulação dos seus 

territórios. Das 654 comunidades certificadas na Bahia, há 266 processos abertos na 

Superintendência do estado, em diferentes fases do processo administrativo. O ritmo da 

abertura do procedimento administrativo depende de inúmeras variáveis, entre elas o 

processo de emergência étnica dessas comunidades. Conforme se vê no gráfico 7, o 

número de processos abertos caiu de maneira drástica desde o ano de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme concluem Germani e Oliveira (2008), a emergência quilombola, quase 

sempre vinculada aos conflitos agrários, pode ter uma diversidade de “causas”: conflitos 

fundiários, conflitos pelo uso de recursos naturais (como áreas de uso  comum, lagoas, 

dentre outras), conflitos trabalhistas, proibição de extrativismo no território, 

implantação de grandes obras de desenvolvimento, casos de racismo e de racismo 

institucional etc. Assim, intensifica-se o denominador comum da questão territorial 

perpassando todas essas formas de manifestação.  

Gráfico 7 – Processos abertos no  INCRA - Ba  

 

Fonte: INCRA, 2016.  

Elaboração: Pesquisa de Campo/Projeto geografAR 
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 Se a questão quilombola tem tido esta característica, qual seja, de se expressar 

enquanto manifestação da questão agrária – característica comum – é apenas na análise 

de “cada caso” que podemos de fato saber os fatores geradores dessa emergência étnica. 

A partir da emergência de cada comunidade, seus caminhos, mediações e 

agenciamentos, percebemos que as buscas do “comum”, da regularidade, podem nos 

levar à reificação das comunidades quilombolas, tentando encontrar “essências” onde 

não há. Talvez em um recorte regional possamos pensar em características comuns 

quando atrelamos a história dessas comunidades às dinâmicas econômicas regionais, 

tais como o desenvolvimento da plantation canavial no Recôncavo Baiano e a formação 

e características das comunidades daquela região; ou a dinâmica da pesca na formação 

das comunidades quilombolas da Bahia de Todos os Santos; ou a mineração e pecuária 

na formação socioterritorial das comunidades do norte baiano e da Chapada Diamantina 

ou até a dinâmica da pecuária extensiva de gado no Velho Chico. Como são relações 

que necessitam uma reflexão maior, cabe aqui apenas apontar que em nível regional 

compreendemos que existem contextos comuns da formação dessas comunidades. Neste 

sentido, as questões aqui expostas fazem parte das reflexões gerais que visam subsidiar 

como e de que maneira a comunidade quilombola de Juá/Bandeira tem discutido e se 

apropriado da categoria classificatória de quilombos.  

 

5.5.1.1 Da raça à etnicidade: realidade e compreensão teórica 

 

 Se as comunidades quilombolas se tornaram visíveis no Brasil contemporâneo, 

esta perceptibilidade vem sendo objeto de muitas discussões teóricas: compreensão das 

suas características, formas, maneiras de ser e de viver, bem como suas atuais formas de 

luta. Como apontamos anteriormente, são muitas as maneiras e formas de “ser97 

quilombola” e muitas as maneiras pelas quais a apropriação da categoria classificatória 

– quilombola – pode ser acionada enquanto elemento de identificação étnica. Aqui, para 

tratar dessa discussão teórica e empírica no entorno da categoria quilombo, tomamos o 

“alerta” de Eric Wolf (2005) que nos escreve: 

                                                 
97 Não atribuímos aqui a categoria Ser como essência ou substância do ente, mas tão somente reproduzimos 

enunciado da identidade étnica das comunidades em torno do “ser quilombola”.  
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Conceitos como ‘nação’, ‘sociedade’, ‘cu ltura’, nomeiam apenas fragmentos 

e ameaçam transformar os nomes em coisas. Somente ao entender tais nomes 

como feixes de relacionamentos, voltando a reinseri-los no campo de que 

foram abstraídos, é que podemos ter a esperança de evitar inferências 

enganosas e aumentar a nossa cota de compreensão. (WOLF, 2005, p. 25) 

 

 Tomando como ponto de partida a citação de Eric Wolf (2005), buscaremos aqui 

nos atentar mais para as “coisas”, em seus “feixes de relacionamentos”, que podem dar 

explicações aos “nomes” por ela utilizados. De forma mais direta: estaremos neste texto 

buscando explicar mais os eventos sobre as comunidades quilombolas, e como a partir 

do seu relacionamento com outros agentes é que buscamos entender o nome quilombo.  

 Assim, Arruti (2008) nos auxilia compreender um pouco da “história” do 

“nome” quilombo no período contemporâneo. Argumenta o autor que 

contemporaneamente o termo quilombo tem sido tomado quase sempre com algum 

adjetivo: “remanescente”, “histórico”, “contemporâneo”, dentre outros. Se as diversas 

manifestações de tais comunidades ensejam um desejo de lhes adjetivar, Arruti (2008, 

p. 316) adverte que ao acoplar ao nome uma forma adjetiva pode-se incluir ou excluir 

grupos sociais e a diversidade de suas formações. Assim, “quilombo” aparece na 

literatura acadêmica como um “objeto aberto” (ARRUTI, 2008).    

Na literatura acadêmica mais recente, a discussão sobre comunidades 

quilombolas tem perpassado por três grandes pontos de interpretação: a) os discursos 

oficiais em torno dos grupos; b) as interpretações tendo como base as teorias da 

etnicidade e;  c) as discussões sobre a ressemantização do termo.  

Na primeira leva interpretativa, está um longo percurso do Estado Nacional em 

busca da nomeação das comunidades, que teve como ponto de partida o critério 

Colonial de quilombos, no qual tomou tais grupos como agrupamentos de negros 

fugidos, um termo amplo para poder abarcar todos os modos de vida que pudessem se 

contrapor tanto à lógica escravagista quanto ao monopólio da propriedade privada da 

terra, cuja forma referência era a plantation canavieira. Esta maneira de tratar os 

quilombos teve uma nova interpretação estatal no período da Primeira República, 

quando da discussão da identidade nacional, momento em que tais grupos passaram a 
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ser vistos como “pedaços da África” no Brasil, tendo como principal característica a 

questão cultural. Edson Carneiro, por exemplo, explicara que a existência dessas 

comunidades era a prova da resistência africana ao Estado Nacional Brasileiro. Clovis 

Moura e Décio Freitas apresentam uma interpretação mais ampla: os quilombos que 

ainda (re) existiam eram a prova da luta política contra o Estado. Nos anos de 1970, os 

movimentos negros retomam os quilombos como manifestação cultural e política, 

tomando tais comunidades como resistência negra.  

Essas discussões são em parte absolvidas quando da promulgação da 

Constituição de 1988, quando os tais grupos foram tomados como patrimônio cultural 

que precisava ser preservado pelo Estado. Assim, as “comunidades remanescentes dos 

quilombos” passam a ter visibilidade para “adentrar” o mundo da Nova República. Mas 

a dúvida dos constituintes – e dos movimentos negros também – era como conferir 

direitos às posses? E aos indígenas? Podem ser consideradas as terras quilombolas 

como “patrimônio cultural”? Arruti (2014; 2008) indica que a questão em torno do 

termo quilombola pendulou entre uma ressemantização histórica e uma ressemantização 

constitucional. O que ficou na Constituição foi o discutido artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT 68, que em poucas linhas “definiu” 

para o Estado o direito e não o que são as comunidades quilombolas “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir- lhes títulos respectivos” 

(BRASIL, 2016).  

 Se o artigo constitucional não “definiu” o que são comunidades quilombolas, as 

interpretações a respeito dos direitos apareceram de forma muito clara: a propriedade 

das terras que ocupam e o respectivo título. A partir da primeira metade da década de 

1990, os movimentos e organizações em torno da luta quilombola passaram a relacionar 

quilombos e terra de forma direta, conforme aponta Arruti (2008): “Desde então 

[Constituição de 1988], essa associação entre quilombos e terra é reivindicada em 

diversos textos de reflexão e sistematização jurídica” (ARRUTI, 2008, p. 324). Desde 

então, o movimento negro alia a dimensão cultural como subsídio para os direitos 

territoriais. Importante salientar que à medida que a luta das comunidades cresceu e as 

disputas em torno dos seus direitos se complexificaram, os movimentos passaram a 
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reivindicar os artigos 215 e 216 da Constituição Federal para reforçar o direito 

territorial. Além disso, as duas interpretações – a cultural (ao nível do reconhecimento) 

e a territorial (ao nível das discussões sobre redistribuição) – são chaves explicativas 

diferentes para a mesma questão e que são portadoras de caminhos diferentes, não 

antagônicos, para entendermos a questão quilombola.  

 Não por acaso, para sair da relação histórica entre quilombos e raça, é que, em 

1994, a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) emite um documento – fruto de 

uma longa discussão na Associação – que direciona a discussão das comunidades 

quilombolas às interpretações sobre etnicidade. A categoria teórica da etnicidade é 

definidora de grupos portadores de pertencimento, de relações sociais específicas e de 

grupos enquanto unidades políticas, que se definem e redefinem nos confrontos das 

fronteiras e interesses com outros grupos. Assim, afasta aos quilombolas a dimensão da 

essencialização e da “África entre nós”. Segundo Arruti, “[...] o conceito 

contemporâneo de quilombo aponta para grupos produzidos em decorrência de conflitos 

fundiários localizados e datados, ligados à dissolução das formas de organização do 

sistema escravista” (ARRUTI, 2014).  

 Como dito, o ADCT 68 inaugura um novo momento da questão dos quilombos 

no Brasil. Se o ADCT esteve presente no texto constitucional, apenas em 1992 os 

grupos sociais buscaram aplicá-lo com vistas à manutenção da terra. Já naquele 

momento, a alegação da relação entre cultura e terra estaria articulada, haja vista que as 

comunidades de Frexal no Maranhão e Rio das Rãs, na Bahia, vivenciando conflitos 

com fazendeiros locais que reivindicaram o ADCT 68 para solucionar a querela agrária, 

conforme visto para o quadro de Rio das Rãs, no capítulo anterior.  

 Como o texto constitucional não havia definido o que eram “comunidades 

quilombolas”, coube à ABA, a partir do seu senso prático dos laudos antropológicos 

com as comunidades indígenas, buscar uma interpretação para tais grupos. Pensando-os 

de forma similar, indígenas e quilombolas, a ABA adotou o critério da etnicidade, tendo 

como fundamento as teorias de Max Weber sobre grupos comunitários e de Friedrich 

Barth dos grupos e comunidades étnicas enquanto unidades políticas. Assim, a ABA 

define os quilombos como  
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Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou 
resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 
biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma 
população estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre 
foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou 
rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram 
práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de 
vida característicos num determinado lugar. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 1994)  

 

 Esta definição permitiu um avanço na garantia dos direitos territoriais e 

identitário, uma vez que retirou um “peso histórico” que pairavam sobre essas 

comunidades, abrindo a possibilidade de entendê- las em suas diversidades e formas de 

expressão. Indo mais além, a interpretação era de que ao se tratar de terra, direito 

básico, o artigo 68 do ADCT/CF deveria ser autoaplicável, isto é, sem necessidade de 

regulamentação. 

 Entretanto, os embates se seguiram com mais comunidades reivindicando o 

ADCT 68 para garantia das terras que ocupavam. Em 1995, foi editada a Portaria 307, 

que instituiu ao INCRA a responsabilidade de titular as terras quilombolas. Nesse bojo, 

o órgão transpôs para a questão da regularização quilombola o modelo que era aplicado 

aos assentamentos de reforma agrária, buscando reproduzir a forma espacial mesmo que 

para conteúdos diversos. Criaram-se, em alguns casos, os Projetos Especiais 

Quilombolas, aos quais o INCRA deveria aplicar as políticas públicas necessárias ao 

desenvolvimento das terras regularizadas. Esta Portaria vigorou até 1999, quando a 

questão quilombola, até então tida como “questão de terra”, passa ao Ministério da 

Cultura, quando o Estado tenta reduzi- la a uma questão de patrimônio cultural. Nesse 

bojo, surgiu a Medida Provisória nº. 1.911/1999, que delegou à Fundação Cultural 

Palmares a expedição dos títulos das comunidades quilombolas sem que houvesse 

desapropriações. Ou seja, as dez comunidades tituladas, segundo dados da Comissão 

Pró-Índio de São Paulo, receberam o título, mas não se tornaram proprietárias dos 

territórios e terras que ocupavam, e, consequentemente, continuaram a vivenciar os 

conflitos.  
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 Voltando pouco no tempo, desde 1994, alguns parlamentares que defendiam a 

causa das populações negras rurais, como Benedita da Silva e Alcides Modesto, 

propunham uma lei para poder regulamentar a aplicação do art. 68 do ADCT. As 

discussões seguiam e em 2000 o Projeto de Lei 3.207/1997 parecia ser aprovado, o 

Governo Fernando Henrique emitiu a Medida Provisória nº 3.912/2001, instituindo a 

Fundação Cultural Palmares como responsável pela regularização. Entre as várias 

premissas da MP 3.912/2001 estava o “intervalo” para a existência das comunidades: 

elas deveriam comprovar que existiam de forma “tradicional” desde 13 de maio de 1888 

até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Não por acaso, a partir 

da referida MP, nenhum grupo conseguiu titulação pelas normas estabelecidas, 

paralisando totalmente as demarcações.  

 Este quadro mudou com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, com o qual os 

diversos movimentos negros e quilombolas demandavam uma política para as 

comunidades negras rurais. Assim, em 20 de novembro de 2003, o Governo Lula 

assinou uma série de decretos, dentre os quais o Decreto 4.887/2003, que  

 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (BRASIL, 2003)  

  

 A partir deste Decreto, tendo como base a Convenção 169 da OIT, a luta 

quilombo ganhou fôlego, nos espaços públicos e na dimensão institucional, tendo a FCP 

e o INCRA como órgãos complementares à política: o primeiro reconhece a identidade, 

o segundo com a missão de, ao regularizar os territórios dos povos quilombolas, fazer a 

redistribuição.  

 A luta quilombola – cujo Velho Chico se afirmou como referência e onde 

também se fortaleceram as condições para a criação da Coordenação Nacional de 

Articulação das Comunidades Quilombolas (Conaq) – passou, a partir de 2003, a ser 

visível de forma marcante no conjunto da questão agrária da Bahia. A principal luta tem 

sido pela política pública de regularização fundiária dos seus territórios. O principal 
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termômetro para tal afirmativa têm sido as mobilizações das comunidades que sempre 

reafirmam esta necessidade quanto ao número de processos no INCRA da Bahia.  

 Atualmente, são 269 processos de regularização em curso, com mais de 300 

comunidades envolvidas. Desses, 219 estão apenas com o processo formalmente aberto, 

isto é, sem que nenhuma ação tenha sido feita pelo órgão; 15 estão com RTID em fase 

de elaboração, em geral nos trabalhos de campo para compor a peça técnica; 13 estão 

com o RTID, publicado no Diário Oficial da União, fase em que há contestação da peça 

técnica; e 16 estão com Portaria de Reconhecimento publicada. (Incra, 2015)  

 Fora essas, algumas comunidades receberam títulos anteriores à política de 

regularização para comunidades quilombolas, leia-se, antes do Decreto 4887/2003, quer 

seja através dos Projeto Especiais Quilombolas (PEC), como foi o caso de Rio das Rãs, 

quer seja através da política de assentamentos rurais, como a comunidade quilombola de 

Juá/Bandeira, através da regularização fundiária do governo do estado da Bahia, o 

antigo Iterba.  

 Das comunidades regularizadas pós Decreto 4887/2003, com seus territórios ou 

partes deles reconhecidos, a Bahia possui 16 áreas nessa situação, pouco mais de 10% 

da do Brasil. Dessas, 14 receberam o título do Governo Estadual, pois os seus territórios 

estavam em terras devolutas do estado. As outras duas são Jatobá, em Muquém do São 

Francisco, que conseguira 1.178 hectares das áreas da União e Parateca e Pau D´arco, 

em Malhada, que conseguiu pouco mais de 7.800 hectares também das terras da União, 

por estar nas margens do Rio São Francisco.  

 Assim, nota-se que se a política de regularização fundiária continua sendo 

gargalo do amplo acesso das comunidades quilombolas à cidadania plena. Conforme 

recordava o professor Milton Santos, é impossível uma cidadania (plena) que prescinda 

da base territorial. Neste sentido, quando os moradores da comunidade quilombola de 

Juá/Bandeira discutem como “passar” de assentado a quilombos, atrelam alguns 

critérios étnicos, tais como “ser filho do lugar”, “ser negro”, “os antigos”.  
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5.5.2 A Questão Quilombola em Juá/Bandeira: a questão territorial 

 

Neste contexto de reconhecimento de identidade étnica, cabe destacar algumas 

questões concernentes ao pedido de certificação e ao processo de “transformação” de 

Projeto de Assentamento em “Território Quilombola” no caso de Juá/Bandeira. Como 

se viu no capítulo anterior, em 2006 teve início uma discussão para que as associações 

dos assentamentos criados nas antigas áreas da Fazenda Curralinho fossem unificadas 

em uma única, a Associação Agropastoril Quilombola de Juá/Bandeira, criada em 2008.  

Já no processo de implantação dos assentamentos, entre 1999 e 2000, a questão do não 

loteamento da área foi ponto de tensão entre os “assentados”, conforme aponta o 

depoimento de Seu Jaime, liderança da comunidade 

 

Teve muitas ideias, é o seguinte teve muitas ideias que queria que seja 
individual o assentamento com é o P A. o PA é o projeto de 
assentamento da reforma agrária, como você sabe né? O povo queria 
que dividisse queria que tivesse seus lotes com a contagem que o Incra 
libera para família que seja de 25 hectares ou até mais dependo da 
área da terra, tem pessoa, tem região que o Incra uns fala até de 30, 30 
e poucos hectares, mas a lógica que vejo sempre falar é que o normal 
do assentamento é de 25 hectares que o Incra né então quando chegou 
o P.A o povo não quis saber de quilombo, muitos contestou pra não 
criar o quilombo, por que eles queria tudo seu lote individual. Já pra 
nós os fundadores da associação os mais velhos que fundou a 
associação (Seu Jaime, morador do quilombo Juá/Bandeira, Fazenda 

Curralinho, entrevista em outubro de 2015).  

 

 A partir do depoimento acima e do trabalho de campo, pudemos apreender uma 

das características – segundo os moradores – que os identifica enquanto quilombolas: a 

terra ser comum, não ser individual. Nos relatos, percebemos que este é um critério 

forte de identificação com a categoria étnica de quilombolas. A discussão, mediada pela 

CPT e pelo Movimento CETA, elencou a situação de outros assentamentos da região – 

a exemplo do Vale Verde, que fica do outro lado do Rio – em que o loteamento da área 

desapropriada teve como consequência a chegada “de gente de fora”. “Os mais velhos 

que fundou a associação”, no descrever de Seu Jaime, sustentou o não parcelamento, 

retomando tanto a história contada pelos mais velhos da inexistência de cercas 



293 

 

separando as áreas quanto relacionadas à fronteira – como nos diz Barth (2003) – do 

Outro, do que ocorria nas áreas loteadas.  

 Este critério de autoidentificação se relaciona diretamente com a história da 

comunidade, pela memória social remeter a um período antigo, como já apontou Seu 

Curralinho em outro momento: “Isso aqui [a comunidade] é do começo do mundo”.  O 

depoimento de Seu Valdomiro nos permitirá extrair essa confirmação: 

 

[...] como nós não tinha muito conhecimento e a CPT começou a 
incentivar junto com a igreja, depois a gente percebeu que tinha que 
ser, tinha que ser não pois a gente já é quilombola, de tradição, né?   
300 anos de escravidão passando de geração em geração e como aqui 
é uma comunidade muito velha e grande é considerado quilombola. 
(Seu Valdomiro, presidente da associação do “Território de Juá e 

Bandeira”, entrevista em fevereiro de 2015) 

 

Em outro momento do depoimento o morador ratifica o elemento de ser “antigo” 

o quilombo: 

 

[...] eu vejo que para aqui ser quilombo, eu vejo particularmente que a 
gente não veio ser quilombola de 2000 pra cá, a gente já era 

quilombola a 300 anos só que a gente não tinha esse conhecimento. 

[...] Porque aqui é uma comunidade antiga, e pelo que eu entendo 
hoje, a gente é quilombola pelas gerações passadas, meus avos, avos 
de outras pessoas que nasceram e morreram a mais de 100 anos, na 
época diz que eles falavam, pessoas que morreram com 90 anos a 
velho Abílio fala que aqui não tinha separação, não tinha cerca de 
arame, saia de lá, a agente vê a questão quilombola no país. A gente 
não é quilombola de agora é sim de antes, eu entendo assim, né? (Seu 
Valdomiro, presidente da associação do “Território de Juá e 

Bandeira”, entrevista em fevereiro de 2015) 

 

 O depoimento relaciona uma dimensão do parentesco, das memórias sobre 

escravidão, a questão territorial – quando fala da ausência da cerca –, a emergência da 

questão quilombola no país e do contexto em que a comunidade passa a se reconhecer 

como quilombo, nos anos de 1990 e início dos anos 2000. Para além dos elementos que 
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dão sentido à identidade quilombola à sua comunidade, os moradores de Juá/Bandeira – 

tomando como referência os sinais diacríticos que eles realçam – identificam outras 

comunidades do entorno como quilombolas, mesmo que elas não recorram à categoria 

classificatória. As próprias áreas dos acampamentos aqui analisadas – por terem um 

histórico de ocupação socioterritorial simular à de Juá/Bandeira e por manter relação de 

parentesco e aliança – são entendidas como quilombolas, como aponta Seu Zé Baiano: 

 

O limite dela [da Fazenda Curralinho], até na serra geral, nas Serras 
Gerais lá ó. Mas aí teve um, um confronto

98
 aí, com os morador de lá 

que até nós, através do INCRA, respeitamo eles, pra gente não ficar 
colocando pressão. Respeitamo eles pra lá, que eles também são da 
descendência de quilombola. Eles pode não querer, mas nós tem eles 
como quilombola, porque eu nasci e criei nessa área que tem lá no 
fundo. Tá entendendo? (Seu Zé Baiano, entrevista em outubro de 

2015) 

 

 A dimensão de identificação com o Outro parte de uma origem e trajetórias 

comuns: serem antigos na Fazenda, terem sido agregados dos mesmos fazendeiros, 

realizarem as mesmas atividades e, principalmente, serem da “descendência de 

quilombolas”. Como exemplo, os moradores citam a comunidade de Fortaleza, uma 

área limite ao quilombo que também deveria fazer parte do território, pois muitos 

moradores de Juá/Bandeira estabeleceram naquele lugar relação de trabalho, parentesco 

e aliança.  

 No processo de discussão nas comunidades, a experiência dos assentamentos, 

que tiveram problemas com o loteamento, serviu de instrumento pedagógico para que a 

discussão sobre o território quilombola prevalecesse. No diálogo que tivemos com Seu 

Chiquinho, hoje representante da Associação, ficou explícita a preocupação com os de 

fora, mas muito acerca da permanência da terra para quem necessitando migrar possa 

voltar à sua comunidade de origem. Embora extenso, optamos por aqui transcrever o 

diálogo para que esta dimensão seja apresentada.  

                                                 
98 Refere-se ao conflito entre os moradores das áreas próximas Serra Geral, que ainda abarcava os limites da Fazenda 

Curralinho.  
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- Não. Nós entremos em palestra, reunião. Nós tivemos reunião, pra 
decidir se queria reforma agraria ou quilombo. Porque quilombo é 
coletivo, não é? Não é pra cortar, né? E reforma agrária é pra cortar, 

né? E nós decidimos querer quilombos. (Seu Chiquinho) 

 - E de onde veio essa ideia.  

-  Essa ideia, foi com nós aqui mesmo. Fomos lá com Florisvaldo, e 
nós falamos. Deu a ideia pra nós. O padre Josivaldo. Falando, que se 
fosse individual, muitos vai destruir e muitos vai vender, e a gente não 
queria que vendesse. Porque se fosse cortar ai, muitos ia vender 

mesmo. (Seu Chiquinho).  

- Aqui, seu Chiquinho. Tem essas experiências de assentamento. 
Vocês acham que é diferente ser assentamento e quilombo?  

(Pesquisador) 

[Seu Chiquinho] Nós é diferente. Porque onde tem lote, eles vende. 
Eles costuma entrar até empresário. Tinha uma que tinha lote. Porque 
os empresários chega vai comprando, vai comprando. Quando pensa 
que não, ele tá com 10, 20 lote comprado. E 20 lote tem fazenda. 
Porque a diferença é essa.  Lá no Mangal mesmo, tem gente que tem 
quatro lote, por que foi comprando da mão de um, comprando da mão 
de outro, dos posseiros. E os que vendeu, perdeu. Porque pegou o 
dinheiro e perdeu. Nós aqui não quisemos por causa disso. Porque se 

um quiser ir, aqui mesmo, pra São Paulo, pra Brasília, ele vem, 
ele fica, mas a terra não vende . (Seu Chiquinho, entrevista em 

fevereiro de 2013, gritos nossos) 

 

 A despeito de todas as questões apresentadas, nos chamou atenção a 

incorporação da relação entre quilombo, parentesco, migração e permanência na 

comunidade. Todas essas dimensões estão ligadas no sentido de uma identidade 

territorial que seria ameaçada caso os assentamentos – o território – fossem loteados. 

Mais: demonstra a estratégia do grupo na manutenção da terra para que parentes tenham 

assegurado um “pedaço de terra” em quaisquer situações, inclusive na garantia de que o 

processo constante de migração não ameace a integridade e coesão do grupo. Outro 

aspecto é o receio de formação de uma fazenda numa situação em que houvesse a venda 

de lotes.  

 Em 2010, a comunidade abre o processo de regularização fundiária do território 

quilombola junto à Superintendência do INCRA na Bahia. O Processo Administrativo 

54160.001074/2010-30, encontra-se parado na Superintendência, pois segundo o 
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INCRA não há conflito e vista a grande demanda no estado da Bahia, é necessário que 

se atenda a situação de comunidades em conflitos, o que não seria o caso da 

comunidade de Juá/Bandeira. Desde então, a Associação tem tido debates intensos 

como os moradores acerca da questão quilombola e do processo de regularização. O 

primeiro ponto é: qual o território a ser regularizado? Há, nesta questão, dois grandes 

grupos na discussão: um primeiro grupo sustenta que o território a ser regularizado deva 

incluir a Fazenda Boa Sorte, limite da comunidade de Juá/Bandeira, sob a qual a 

memória remete lembranças e recordações de parentesco e trabalho, isto é, de 

territorialidade. Outro grupo defende que apenas o limite dos três assentamentos seja 

demarcado, acelerando o processo de titulação enquanto quilombolas. Acresce-se a isto, 

que a comunidade quilombola de Fortaleza, que se territorializa nos limites da Fazenda 

Boa Sorte, requereu do INCRA, em 2013, sob processo de número 54160.000652/2013-

63, a regularização do território, que abarca a Fazenda Boa Sorte. No primeiro 

momento, a situação gerou conflitos e discussão entre as associações das comunidades, 

vez que ambas reivindicavam a mesma fazenda como constituintes dos seus territórios. 

Embora hoje a discussão não tenha cessado, a mediação do Movimento CETA e da 

Central Regional Quilombola permitiu que a comunidade de Juá/Bandeira desista do 

pleito de ampliação territorial, haja vista que a comunidade de Fortaleza não tem 

nenhuma área regularizada e mantenha uma relação conflituosa com os fazendeiros da 

Boa Sorte.  

 A segunda questão importante que nos chamou atenção em campo é a tentativa 

da Associação Agropastoril Quilombola de Juá/Bandeira coibir a extração ilegal de 

madeira, que tem ocorrido em seus mais de 20 mil hectares regularizados. 

Constantemente, a questão da preservação dos recursos naturais tem sido ponto de 

discussão e tensão nas assembleias, vez que indivíduos de fora e da comunidade têm 

retirado madeira em área de preservação. Mais uma vez, o que tem pautado o debate da 

associação é a realidade de outros assentamentos, em especial no Vale Verde, onde a 

maior parte da madeira foi retirada e há poucas áreas preservadas.  

 Avançando para a (re) construção da identidade quilombola, as associações têm 

apostado suas fichas na Escola Quilombola do Santa Rita, que foi conquistada numa 

articulação da CRQ e do Movimento CETA e construída em 2014. A associação tem 



297 

 

requisitado que na escola se debata temas como a questão quilombola, de modo a 

permitir que os jovens tenham como referência a memória social do grupo.  

Além da questão, entendem que a dimensão territorial aponta para elementos da 

cultura e da memória e da história do grupo, questões que podem ser explicitadas 

quando a terra “torna-se” território, segundo Jaime “[...] é isso que a gente quer que seja 

um território livre um território com mais cultual”.  Não se pode esquecer-se de apontar 

que a discussão da regularização do território como “quilombolas”, tem o componente 

de acessar políticas públicas ausentes em assentamentos e que são específicas para 

quilombolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Escola Quilombola em Juá/Bandeira, 2016.  

29 – Escola Quilombola do Santa Rita – Comunidade de 

Juá/Bandeira 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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5.5.3 Os acampamentos 17 de Abril e Lagoa Dourada (Movimento CETA): hoje e 

amanhã 

 

 No processo de reconfiguração das fazendas originárias da Curralinho, se 

territorializaram antigos moradores e trabalhadores rurais e urbanos que não tiveram 

origem nas respectivas fazendas. A conformação desses dois acampamentos se tornou 

possível devido à atuação do Movimento CETA que mobilizou os moradores expulsos, 

na década de 1980, e também pessoas que nunca tiveram acesso à terra e/ou não tinham 

origem rural. Uma vez acampados, na luta pela desapropriação das terras, para que os 

barracos de madeira e lona deem lugar a casas de alvenaria, para que as áreas ocupadas 

por minúsculas roças deem lugar a uma produção maior, cabe refletir quais são as 

Figura 30 – Placa na Construção da Escola Quilombola em Juá/Bandeira, 2016.  

29 – Escola Quilombola do Santa Rita – Comunidade de Juá/Bandeira 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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discussões presentes nestes espaços, bem como a expectativa dos grupos face ao futuro 

acampamento.  

 O Movimento CETA nasceu partir da base social da atuação das comunidades 

eclesiais de base e das equipes da Comissão da Pastoral da Terra em comunidades 

rurais. Posto o princípio de conformação de uma comunidade de irmãos e irmãs que, 

vivendo numa mesma situação – em geral de conflito –, as CEBs e a Pastoral ajudaram 

a consolidar um sentimento do “coletivo” entre os grupos com os quais atuavam. Ao 

longo do processo de enfrentamento com os fazendeiros, os acampados constituíram 

uma relação de solidariedade, ajuda mútua e União. Com a consolidação da área 

ocupada e uma expectativa cada vez maior de que a desapropriação fosse mais célere, 

os acampados começaram a organizar e/ou imaginar como seriam as condições de vida 

no seu chão.   

 A primeira preocupação aparece com as condições de vida do assentamento 

realizado. Como, o que e onde produzir? Entendendo que a área da União que beira o 

Rio São Francisco já lhes pertence, os moradores dos dois acampamentos dividiram 

uma área com partes individuais – com média de um a dois hectares – e uma área 

comum, onde todos plantariam de forma coletiva. Frisa-se que a localização do 

acampamento Lagoa Dourada está apenas circunscrita à parte do sequeiro, sem acesso 

ao Rio. Mas como a área do 17 de Abril – uma vez desapropriada – terá a área banhada 

pelo São Francisco, os dois acampamentos decidiram usar a área de lameiro de maneira 

mútua. A preocupação com relação à desapropriação se dá com a seguinte questão: onde 

vai ser o lote: mais próximo do sequeiro, da beira das antigas lagoas ou do lameiro? 

Neste sentido, os acampados já imaginam o que fazer com sua terra, como nos conta 

Seu Zé Verdinho: 

 

O que tem na minha cabeça é três criação, que eu vou criar com fé em 
Jesus e vou te explicar não quero mais que uma porca, ovelha e vaca e 
dois cavalo, égua não mais se vim eu não vou maltratar, minha criação 
vai ser essa, é o que eu vou plantar e se eu achar um jeito quero 
plantar uma parte de capim, parma, feijão, milho e mais outras coisas, 
não quero terra pra vender, fazer festa, clube eu quero para fazer essas 
coisas. (Seu Zé Verdinho, antigo vaqueiro da Fazenda Carnaíba, 

entrevista em julho de 2015)  
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 O futuro uso do território conquistado terá como base aquilo que o sujeito já 

realizava antes de ser acampado, como morador/agregado da Fazenda. Mas quais seriam 

as razões dessa escolha? Parece-nos as razões perpassam pela experiência e memória 

territorial a qual o indivíduo e seu grupo estão vinculados. Os moradores conhecem o 

território e a forma de reproduzir, de modo que a produção e criação diversificada se 

ancoram nas múltiplas estratégias de reprodução do grupo.  

 Do ponto de vista da organização, nos dois acampamentos, são as próprias 

associações e os próprios acampados que tem imaginado e definido a organização 

socioespacial interna. O Movimento CETA – em que pesem seus mais de 20 anos de 

atuação no estado da Bahia – nunca conseguiu conformar um modelo de organização 

produtiva, como o MST. Além disso, o Movimento CETA tem passado por um 

momento de descenso na luta e dificuldades de formação de novas lideranças, o que faz 

com que cada assentamento orientado tenha suas próprias regras e organização. No 

acampamento 17 de Abril, um de seus integrantes – filho de beradero do São Francisco 

– tornou-se agrônomo com o Curso do Programa Nacional de Educação em Reforma 

Agrária (PRONERA), e tem auxiliado na discussão acerca da localização dos lote s e das 

casas. Numa área próxima à sede da Fazenda Bonança/Nova Delhy, foi construída uma 

vila, onde para cada um dos 60 acampados foi demarcada uma área de um (1) hectare, 

onde os acampados criam animais miúdos, alguns possuem uma vaca e plantam 

hortaliças. A ideia é que as casas do futuro acampamento fiquem nestes lotes, e que as 

áreas maiores para a produção sejam afastadas.  

 Outra questão presente nos acampamentos do Movimento CETA é a 

diferenciação interna. As lideranças mais antigas acreditam que há uma divisão bastante 

explícita: as pessoas que eram originárias das Fazendas Curralinho e Carnaíba e de 

outras fazendas querem a terra para plantar e viver; os de origem urbana estão apenas no 

acampamento para ter a terra para vender ou fazê-la de “veraneio”, isto é, utilizar como 

sítio para os fins de semana, sobretudo, porque o assentamento estará a 17 km de 

distância dos bairros urbanos de Bom Jesus da Lapa. Este tem sido o ponto de discussão 

nas reuniões dos acampados, causando fraturas internas e minando a organização social. 

Seu Zé Verdinho, ainda argumenta: 
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Possa ser que eu esteja enganado, mas eu tenho uma visão comigo, 
por eu não ter leitura o que eu vejo nesse acampamento nosso aí 
quando formos assentados é que tem uma parte de pessoas ali que eu 
vejo que dão uma onda, de empresa, eu vejo que ele vai receber a 
terra, mas vai dar uma de empresa. Tem um grupo que vai querer ser 
empresário [...] então eu vejo que vai ter uma parte de trabalhador e 
outro de empresa [...]. (Seu Zé Verdinho, antigo vaque iro da Fazenda 
Carnaíba, entrevista em julho de 2015) 

 

 Embora estejamos relatando um caso muito particular, esta é uma preocupação 

presente em quase todos os acampamentos que visitei, o que aponta que não pode ser 

superada pela dicotomia “uma empresa e o outro trabalhador”, como se expressa na fala 

do entrevistado. A discussão precisa perpassar sobre as experiências pelas quais essas 

famílias têm perpassado. Mas, em meio esta questão, perguntei a um acampado o que 

ele faria com a terra. Com o olhar ao longe e um sorriso no rosto, os olhos encheram 

d’água e ele, então, disse: 

 

- Vendo o quintal de vocês, uma melancia, um feijão, uma galinha. E 

quando sair, que fizer o corte da terra, o que você tá pensando assim 

de plantação? (Pesquisador). 

- Ô moço, aí eu já não sei. É uma coisa que a alegria é tanta que eu 

não sei. Essa terra que a gente conhece tanto [...]. (Seu Jair, 

acampado do 17 de abril, entrevista em fevereiro de 2014, grifos 

nossos) 

 

 Mesmo depois de 12 anos de acampamento, a esperança em torno da terra de 

origem se torna maior do que as dificuldades – estas têm sido compartilhadas e 

superadas pelo grupo a partir das relações de solidariedade que se estabelecem. Nesta 

direção, quando um novo acampado chega ao espaço, há um mutirão para construir 

novos barracos e realizam uma reunião, no sentido de “boas vindas” à nova família 

acampada. Em momentos como esse a vida em comunidade supera as vicissitudes, 

recolocando a esperança pelo sonho da terra. Mas como é uma terra específica, o que se 

expressa na fala é a territorialidade do grupo.  
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5.5.4  Os acampamentos Curicaca e Egídio Brunetto (MST): hoje e amanhã 

 

 Como se viu, os acampamentos Curicaca e Egídio Brunetto, ambos orientados 

pelo MST, surgiram a partir da mobilização de trabalhadores rurais de outras áreas, 

alguns originários da Fazenda Curralinho e Carnaíba, e, principalmente, de 

trabalhadores urbanos de Bom Jesus da Lapa e de outros municípios, como Brotas de 

Macaúbas. A origem das famílias acampadas tem sido um importante ponto de reflexão 

nos estudos sobre acampamentos, sobretudo, quando se referem à “adaptação” dos 

moradores da cidade nos trabalhos no campo. Internamente, nos dois acampamentos, há 

também uma divisão dos “da terra” – trabalhadores e trabalhadoras com origem do 

campo – e os “urbanos” – trabalhadores e trabalhadoras com origem nas zonas urbanas. 

As lideranças locais de ambas as ocupações, que fazem parte dos “da terra”, acreditam 

que os de origem urbana terão dificuldades de se adaptar ao campo e estão apenas 

esperando a desapropriação para que o lote seja comercializado ou utilizado apenas 

como “veraneio”, como dito sobre os acampamentos do CETA. Um primeiro ponto de 

discussão é manter os “urbanos” nos acampamentos para que este tenha visibilidade e 

força para continuar a reivindicar a desapropriação das terras. Para tanto, as lideranças 

dos dois acampamentos fazem reuniões constantes, não sem protesto e desconfiança dos 

acampados oriundos das cidades. 

 

 É que acha [os urbanos] que nós quer mandar no acampamento. Que 
o acampamento só dá a gente né? Porque a colocação que o 
movimento coloca no acampamento é essa. E o movimento ele não 
obriga ninguém ficar debaixo da lona, dizer assim se tem que 
permanecer todo dia aqui debaixo, ele mesmo o próprio movimento 
fala, eu sei que nós não temos condições de manter vocês embaixo da 
lona, sem sair, sem ir lá fora ganhar seu dinheiro. Não tem. Então eles 
pede que a gente dá assistência, quando sai, às vezes vai 5 ou 6 
trabalhar, se for um dia vai uns outros não, mas que sempre dá 
assistência ao acampamento. Porque aqui são sete dia na semana, 
geralmente se trabalha três dia né? Se não for um óleo, um café, aí 
você dá assistência aqui. A coisa apertou, você corre na cidade, numa 
roça, se dá um jeito de arrumá seu recurso, quando vai fazer isso aqui 
perto não, aí fica mais fácil. (Seu Rupiado, entrevista em 4 de março 
de 2015)  
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Podemos extrair do depoimento: a relação de tensão entre as lideranças que têm 

a responsabilidade de manter o acampamento em movimento; as necessidades dos 

acampados, que necessitam se manter com estratégia de reprodução social, trabalhando 

na zona urbana ou por diárias em outras fazendas. A implantação de um sistema de 

rodízio para permanência nos acampamentos funcionou por um período, mas as 

necessidades e escassez de alimentação e acesso a outros serviços não têm permitido 

uma constância na fixação das 54 famílias no acampamento Curicaca e das 80 no Egídio 

Brunneto. Em uma visita durante a semana, é possível encontrar, no máximo, dez (10) 

famílias em cada um dos acampamentos. Nos fins de semana, a ocupação dos barracos 

chega a mais de 80% dos acampados. As lideranças locais têm refletido acerca da 

“condição camponesa” dos acampados, de modo a imaginar que alguns que vieram da 

cidade não têm aptidão para os trabalhos do campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Acampamento Egídio Brunetto, 2016, MST. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2016.  
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As lideranças, com origem no campo, sempre dialogam com a coordenação 

regional e estadual do MST, buscando “alertar” sobre a situação e perspectiva de futuro, 

conforme aponta um acampado99: 

 

[...] eu falei com um bocado, inclusive falei com o próprio Wilson   

nas reuniões da coordenação, logo na primeira reunião entrei como 

coordenador da reunião, falei com ele falei pra PC, falei pra Betão, 

Siquara, Arlindo, Neura e o derradeiro agora para Marco que a 

maioria que entrou aqui na primeira reunião que Wilson fez na 

coordenação eu avisei para ele que a maioria do povo não tem ligação 

com a roça. O povo tava aqui, a maioria desse povo eu falo até hoje 

porque tem deles aí ainda 7 ou 8 que não tem ligação com roça não, 

tem uns que tão querendo o benefício do governo, isso é que eles estão 

querendo, pois eu acho que a pessoa que é acostumado com roça, ele 

tem a ligação com roça, você vê o movimento do cara que tem ligação 

com roça, você vê o encaiba, uma foice, o cara pega no machado, 

numa enxada, você vê a saída dele, eu sei de qualquer canto, se o caba 

chega assim pega um machado, uma foice, é cortá um pau desse, não 

tem trabalho não tem nada, é a pessoa que você sabe que não é da 

roça, você fala para uma pessoa pegá no machado, cortá um pau 

desse, só no pegá do machado você conhece como ele pega [...] 

(acampado do Curicaca, entrevista em 2015) 

 

 As questões levantadas no depoimento realçam a diferenciação por parte das 

lideranças que tem origem no campo, levando em consideração elementos como “pegar 

no cabo do machado”, apresentando um critério que parece objetivo – o lidar com o 

instrumento de trabalho –, mas que se baseia na experiência do sujeito que fala. Porém, 

não deixa de ser significativo que a base da comparação esteja ancorada no saber e no 

conhecimento acerca do trabalho do campo.   

 

 

 

                                                 
99 Neste caso preferi ocultar o nome e qualificação do entrevistado.  
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 Diferente da estrutura organizativa do Movimento CETA, o MST tem uma 

estrutura mais hierarquizada, com diretrizes e princípios organizativos muitas vezes 

gerais para as áreas orientadas. Isto significa que para estas existe uma possibilidade 

maior de que a Direção do Movimento, em especial a estadual e regional, possa intervir, 

buscando colocá-las no modelo pregado pelo Movimento. A liderança estadual que 

acompanha as áreas do MST em Lapa analisa o futuro assentamento preocupada com a 

dimensão da produção e da qualidade do meio ambiente, conforme aponta o depoimento 

de Wilson, liderança da região:  

 

Hoje, a gente tem duas coisas que o movimento está debatendo, que o 
movimento está preocupado: um é a produção, a formação política e a 
questão ambiental. São esses debates que a gente está tendo. Como 
você vai produzir sem degradar o meio ambiente? Sem você precisar 
de muita água do rio que já está escassa, que já está acabando? São 
esses desafios que chegou pra gente. Como nessa região a gente vai 
fazer isso? Porque aqui tem características diferentes da região, do Sul 

Figura 32 – Acampada levando água ao barraco, 2015.   

Fonte: Trabalho de Campo, 2015.  



306 

 

e tal. Ou você tem água ou você não produz, hortaliças, verduras, 
frutas essas coisas. Você tem um período, que não resolve o problema 
social. É um desafio porque o movimento de certa forma conseguiu 
produzir algumas experiências no semiárido, mas não conseguiu 
resolver o problema de produção, equilíbrio do meio ambiente e 
preservação da água e tal. (Wilson, liderança estadual do MST, 

entrevista em Julho de 2016).  

 

 Nota-se uma preocupação que não está – ao menos de modo explícito – nas 

questões que perpassam as áreas do Movimento CETA. Isto se dá, no nosso 

entendimento, devido à posição nacional do MST face a grandes debates, como me io 

ambiente, produção agroecológica, dentre outros. O fato é que a luta pela terra nos 

acampamentos do MST está sendo “testada” em face da diferenciação dos “urbanos” e 

os “do campo”.  

 Hoje, após todo esse processo, a fazenda está reconfigurada conforme  a Figura 

33, demonstrando como o processo de luta na/pela terra e sua transfiguração em luta 

territorial tem a capacidade de modificar as relações sociais. As áreas dos 

acampamentos e as áreas já desapropriadas somam quase 40 mil hectares. Se somarmos 

a projeção do número que poderão ser assentados nos quatro futuros assentamentos – as 

mais de 450 famílias presentes dos Assentamentos Campo Grande I, Campo Grande II e 

Santa Rita – teremos nesses 40 mil hectares 900 famílias. Este “número” é ultrapassado, 

pois quando contabilizamos que a possibilidade dos três assentamentos se tornarem o 

Território Quilombola de Juá e Bandeira – como lutam os moradores –, teremos mais 

famílias contempladas com o território. 
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Figura 33 
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  O que a Figura 33 expressa é de como a luta na e pela terra/território, foi capaz 

de reconfigurar a paisagem de Bom Jesus da Lapa no século XX e XXI. Reafirma que a 

questão agrária assume, no século XXI, uma luta territorial, na medida em que 

manifesta tanto as lutas por redistribuição – neste caso, acesso a terra e às políticas 

públicas – tanto às lutas por reconhecimento, no sentido que sujeitos sociais, como os 

quilombolas de Juá/Bandeira, buscam garantir a identidade que foi alçada na luta 

territorial. Foi a luta social que permitiu aos antigos agregados ter a terra que nunca lhes 

pertenceram formalmente, “no documento”, mas que sempre lhes pertenceram a partir 

da territorialidade na lida com o gado, a pesca, o extrativismo e demais atividades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta tese pretendeu demonstrar os (des)caminhos do processo de luta na/pela 

terra, a dinâmica e as reconfigurações territoriais dos grupos sociais do campo. Destaca-

se, primeiro, a emergência destes grupos face à questão agrária contemporânea, que tem 

sido tomada como elemento estruturante da realidade brasileira. Se a manutenção da 

estrutura fundiária concentrada se manteve e, em decorrência disso, os conflitos 

fundiários se ampliaram, qual seria a “nova cara da questão agrária”? Entendo que, na 

configuração recente, a questão agrária explicita novos atores na hegemonia relacionada 

à propriedade da terra e da apropriação dos recursos naturais. Estou me referindo a 

empresas internacionais que têm adquirido cada vez mais terras, internacionalizando a 

questão agrária brasileira; o processo de financeirização da produção e da propriedade 

fundiária, tendo cada vez mais bancos e instituições financeiras como mediadores das 

transações no campo; a ampliação de empresas mineradoras e de infraestrutura, que 

aprofundam as tensões com outros modos de vida dentre outras questões.  

 Se a questão da propriedade da terra e dos meios de produção se explicitam 

desta maneira, o que falar acerca dos movimentos sociais do campo? Estes têm se 

deparado com desafios cada vez maiores, como lidar com instituições financeiras e 

conglomerados econômicos estrangeiros. O Estado Nacional brasileiro tem criado 

condições de ampliação da presença destes agentes no mercado no campo, e os 

movimentos sociais têm apresentado uma lógica que ora contesta o Estado, por seu 

vínculo com o capital, ora necessita do Estado para a ampliação de políticas públicas.  

 No contexto em que a questão agrária está enraizada, novos sujeitos entram em 

cena, ampliando a luta para além da terra, mas que passa pelo reconhecimento de 

identidades sociais e pela luta por redistribuição de territórios, isto é, espaços portadores 

de história, significado e pertencimento. São assentados da reforma agrária, acampados, 

quilombolas, povos indígenas e outros tantos sujeitos que demonstram força e vitalidade 

no imenso caldeirão da questão agrária do Brasil contemporâneo.  

 Esta tese se voltou a estudar e explicar os caminhos que permitiram a 

reconfiguração territorial em duas fazendas de gado em Bom Jesus da Lapa, nos sertões 
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da Bahia. Tratando-se de uma particularidade, a partir da categoria metodológica da 

Totalidade, foram aqui explicitados amplos aspectos referentes à questão agrária 

contemporânea. Os grupos sociais estudados tiveram origem no processo de conquista 

do sertão, desde o século XVII. No processo de criação das primeiras fazendas, com a 

utilização de trabalho escravo e livre, constituíram-se relações de interdependência entre 

os escravos – no primeiro momento –, agregados e fazendeiros. O tamanho das 

fazendas, mais de 138 mil hectares, e a presença de ilhas e da beira do Rio São 

Francisco permitiram a constituição de múltiplas territorialidades. A memória social 

configura essas relações de dependência desde 1930, no “Tempo dos Teixeiras”, tempo 

em que as relações sociais estavam marcadas pelo mandonismo do proprietário, mas 

havia elementos de resistência, que chamamos de “contrapecuária”, nas ações dos 

agregados.  

 As relações de dependência – com conflitos internos ora emergentes ora 

implícitos – permaneceram até os anos de 1970/1980,  quando a mudança no domínio da 

terra ensejou novas relações internas. A partir de então, os novos proprietários passaram 

a racionalizar o uso das terras, impondo aos antigos agregados uma dinâmica avessa à 

que vinha sendo experimentada desde tempos imemoriais. No aprofundamento de 

imposições aos grupos sociais do campo, o que se viu foi um processo de conflito, 

expropriação e expulsão, causando a desterritorialização dos sujeitos das fazendas em 

questão. A “solução” dada pelos grupos, num primeiro momento, foi migrar e/ou 

utilizar o Rio São Francisco – suas áreas de lameiro, ilhas e lagoas – como reafirmação 

da identidade territorial.  

 Apenas a partir dos anos de 1990 – com o fortalecimento da bandeira da 

“reforma agrária” –, os antigos moradores da Fazenda Carnaíba e Curralinho foram 

orientados por mediadores políticos, como a Comissão Pastoral da Terra, a integrarem 

as fileiras da luta pela terra na região. Os conflitos se tornaram públicos e a contestação 

ao direito natural reivindicado pelos proprietários – e durante muito tempo absolvido 

pelos moradores – torna-se uma arma de luta, quando passam a reivindicar o território 

ancestral, por serem “da terra”, “da raiz”. Este movimento permitiu que nos anos de 

2000 a comunidade de Juá/Bandeira conseguisse a regularização – via desapropriação 

por interesse social – de 20 mil hectares de terra no perímetro das antigas fazendas.  
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 A conquista de parte da terra, em 2000, motivou grupos que haviam sido 

expulsos nos anos de 1980, ao retornarem à fazenda e constituírem quatro 

acampamentos que existem até os dias atuais, apesar de um desses acampamentos, o 17 

de abril, ter mais de 12 anos de surgimento. Hoje, somadas as famílias dos 

acampamentos 17 de Abril, Lagoa Dourada, Egídio Brunetto e Curicaca, são mais 240 

família acampadas a espera da desapropriação de mais de  Paralelo a este processo, os 

moradores de Juá/Bandeira passaram a reivindicar a titulação das suas terras como 

“território quilombola”, demanda ancorada a partir do trabalho da memória acerca de 

sinais diacríticos como escravidão, terem nascido na terra, dentre outros.  

Conclui-se, então, que a luta/na e pela terra – tendo como fundamento a luta 

territorial – consegue explicitar questões mais amplas como identidade, memória, 

parentesco, preocupações com meio ambiente, dentre outras. É possível compreender, 

inclusive, como esta luta está ancorada em territorialidades ulteriores, tornadas públicas 

no próprio processo de conflitos. O atual momento do país, após o Golpe de 2016, 

aprofundará ainda mais a questão agrária e os conflitos fundiários. Mas nos parece que a 

resistência dos movimentos sociais e dos diversos grupos do campo brasileiro poderá 

encontrar respostas na ancestralidade, na memória e nas múltiplas territorialidades 

forjadas na luta.   
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