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RESUMO 
 

 

Este trabalho realiza a leitura da territorialização organizada 

pelo MST no Projeto de Assentamento Rural Eldorado, 

localizado no Município de Santo Amaro (BA), partindo da 

espacialização do MST na Bahia, para contextualizar o 

processo que culminou com a territorialização em estudo. 

Para tal, inicialmente, será recuperada a geo-história do MST 

na Bahia com destaque para sua inserção no Estado, a partir 

da região do Extremo Sul, tendo como ponto de partida a sua 

primeira ocupação, realizada na Fazenda Flonibra, município 

de Alcobaça, em 1987. Logo após, a pesquisa identifica as 

estratégias de ocupação, de resistência e a espacialização do 

MST nas regiões estratégicas do Estado, descrevendo o 

desenrolar do processo até os dias atuais. Em seguida, será 

analisada a inserção e a regionalização do Movimento no 

Recôncavo Baiano a partir da sua rede de assentamentos e, 

finalmente, com o cenário descortinado, será abordada a sua 

territorialização no PA Eldorado, com ênfase na análise da 

gestão e organização territorial conduzida pelas lideranças do 

Movimento no processo de luta e resistência, para fazer valer 

as palavras de ordem que motivaram a utopia do Movimento: 

ocupar, resistir e produzir. 

 

Palavras-chave: Movimentos Sociais, Luta Pela Terra, 

Reforma Agrária, Assentamentos Rurais, Recôncavo Baiano. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This work carries through the reading of the territoriality 

organized for the MST in the project of Agricultural Nesting 

Eldorado, located in the city of Santo Amaro (BA), starting 

from the pertaining to the space of the MST in the Bahia, to 

context the process that culminated with the territoriality in 

study. For such, initially, the geo-history of the MST in Bahia 

with prominence for its insertion in the State will be 

recouped, from the region of the South Extremity, having as 

starting point its first occupation, carried through in the 

Flonibra Farm, city of Alcobaça in 1987. Soon after, the 

research identifies the strategies of occupation, resistance and 

the pertaining to the space of the MST in the regions 

strategies of the State, describing uncurling of the process 

until the current days. After that, it will be analyzed the 

insertion and the regionalize of the movement in the 

Recôncavo Baiano from the net of nesting and, finally, with 

the disclosed scene, will be boarded its territoriality in the PA 

Eldorado, with emphasis in the analysis of the management 

and territorial organization lead by the leaderships of the 

Movement in the fight process and resistance, to make to be 

valid the words of order that had motivated the utopia of the 

movement: to occupy, to resist and to produce. 

 

Keywords: Social Movement, Fight for the Land, the 

Agrarian Reformation, Agricultural Nesting, Recôncavo 

Baiano.          
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Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  

PRRA - Planos Regionais de Reforma Agrária  

PUC - Pólo de Unidade Camponesa  

RB - Relação dos Beneficiários  

SAPP - Sociedade de Plantadores de Pernambuco  

SDT - Secretaria de Desenvolvimento Territorial  

Seagri - Secretaria da Agricultura do Estado  

SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia  

SERAC - Secretaria Extraordinária de Reforma Agrária e Cooperativismo  

SERAI - Secretaria da Reforma Agrária, Recursos Hídricos e Irrigação  

SIPRA - Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária  

SNCR - Sistema Nacional de Cadastro Rural  

SRA - Secretaria de Reordenamento Agrário  

STR - Sindicato dos Trabalhadores Rurais  

TDA - Títulos da Dívida Agrária 

UDR - União Democrática Ruralista  

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

Ultrab - União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil  
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O ano de 1987 foi o marco da inserção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) na Bahia, quando iniciou suas primeiras ocupações na região do Extremo Sul do 

Estado. A partir de então, conquistou novos espaços à medida que ganhava força reunindo 

inúmeros excluídos do campo e da cidade, espacializando-se e organizando-se por todo o Estado 

através da criação de suas regionais, dentre as quais encontra-se a região Recôncavo do MST 

sobre a qual o este trabalho encontra-se direcionado.  

A pesquisa tem como temática principal a análise da territorialização do grupo social 

organizado pelo MST no Projeto de Assentamento (PA) Eldorado, localizado no município de 

Santo Amaro (BA) e situado na regional Recôncavo. Para a realização da análise, buscar-se-á o 

resgate da espacialização desse Movimento no Estado da Bahia, com o desafio de desvendar a 

geo-história desencadeada no processo de espacialização-territorialização do Movimento no 

Recôncavo Baiano. 

Esta pesquisa constituiu-se em uma extensão dos trabalhos desenvolvidos enquanto 

bolsista de Iniciação Cientifica (PIBIC/UFBA e CNPq), vinculada ao Projeto Integrado de 

Pesquisa GeografAR – A Geografia dos Assentamentos na Área Rural – coordenado pela Profa. 

Dra. Guiomar Inez Germani, que também orienta o trabalho apresentado. Foram muitas as 

atividades desenvolvidas ao longo desse período, o que despertou o interesse e, 

conseqüentemente, propiciou o aprofundamento desta temática, em especial, o estudo da 

regional Recôncavo e do PA Eldorado, que por está próximo a Salvador, constituiu-se em 

referência para os estudos da produção do espaço nos assentamentos rurais no âmbito do Projeto 

GeografAR. Como principais resultados desse processo de trabalho, destacam-se as atividades 

mais significativas. 

O Estágio Curricular Obrigatório para a conclusão do Curso de Licenciatura em 

Geografia, uma inovação, pois pela primeira vez foi realizado em um assentamento rural, 

intitulou-se “Oficinas de Geografia – Construindo, Descobrindo e se Encontrando no Espaço 

Geográfico”, composta por um conjunto de oficinas visando a capacitação em Geografia dos 

professores de assentamentos e acampamentos rurais da região do Recôncavo do MST; foram 

abordados, como temática principal, o Espaço Geográfico – Natureza x Sociedade e a forma 

como ele é transformado e construído. 

 Um outro trabalho realizado foi no “I Encontro dos Sem-terrinhas do Recôncavo”, no 

qual o Projeto GeografAR desenvolveu uma oficina trabalhando conceitos elementares do 

espaço geográfico ludicamente, buscando elementos do cotidiano vivenciado pelas crianças 

participantes.  
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A “Oficina Conhecendo o Espaço Geográfico” parte do I Curso de Formação Integrada à 

Produção do MST, foi realizada no Projeto de Assentamento (PA) Eldorado em Santo Amaro, 

reuniu, aproximadamente, 50 jovens entre 14 a 27 anos dos PA's da regional Recôncavo do 

MST, objetivou a formação de lideranças do Movimento. 

O “Mini-Curso Assentamentos: os novos espaços rurais”, que teve por objetivo discutir 

os conceitos referentes à compreensão/percepção do espaço geográfico dos acampamentos e 

projetos de assentamentos (PA’s). Nele enfatizou-se como se constitui um PA, como se efetiva a 

produção/transformação/requalificação do espaço dentro desses assentamentos, analisando os 

diversos agentes responsáveis por essa produção, propiciando que o processo de luta e conquista 

da terra fosse percebido em sua amplitude e compreendido enquanto consolidação de novos 

espaços geográficos, territórios alternativos e novas cidadanias. Este curso foi ministrado no 

XVII Encontro Regional dos Estudantes de Geografia do Nordeste, promovido pela 

CEREGENE, CEBEGEO, D.A.’s e C.A.’s de Geografia das Universidades Baianas. 

E, ainda, a Monografia de conclusão do Curso de Bacharelado em Geografia: “A análise 

da Consolidação Territorial do MST no Recôncavo Sul da Bahia” que analisou a espacialização 

do MST no Recôncavo Baiano, buscando entender as modificações e impactos regionais 

decorrentes das ações do Movimento na região. 

 A delimitação espacial da pesquisa foi o Estado da Bahia. Em um primeiro momento, 

buscou-se a compreensão da espacialização dos PA’s organizados pelo MST, visando entender a 

sua estratégia e a lógica de distribuição dos mesmos. No segundo momento, os estudos 

debruçaram-se sobre a região do Recôncavo Baiano, inicialmente, considerando-a como a 

Região Econômica do Recôncavo Sul, definida pela Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais da Bahia (SEI) e, posteriormente, limitando-a à regionalização estruturada pelo MST. A 

partir da construção deste cenário, foi possível realizar, a leitura do processo de territorialização 

do MST no PA Eldorado (BA).  

A delimitação da pesquisa é demarcada a partir das primeiras ocupações do MST no 

território baiano, no final da década de 1980 – especificamente em 07 de setembro de 1987, com 

a ocupação da Fazenda Flonibra, atual PA 4045 em Alcobaça, município da região do Extremo 

Sul do Estado, marco do surgimento do Movimento na Bahia – seguindo até dezembro de 2003. 

No que se refere aos procedimentos metodológicos para a construção do trabalho foram 

utilizadas as técnicas e instrumentos da pesquisa participante, observação empírica, entrevistas 

qualitativas realizadas junto às lideranças do MST na Bahia, visando a reconstituição oral da 

história e do fluxo da espacialização do Movimento; e junto às famílias residentes no PA 

Eldorado buscando o resgate histórico do processo de territorialização, subsidiando a leitura 
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geográfica da realidade do PA. Estas entrevistas foram orientadas por um questionário1, mas não 

se detiveram somente a ele, pois todo o processo de diálogo realizado foi gravado e, 

posteriormente, transcrito na íntegra, o que possibilitou a quantificação dos dados, assim como, a 

análise qualitativa dos discursos dos assentados. Foi utilizado também, o “Mutirão do MST”, um 

censo realizado na Bahia, em dezembro de 2002 – organizado nacionalmente e aplicado pelo 

próprio Movimento, que solicitou ao Projeto GeografAR a colaborar no processo de 

sistematização dos dados2.  Ressaltam-se, ainda, as pesquisas de campo e vivências realizadas no 

PA Eldorado desde o ano de 1996, junto ao Projeto GeografAR.  

 No que se refere à cartografia apresentada na pesquisa, toda ela foi elaborada a partir do 

suporte do banco de dados do Projeto GeografAR. A base cartográfica do Estado da Bahia 

também faz parte do acervo do Projeto. Para elaboração dos cartogramas foram utilizados os 

programas ArcView 3.2 e CorelDraw 10.  O Projeto GeografAR também constitui-se uma das 

principais fontes de pesquisa, pois dele foram usados o acervo de jornais e periódicos  e o seu 

arquivo iconográfico. As outras fontes importantes de pesquisa foram o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

As principais dificuldades encontradas na realização da pesquisa referem-se aos trabalhos 

de campo, pois embora tenha sido realizado um planejado exaustivo, a realidade foi mais 

dinâmica, os trabalhos coincidiram com um período de conflito entre os assentados e as 

lideranças do Movimento. Em determinado momento da investigação, devido os problemas 

internos os trabalhos de campo foram interrompidos. Acalmados os conflitos, na retomada da 

pesquisa observou-se que a realidade do PA era outra: encontrava-se esvaziado e uma parcela 

das famílias que tinham sido entrevistadas não mais estavam ali, o que foi surpreendente e 

decepcionante.  

Novas observações foram realizadas a partir do novo cenário que estava posto.  Assim, as 

famílias assentadas, a cada momento, representavam um numero diferenciado, compostas por 

pessoas distintas. Dessa forma, o Mutirão do MST apresenta famílias que não foram 

entrevistadas pela pesquisa de campo, esta por sua vez, apresenta famílias que não estão no 

Mutirão do MST. Ambos os levantamentos diferem da relação de beneficiários do INCRA. As 

listas não foram somadas, pois se tratam de fontes distintas, além de focalizarem momentos 

                                                 
1 Anexo 1.  Roteiro/Questionário das entrevistas de campo junto as famílias assentados. 
2 O “Mutirão do MST” foi sistematizado e analisado um total de 2991 questionários, os quais referiram-se a aproximadamente 

90% da totalidade dos PA’s organizados pelo MST na Bahia até 2002, os mesmos foram organizados por regional, assim 

quantificados por famílias entrevistadas: Recôncavo 246; Chapada 655; Sudoeste 706; Extremo Sul 532; Oeste 70; Norte 123; 
Sul 410; Baixo Sul 249. 
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históricos diversos. Para as análises quantitativas foram usados o Mutirão do MST, e para as 

análises qualitativas foram usadas as pesquisas de campo. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos, seguidos das considerações finais.  O 

primeiro capitulo tem como título “As terras da Bahia”, a analisa a ocupação e apropriação das 

terras da Bahia; a efetivação do I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA) e do Plano 

Regional de Reforma Agrária da Bahia (I PRRA/BA), discutindo a Reforma Agrária 

implementada no Estado e as implicações decorrentes das ocupações organizadas pelo MST, no 

final dos anos 1980, na Bahia. 

O segundo capitulo da pesquisa “O MST na Bahia”, discorre sobre a inserção do MST no 

Estado, enfatizando o processo inicial de organização do Movimento, que teve na região do 

Extremo Sul a sua materialização. Aborda, ainda, a espacialização-regionalização do MST. 

O terceiro capitulo “O Recôncavo do MST” focaliza a análise da regional Recôncavo do 

Movimento, e procura compreender a rede constituída a partir dos PA’s espacializados na região 

e as repercussões/impactos nela causados. 

O quarto capitulo descreve o processo de territorialização do grupo social organizado 

pelo MST no PA Eldorado, procurando construir um estudo interpretativo realizado a partir  das 

vivências e observações de campo e das entrevistas com os assentados. Seqüencialmente, faz 

uma análise do território em foco, abordando a sua existência, legitimidade e permanência no 

espaço regional. 

As contribuições potenciais da pesquisa, em nível teórico, são importantes devido a teoria 

de base utilizada, aplicada aos assentamentos rurais, a exemplo dos conceitos de espacialização, 

des-espacialização territorialização e des-territorialização. Também se tentou a elaboração de 

uma categoria identitária de análise – a identidade camponesa sem terra – para qualificar os 

sujeitos participantes da luta pela terra no processo de construção/produção do/no território no 

reproduzir da vida. A relevância da pesquisa constitui-se na perspectiva de contribuir com o 

Movimento descortinando a realidade dos assentamentos que o mesmo orienta. 
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1.1 Antecedentes Históricos 

 

A problemática agrária no Brasil é antiga e remonta o período da colonização, no século 

XVI, enquanto colônia portuguesa, inserido no processo de acumulação primitiva de capital, na 

fase do mercantilismo3. Portugal não teve intenção, a priori, de colonizar a terra invadida. As 

primeiras atitudes objetivaram a exploração do litoral para a exploração do pau-brasil. Apenas 

em 1530 o processo de colonização foi idealizado propondo, primeiramente, garantir a conquista 

do território que em 1534 começou a ser organizado com a divisão da colônia em Capitanias 

Hereditárias gerenciadas pelos donatários-fidalgos portugueses. Estas Capitanias constituíram-se 

em 12 imensas faixas de terras, perpendiculares à linha do Tratado de Tordesilhas. Este foi o 

primeiro processo de planejamento pelo qual passaram as terras que futuramente iriam chamar-

se Brasil e fundamentou-se no sistema comercial de exploração baseado na monocultura da cana-

de-açúcar, distribuída em grandes extensões de terra, para exportação, utilizando mão-de-obra 

escrava. 

Assim, o neófito Brasil principiou sua organização como uma sociedade injusta e 

excludente.  A distribuição das terras foi iniciada no período colonial através da Lei das 

Sesmarias, outorgada pela Coroa Portuguesa, constituiu a primeira medida jurídico-formal que 

objetivou orientar a distribuição de terras e combater às terras incultas. A implantação desse 

sistema facilitou o poder do grande proprietário, outorgando-lhe grandes extensões de terra, 

beneficiando setores privilegiados portugueses e dando origem ao latifúndio. O sesmo ocorreu de 

forma diferente do que fora estabelecido pela Coroa Portuguesa, tanto em Portugal como em 

outras colônias, pois o título passou a ser perpétuo, podendo o sesmero fazer o que quisesse das 

terras, a única exigência estabelecida foi a de fazer uso prolongado da terra por um período de 

cinco anos, sob o risco de multa ou confisco. A extensão dos sesmos sempre foi grande 

justificada, até mesmo, pela exigência de plantação de cana-de-açúcar.  

Com o enfraquecimento das capitanias, o Governo Geral foi instalado e para ele, foi 

transferido o direito da distribuição dos sesmos. Com relação à dimensão dos sesmos, houve 

mudanças através das quais ficou proibida a distribuição de terras além do que a pessoa pudesse 

aproveitar. Com essas mudanças surgiram outras regulamentações objetivando diminuir as 

dimensões dos sesmos. A mesma legislação que limitou o tamanho dos sesmos, privilegiou os 

                                                 
3 Sobre essa temática ver PRADO JUNIOR, C. História econômica do Brasil. 10ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1967; PRADO 

JUNIOR, C. A questão agrária. São Paulo Brasiliense, 1979; ANDRADE, M. C. A questão do território no Brasil. São Paulo-

Recife:  Hucitec/Ipespe, 1995;  e GERMANI, Guiomar I. Cuestión Agraria y asentamiento de población en el área rural: La 

nueva cara de la lucha por la tierra. Bahia, Brasil (1964-1990). Tese de Doutorado.  Barcelona: Universidad de Barcelona, 

maio de 1993. 
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que haviam sido transformados em engenhos. Por fim, passou-se a atribuir a dimensão da terra 

de acordo com a condição social de cada individuo, isto é, para os ricos e poderosos não havia 

limites sendo a força, inclusive, utilizada para expropriar os índios.  

No século XVIII, devido à decadência da cana-de-açúcar e ao início da corrida pelo 

ouro, a doação de terras para a produção de engenho diminuiu.  O sistema de Sesmarias vigorou 

até 1822. Deste ano até 1850 – 38 anos – o País permaneceu desprovido de leis reguladoras de 

aquisição de terras, sendo este período denominado de “Império das Posses”. Dessa forma as 

terras pertenciam a quem as tomasse por posse e as ocupasse. Este regime iniciou-se através dos 

colonos pobres que não tiveram acesso à terra. Eles se apossaram de pequenas extensões de terra 

para dela extraírem suas subsistências e comercializarem o excedente. Porém, com a extinção do 

sistema de sesmarias, as terras passaram a ser ocupadas por camadas mais poderosas da 

sociedade e foram constituindo-se em grandes latifúndios.  

Em 1831, inaugurou-se o período das Regências (1831 a 1840) em função da 

menoridade do Imperador Pedro II. Pelo fato de este possuir apenas cinco anos diversos políticos 

governaram o Brasil em seu nome. Esta fase durou nove anos. Embora passando por grandes 

agitações sociais e políticas nesse período, o País consolidou as bases do Império sendo dirigido 

pelas classes proprietárias que passaram a defender e garantir os seus próprios interesses. Com a 

possibilidade da abolição da escravatura e com a vinda dos imigrantes, o recém conquistado 

direito de posse da terra ficou ameaçado, pois se todos tivessem direito à terra como impedir o 

negro e os imigrantes de também se apossarem dela? Como garantir a manutenção desses 

segmentos em condição subalterna, longe do acesso ao meio de produção fundamental, a própria 

terra?  

Sucessivamente, em 18 de setembro de 1850, instituiu-se a Lei n. 601 – Lei de Terras, 

considerada a primeira norma jurídica global referente à terra no Brasil. Através desta lei, todas 

as terras sem dono ou devolutas passaram a ser propriedade do Império. Deste momento em 

diante, somente mediante pagamento se poderia adquirir um pedaço de terra. Essa lei 

transformou as terras em mercadoria e fez que o acesso às mesmas deixasse de ser democrático, 

pois impediu que a maioria da população tivesse direito a elas. Houve tentativa de normalizar a 

situação fundiária ao se definir o que seria terra devoluta e ao se garantir a legitimidade das 

posses – mansas e pacíficas – entretanto as questões agrárias não se desenvolveram de forma 

mansa e pacífica. Os conflitos tornaram-se acirrados, pois no reconhecimento da propriedade da 

terra pela posse, havia o risco de uma mesma área pertencer a vários donos. Os grandes 

proprietários se aproveitaram da situação e surgiu na história a figura do grileiro. O pequeno 

posseiro que estava na terra com sua família, há anos se viu, mais uma vez, expropriado. Nesse 
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mesmo período, coincidentemente, ocorreu o fim do tráfico negreiro e em 1888 a abolição da 

escravatura. Os negros livres ficaram, automaticamente, excluídos do acesso à terra. 

A Lei de Terras instituiu, de igual forma, a propriedade jurídica da terra, ou seja, a terra 

passou a ser um produto de compra e venda, legitimada através de um título de propriedade, 

juridicamente reconhecido. Com a Constituição de 1891 – I Constituição da República – a União 

transferiu aos Estados as minas e as terras devolutas, reservando a si a porção do território 

indispensável à defesa das fronteiras e os chamados terrenos da marinha, ou seja, desde 1891 até 

os dias atuais os Estados brasileiros passaram a legislar sobre suas próprias terras doando-as a 

seus aliados políticos e ao capital estrangeiro. Nesse contexto a terra encontrava-se cada vez 

mais concentrada, refletindo as diferentes formas de lutas desencadeadas no País nesse período. 

A luta pela terra, desenvolveu características de guerra civil. O Estado, por sua vez, 

tornou-se o algoz implacável dos líderes desse conflito durante o final do século XIX e primeira 

metade do século XX. Destacou-se, entre 1892 e1897, a Guerra de Canudos ocorrida na Bahia. 

Antônio Conselheiro chegou e se estabeleceu no sertão da Bahia com algumas centenas de fiéis 

seguidores iniciando a construção de uma comunidade sertaneja com o uso coletivo da terra, 

onde não havia polícia, nem impostos, tampouco patrões e empregados. Falava-se em toda a 

região que em Belo Monte "corria rios de leite e as barrancas eram de cuscuz". A cidade cresceu 

de forma acelerada. Os negros ex-escravos constituíram parcela expressiva do Arraial. A 

presença dos índios Kaimbés e Kiriris naquele lugar também foi considerável. Inúmeras vilas 

ficaram praticamente despovoadas. Os trabalhadores abandonaram as grandes propriedades, 

desorganizando suas produções e afetando seriamente toda a economia da região. A elite agrária 

nordestina encontrava-se apavorada e não tardou articular uma reação. Conselheiro disse "haverá 

quatro fogos, os três primeiros serão meus, o quarto eu entrego nas mãos do Bom Jesus”. Ele 

estava certo, após três expedições frustradas, numa quarta, o governo brasileiro massacrou 

Canudos e decapitou Antonio Conselheiro. Foi o fim do sonho!4 

Entre 1912 e 1916, ocorreu a Guerra do Contestado em Santa Catarina. Esta batalha 

simbolizou um dos maiores movimentos sociais do País no início do século XX e refletiu sobre 

as transformações da região entre Santa Catarina e Paraná. A região denominada Contestado 

abrangeu cerca de 40.000 km², entre os atuais estados de Santa Catarina e Paraná e foi alvo de 

disputa entre ambos os estados, pios até o início deste século a fronteira ainda não havia sido 

                                                 
4 Ver sobre a Guerra de Canudos: MONIZ, E. A guerra social de Canudos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978; 

SAMPAIO, C. N. Canudos: cartas para o Barão. São Paulo: EDUSP, 2000; MARINS, F. A Guerra de Canudos. 9ª ed. São 
Paulo: Ática, 1999. (Coleção O Cotidiano da Historia); VILLA, M. A. Canudos: o povo da terra. São Paulo: Ática, 1997.  
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demarcada. A região do interior de Santa Catarina e Paraná desenvolveu-se lentamente a partir 

do século XVIII, como rota de tropeiros que partiam do Rio Grande do Sul em direção à São 

Paulo. No século XIX, algumas poucas cidades haviam se desenvolvido, principalmente devido 

aos grupos provenientes do Rio Grande do Sul, após a Guerra dos Farrapos, dando origem a uma 

sociedade baseada no latifúndio, no apadrinhamento e na violência. Após a Proclamação da 

República, em virtude da maior autonomia dos estados, desenvolveu-se o coronelismo. Cada 

cidade possuiu seu chefe local, um grande proprietário que se utilizava de jagunços e agregados 

para manter e ampliar seus “currais eleitorais”, influenciando a vida política estadual. Havia, 

ainda, os pleitos entre os próprios coronéis, envolvidos em disputas por terras ou pelo controle 

político no Estado.  

Em 1908, a empresa norte americana Brazil Railway Company recebeu do governo 

federal uma faixa de terra de 30Km de largura, cortando os três estados do sul do País, para a 

construção de uma ferrovia que interligou o Rio Grande do Sul a São Paulo.  No mesmo período 

uma outra empresa coligada passou a explorar e comercializar a madeira da região com o direito 

de revender as terras desapropriadas ao longo da ferrovia. Enquanto os latifundiários e as 

empresas norte americanas passaram a controlar a economia local, formou-se uma camada 

composta por trabalhadores braçais, caracterizada pela extrema pobreza, agravada ainda mais por 

conta do final da construção da ferrovia, em 1910, elevando o nível de desemprego e de 

marginalidade social. Essa camada prendeu-se intensamente ao domínio dos coronéis e à rígida 

estrutura fundiária que não nutriu nenhuma perspectiva de alteração da situação vigente. Tais 

fatores determinaram o desenvolvimento de grande religiosidade entre a população regional 

como forma de resignação ao sofrimento e a espoliação social. Em 1912, surgiu na cidade de 

Campos Novos, no interior de Santa Catarina, o monge José Maria. Aconselhando e curando 

doentes, a fama do ‘monge’ cresceu. José Maria organizou uma comunidade denominada 

“Quadro Santo”, liderada por um grupo chamado “Os Doze Pares de França”, numa alusão à 

cavalaria de Carlos Magno na Idade Média, e posteriormente fundou a “Monarquia Celestial”. 

Após quatro anos de perseguições que resultaram grande mortalidade, o movimento da região do 

Contestado foi definitivamente massacrado, a fronteira entre os estados foi demarcada e o poder 

dos latifundiários no interior foi consolidado5.  

                                                 
5 Ver sobre a Guerra do Contestado: OLIVEIRA NETO, G. de. Bruxo do Contestado. São Paulo: Nova Fronteira, 2001; 

AFONSO, E. J. O Contestado. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1998.(Coleção Guerras Revoluções Brasileiras); D'ANGELIS, W. 
Contestado: a revolta dos sem-terras São Paulo: FTD, 1991.(Coleção Cinco Séculos de Resistência); MOCELLIN, R. Os 

guerrilheiros do Contestado. São Paulo: Editora do Brasil, 1998 (Coleção Lutas do Nosso Povo). 
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Outras lutas emergiram no campo brasileiro, a exemplo da luta dos posseiros de 

Governador Valadares entre 1955 e 1964 e da Revolta de Trombas e Formoso (GO) entre 1946 e 

1964. Nesse processo de luta, foram distribuídos mais de 20 mil títulos de terra entre os líderes 

do movimento e também se criou um governo próprio numa área que posteriormente se 

transformou no município de Formoso. O líder do movimento, José Porfírio de Souza, foi 

cassado e perseguido após o golpe militar de 1964, sendo preso e torturado em 1972. Em 17 de 

julho de 1973 foi solto e, após embarcar num ônibus com destino a Goiânia, desapareceu 

misteriosamente. Registra-se, ainda, a Revolta Camponesa de Porecatu (PR) entre 1955 e 1961. 

Essas lutas tinham nítidos contornos de luta pela Reforma Agrária, embora esse discurso não 

estivesse declarado. 

Em 1954, foi fundada a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil 

(Ultrab). No período entre 1955 e 1964, ocorreu a organização das Ligas Camponesas no cenário 

nacional com as primeiras Ligas fundadas, inicialmente, em 1945. Em Pernambuco, sob a 

orientação do Partido Comunista do Brasil (PC do B), tiveram pouca inserção junto aos 

camponeses e foram abolidas em 1947. As Ligas mais conhecidas foram gestadas em de 1955 e 

originaram-se da criação da Sociedade de Plantadores de Pernambuco (SAPP). Criada 

primeiramente com fins assistencialistas, absorveu rapidamente um caráter político. Contando 

com a adesão do deputado Francisco Julião – que se tornou seu dirigente e principal mentor 

intelectual – as Ligas tornaram-se o movimento político camponês mais expressivo do País até 

aquele período. A ampliação das Ligas por todo o Nordeste foi fruto da luta organizada em 

Pernambuco contra o foro (aluguel da terra pago aos proprietários) e pela desapropriação do 

engenho Galiléia, seu berço original. Realizaram encontros e congressos de caráter regional e 

nacional, os quais conferiram a elas, a partir de 1959, um caráter nacional. Com o tempo as Ligas 

foram congregando a luta por assistência técnica e por créditos para os pequenos produtores 

rurais e incluíram a bandeira da Reforma Agrária. A partir de 1961, no I Congresso Nacional dos 

Trabalhadores Rurais, as Ligas passaram a reivindicar Reforma Agrária de maneira radical. 

Contudo, as disputas ideológicas com o Partido Comunista provocaram o esvaziamento e o 

descolamento das direções das Ligas das suas bases, fortalecendo uma outra alternativa sindical, 

que repercutiu na criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas (Contag), em 

1963, o que favoreceu ao surgimento de diversos sindicatos rurais, que direcionaram o 

movimento no campo para a sua institucionalização enquanto movimento sindical rural, 

subordinado aos interesses do Estado6. 

                                                 
6 Ver OLIVEIRA. Ariovaldo U. A geografia das lutas no campo. São Paulo: Contexto, 1988; MEDEIROS, L. S. História dos 

movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro, FASE, 1989. 
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Em 1964, após um golpe de estado os militares assumiam o poder. Iniciou-se um 

período de truculência no País com o estabelecimento de uma ditadura militar. Este governo, 

numa tentativa de reordenamento da política fundiária a fim de abrandar os conflitos que 

estavam em ebulição no campo brasileiro, editou Emenda Constitucional nº 10 à Constituição de 

1946, atribuindo à União a competência de legislar, com exclusividade, sobre o Direito Agrário.  

Em 30 de novembro de 1964, o Governo Militar outorgou a Lei 4.504 – Estatuto da Terra, que 

regulamentou o uso e a posse da terra, enfatizando a sua função social e propondo avançadas 

mudanças na estrutura agrária brasileira. O estatuto serviu, apenas, para acalmar os camponeses, 

pois na verdade a “Reforma Agrária” só se realizou em áreas de grandes conflitos que 

ameaçavam a segurança do regime militar. Essa lei teve por objetivo calar a opinião pública, que 

já estava acuada, durante o regime militar. Nos 21 anos que durou o governo autoritário, o 

campo brasileiro constitui-se em um barril de pólvora que não conseguiu ser debelado com a 

força e a repressão. 

O discurso da Reforma Agrária foi fortalecido, em 1966, com a elaboração do I Plano 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA) do Governo Militar, representado por Castelo Branco. 

Este alegou que antes de efetivar a Reforma Agrária era necessário realizar o cadastro e o 

diagnóstico das propriedades rurais do país. Dessa forma adiou a Reforma para um momento 

posterior. O II PNRA da ditadura militar foi legislado em 1968, no governo de Costa e Silva. 

Este priorizou a colonização e a tributação das terras como instrumentos principais para 

promover as mudanças na estrutura da posse e uso das terras no Brasil. Assim, seguiu a 

colonização da Amazônia impulsionada pela efetivação do Plano de Integração Nacional (PIN).  

Como a Reforma Agrária ficou muito mais nos discursos e nas leis que na concretização objetiva 

das propostas, os conflitos no campo acentuaram-se, os assassinatos das lideranças do campo 

tornaram-se rotineiros. Nesse período foram realizados dois tipos de projetos, especialmente, na 

região Amazônica: projetos de colonização, efetivado com o discurso de atender ao posseiro 

empobrecido, objetivando o povoamento dessas áreas e arrefecimento das tensões e pressões 

oriundas do campo; e projetos agropecuários com o propósito de atender aos interesses do capital 

especulativo, esses projetos não sairiam do papel, embora os financiamentos e os créditos, 

tenham saído dos cofres públicos.   

Os projetos de colonização, aliados à política agrária e agrícola da época, contribuíram 

para alastrar os conflitos pela terra em todo o território nacional. A luta camponesa, a partir de 

1964, sofreu um profundo esvaziamento em sua perspectiva organizacional mais ampla, fruto da 

opressão provocada pela ditadura militar. Assim, às lutas isoladas, nas quais o poder repressor 

fugiu das mãos do Estado e passou para as mãos dos grandes proprietários, passaram a 
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prevalecer. Nesse período, inúmeros foram os assassinatos registrados no campo: padres, 

sindicalistas e advogados que perderam suas vidas na luta por um campo pacífico e mais 

igualitário. O Estado autoritário ignorou os fatos. Os culpados, porém, permanecem na 

impunidade, o que em certa medida, incentivou às ações dos grupos paramilitares que nesse 

período, atuavam no campo para manter o interesse dos latifundiários.  

Somente na década de 1970, com a possibilidade da abertura política no País as 

organizações camponesas ressurgiram novamente. Dessa vez apoiadas pela ala progressista da 

Igreja Católica, através das Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB’s) e posteriormente, 

através das Comissões Pastorais da Terra (CPT), que tiveram um papel fundamental na 

organização dos camponeses e trabalhadores rurais na luta pelos seus direitos. Vale registrar que 

no período da ditadura militar os sindicados continuaram a atuar, contudo de maneira atrelada ao 

Estado autoritário que lhes dava suporte existencial. Há registro da existência de poucos 

sindicatos de trabalhadores rurais nesse período, sendo um deles registrado na Bahia. Esses 

sindicatos eram específicos por categoria, como os meeiros, parceiros, arrendatários, enfim, cada 

categoria tinha o seu sindicato. Em 1965, o governo militar instituiu a unificação de todas as 

categorias (meeiros, parceiros, trabalhadores rurais diversos) em um único sindicato – o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR); o conjunto dos STR’s, nos estados, foi aglutinado nas 

Federações dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG), que por sua vez, compuseram a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). Em 1985, com a abertura 

política do País e com a instauração da democracia, a Reforma Agrária voltou a aparecer outra 

vez como um assunto necessário e que tinha de ser solucionado, reunindo vários setores da 

sociedade, em especial a ala progressista da Igreja Católica, os sindicatos da cidade e do campo e 

partidos políticos de oposição ao regime militar. 

No Governo José Sarney foi criado o Ministério da Reforma Agrária e 

Desenvolvimento Agrário (MIRAD) e em 1 de outubro de 1985 – Decreto nº 91.766 – foi 

decretado o I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA) da chamada Nova República, 

constituindo-se em uma referência e na base política-institucional, juntamente com o Estatuto da 

Terra, para a execução da Reforma Agrária no País. O I PNRA estabeleceu o horizonte de quatro 

anos para atender, aproximadamente, 1,4 milhões de famílias de trabalhadores rurais sem terra 

ou com pouca terra. Este decreto definiu, também, os procedimentos legais a serem seguidos no 

processo de desapropriação de terra em todos os seus aspectos. Do que foi proposto, muito pouco 

se realizou. Nesse mesmo período foi instituída a União Democrática Ruralista (UDR), em 

defesa dos interesses dos latifundiários, os quais passaram a atuar no campo institucional 



 30 

formando uma expressiva bancada de parlamentares no Congresso Nacional7. Os enfrentamentos 

ganharam novos aliados e palcos de atuação diferenciados. Os governos posteriores, Collor de 

Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, também não conseguiram resolver o 

problema da distribuição de terras, a partir da criação dos projetos de assentamentos de Reforma 

Agrária que passaram a ser efetuados a partir da força e da mobilização dos movimentos sociais 

no campo. 

A análise da estrutura 

agrária do Brasil permite identificar 

o contra-senso da apropriação de 

terras historicamente construída no 

País, conforme quadro 1 e a figura 

1, nos quais se demonstra a 

estrutura fundiária do Brasil em 

1995/96. Os estabelecimentos com menos de 10 ha representam 49,87%, ocupando 2,23% 

apenas da área total. Os estabelecimentos com dimensão entre 10 a 100 ha constituem 39,80%, 

ocupando 17,73% da área. Os estabelecimentos com extensão de 100 a 500 ha são 8,31% e 

distribuem-se em 23,57% da área. Por sua vez, os estabelecimentos com tamanho entre 500 a 

1000 ha, representam 1,36% ocupando 11,36% da área. Já os estabelecimentos acima do 1000 

ha, correspondem a 0,89%, e ocupam 45,10% da área.  

                                                 
7 Ver MEDEIROS, L. S. Reforma Agrária no Brasil: história e atualidade da luta pela terra. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo, 2003; GERMANI, Guiomar I. Cuestión Agraria y asentamiento de población en el área rural: La nueva cara de la 

lucha por la tierra. Bahia, Brasil (1964-1990). Tese de Doutorado.  Barcelona: Universidade de Barcelona, maio de 1993. 

 

QUADRO 1 

Estrutura Fundiária - Brasil 1995/6 
Grupos de área total 

(ha) 
Nº de 

Estabelecimentos 
 

% 
Área 
(ha) 

 
% 

> 10 2.518.628 49,87 7.882.194 2,23 

10 > 100 2.010.203 39,80 62.693.586 17,73 

100 > 500 419.562 8,31 83.355.220 23,57 

500 > 1.000 56.965 1,13 40.186.297 11,36 

<  1.000 44.958 0,89 159.493.949 45,10 

TOTAL 5.050.316 100,00 353.611.246 100,00 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário de 1995/96. Elaboração Projeto GeografAR, 

por Cirlene Jeane Santos e Santos 
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Es tabelec imento

Área
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Os números mostram que na busca por uma sociedade mais justa os setores populares 

ainda têm muito pelo que lutar. A análise da estrutura fundiária no Brasil deixa claro que, apesar 

dos números e das promessas dos governos pós-ditadura militar, essa estrutura pouco se alterou. 

 

1.2 As Terras da Bahia 

 

A apropriação de terra na Bahia confunde-se com a do Brasil. Historicamente, este 

estado desempenhou importante papel na vida econômica do País desde o período colonial, pois 

a cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil, só perdendo essa condição centralizadora 

da colônia portuguesa na América em 1763, com a transferência da capital para o Rio de Janeiro. 

A ocupação da Bahia, até meados do século XVI, foi bastante localizada no litoral, 

essencialmente nas sedes das capitanias e, mais particularmente, na capitania da Baía de Todos 

os Santos, onde na proximidade dos rios, proliferavam os plantios da cana-de-açúcar, beneficiada 

pelos grandes engenhos que começavam a despontar. Nesse período, as fazendas de gado 

também começaram a ser formadas e cresceram, espalhando-se para o interior do estado, criando 

novas povoações. No século XVII, incentivadas pela Coroa Portuguesa, as ocupações se 

intensificaram.  

Com o Recôncavo forte e consolidado economicamente, mediante os cultivos da cana-

de-açúcar e do fumo, as ocupações seguiram em direção ao noroeste da Bahia. Nesse período 

destacou-se a família Garcia D’Ávila, tendo avançado em suas conquistas como grande criadora 

de gado estabelecendo volumosas propriedades no transcorrer do século XVII. Em direção à 

Chapada Diamantina e ao Oeste, destacou-se a família Guedes de Brito que iniciou suas 

conquistas no Rio São Francisco. Embora essas famílias tenham sido precursoras da exploração 

dessas terras através da expansão do gado apropriando-se, sozinhas, da maior parte das terras 

desbravadas, outros grupos, especialmente de bandeirantes oriundos da capitania de Minas 

Gerais, também, participaram desse desbravamento, visando, primeiramente, aprisionar índios e 

negros fugitivos e, em seguida, já no século XVIII, buscando a exploração do ouro, deslocando 

os seus percursos para a região da Chapada Diamantina.  

No século XIX as tentativas de ocupação das regiões Sul e Extremo Sul da Bahia foram 

intensificadas mediante a introdução do cultivo de cacau. Todavia, tais ocupações na região do 

Extremo Sul, em virtude da distância e das dificuldades de comunicação, só vieram a ser 

efetivadas durante o século XIX a partir da exploração da madeira. 
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A expansão do gado para o interior e a mineração constituíram-se como as principais 

atividades econômicas que ajudaram a dilatar e a consolidar o território baiano que 

historicamente e até os dias atuais, guarda a herança do latifúndio. Não foi por acaso que a 

Guerra de Canudos se desenrolou em seu interior. A Bahia apresentou, e ainda apresenta, uma 

alta concentração fundiária socialmente construída, composta de grandes propriedades 

hereditárias e ociosas, representando o esplendor de uma época e de famílias tradicionais 

decadentes que se utilizavam e ainda utilizam o poder emanado da terra para persuadir e 

subjugar pequenos colonos/posseiros.  

A estrutura fundiária da 

Bahia – pautada no Censo 

Agropecuário 1995/6 – seguiu a 

mesma lógica de apropriação 

identificada na estrutura fundiária 

do Brasil. Portanto, como se 

observa no quadro 2 e na figura 2, 

os menores extratos dos grupos de área, embora representem as maiores percentagens, 

apresentam-se ocupando ínfima área. Este é o fato verificado para os estabelecimentos com 

menos de 10 ha, que correspondem a 57,48% e ocupam uma área total de 4,60%. Os 

estabelecimentos de 10 a 100 ha têm 36,02% perfazendo uma área de 25,82%. Os grandes 

estabelecimentos existem em menor quantidade, contudo, ocupam enormes faixas de terra, a 

exemplo dos estabelecimentos com 100 a 500 ha, 5,31%, representando uma área correspondente 

a 24,82% do total das terras. Já os estabelecimentos com 500 a 1000 ha, 0,69%, abrangem 

10,79% das terras e os estabelecimentos com mais de 1000 ha, correspondendo a 0,51%, 

apreendem 34,54% da área total, o que revela a claríssima concentração fundiária no estado.  

QUADRO 2 

 Estrutura Fundiária – Bahia 1995/6 
Grupos de área total 

 (ha) 

Nº de 

Estabelecimentos 

% Área 

 (ha) 

% 

> 10              401.734      57,48               1.373.886          4,60  

 10 > 100               251.752       36,02               7.534.252        25,25  

100 > 500                 37.078         5,31               7.408.480        24,82  

500 > 1.000                   4.796         0,69               3.219.130        10,79  

<  1.000                   3.563         0,51             10.307.151        34,54  

TOTAL 698.923 100,00 29.842.899 100,00 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 1995/96. Elaboração Projeto GeografAR,  

por Cirlene Jeane Santos e Santos 
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A análise do Índice de Gini aplicado para o estado da Bahia, entre os anos de 1920 e 

1996, permite perceber nitidamente que a concentração fundiária tem se acentuado8 (quadro 3 e 

figura 3).   

A apreciação do Índice de Gini remete à observação do 

crescente aumento deste coeficiente na Bahia. Em 1920, 

correspondia à 0,734; em 1940, passou para 0,784; em 1950, 

subiu para 0,794; em 1960, ocorreu uma leve queda passando 

para 0,779; em 1970, voltou a crescer para 0,795; a partir de 

1975 processou-se um surpreendente crescimento tendo como 

índice 0,805; em 1980, aumentou para 0,821 e em 1985, passou 

para 0,835. Em 1996, houve um pequeno decréscimo, atingindo 

0,829 – não se pode considerar significativa essa queda, sendo 

imprudente afirmar que a mesma está relacionada à Reforma 

Agrária realizada pelo Estado brasileiro nos últimos anos, afinal esta Reforma caracteriza-se por 

ser dispersa e pontual, não alterando o cerne da questão: a estrutura fundiária concentradora. 

                                                 
8 COEFICIENTE OU ÍNDICE DE GINI: possibilita mensurar o grau de concentração ou desigualdade de uma distribuição, neste 
caso da terra. Esse Índice é uma unidade variável adimensional, apresentando valores compreendidos entre 0 e 1. Quanto mais 

próximo de 0, indica menor grau de concentração, uma distribuição eqüitativa. Quanto mais próximo de 1, maior o grau de 

concentração. Para interpretação do Índice de Gini é utilizada a classificação de Lourival Câmara (Boletim Geográfico n.º 77, 

agosto de 1949). 
0,000 a 0,100 = concentração nula 

0,101 a 0,250 = concentração nula à fraca 

0,251 a 0,500 = concentração fraca à média 

0,501 a 0,700 = concentração média à forte 
0,701 a 0,900 = concentração forte à muito forte 

0,901 a 1,000 = concentração muito forte à absoluta 

 

QUADRO 3 

 Índice de Gini – Bahia 

1920 a 1996 

Índice de Gini Bahia 

1920 0,734 

1940 0,784 

1950 0,794 

1960 0,779 

1970 0,795 

1975 0,805 

1980 0,821 

1985 0,835 

1995/6 0,829 
FONTE: IBGE. Censos Agrícolas e Agropecuários 

de 1920 a 1995/6. Elaboração Projeto GeografAR, 

por Cirlene Jeane Santos e Santos. 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 1995/96.  Elaboração Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 
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A análise do Índice de Gini para os municípios do Estado da Bahia, segundo os dados 

do Censo Agropecuário de 1995/6, aponta para a predominância de uma concentração forte a 

muito forte em 62,89% dos municípios. A concentração média a forte distribui-se por 32,05% 

dos municípios baianos. As concentrações fracas à média e muito forte à absoluta, apresentam 

respectivamente, os valores 1,45% e 3,61%. As categorias nula e nula à fraca não obtiveram 

representação (quadro 4 e figura 4). 

A Bahia era um dos últimos estados do 

Nordeste que ainda possuía fronteira agrícola a serem 

ocupadas. No final da década de 60, os investimentos 

em projetos de infra-estrutura permitiram a abertura 

dessas fronteiras, através do apoio creditício 

subsidiado à agricultura e dos incentivos fiscais 

ofertados pelo Governo, os quais possibilitaram a 

criação de grandes projetos agropecuários. 

Posteriormente, o cultivo da soja passa a ser 

desenvolvido na região Oeste; nas regiões do Médio e Baixo Médio São Francisco foram 

implantados a fruticultura irrigada e os complexos agroindustriais; na região Sudoeste foi 

ampliado o cultivo do café; e nas regiões do Litoral Norte, Extremo Sul e Oeste do Estado foram 

criados os complexos de reflorestamentos.  

A implantação das agroindústrias 

modificou as relações de produção no Vale 

do São Francisco e majoritariamente, a sua 

produção voltou-se para a exportação. 

Ampliou-se, ainda o estímulo às culturas de 

exportação como cacau, café e soja. Essas 

transformações não ocorreram de forma 

homogênea em todo o território, pois se 

materializaram em pólos de 

desenvolvimento pontuais e localizados. Se 

por um lado, os frutos da modernização 

colhidos dos centros difusores, dotaram a 

região de infra-estrutura, favorecendo os 

negócios e escoamento da produção; por outro, não trouxeram o desenvolvimento regional, pois 

os lucros gerados não agregaram valor aos espaços onde os mesmos se localizavam, não 

QUADRO 4 

  Índice de Concentração de Terra dos 

Municípios do Estado da Bahia -1996 
 

Categorias % Nº Municípios 

Nula 0 0 

Nula a Fraca 0 0 

Fraca a Média 1,45 6 

Média a Forte 32,05 133 

Forte a Muito Forte 62,89 261 

Muito Forte a Absoluta 3,61 15 

Total 100 415 
Fonte: Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 1995/96. Elaboração 

Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e  Santos 
 

FIGURA 4
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possibilitando a melhoria de vida do pequeno produtor. Portanto, a estrutura agrária não se 

alterou, ao contrário, a concentração das terras se intensificou, provocando uma redefinição das 

áreas agrícolas com o crescimento das migrações intra-regionais e do assalariamento. Assim, 

esses pólos constituíram-se, ao mesmo tempo, em centros de atração e de expulsão de população, 

ampliando a demanda por terra pelas famílias excluídas do acesso a este meio de produção9. 

Em contrapartida, após a aprovação do I PNRA, a Bahia tentou seguir as orientações 

postas nesse Plano, no qual estava pautado que “a realização da Reforma Agrária em todo o 

território nacional, bem como a desapropriação de imóveis rurais para fins que impliquem 

modificações do sistema de seu uso e posse é de competência exclusiva da União”. E ainda, 

“Para implantação da Reforma Agrária é decisivo o apoio dos Governos Estaduais e Municipais. 

Baseado no princípio da co-participação e co-responsabilidade. Essa articulação deve estreitar-se 

nos Planos Regionais e, mais ainda, nos Projetos específicos de assentamento”10. 

Os Planos Regionais de Reforma Agrária (PRRA), seguiram os requisitos mínimos 

previstos no Estatuto da Terra: 

- delimitação da área de ação; 

- determinação dos objetivos específicos da Reforma Agrária na região respectiva; 

- fixação das prioridades regionais; 

- extensão e localização das áreas desapropriáveis; 

- previsão das obras de melhoria; 

- estimativa das inversões necessárias e dos custos. 

Seguidas estas recomendações, em 19 de maio de 1986, através do Decreto nº 92.689, o 

Governo Federal declarou a área rural do estado da Bahia como zona para efeito de execução e 

administração da Reforma Agrária. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA – BA), elaborou o I Plano Regional de Reforma Agrária (I PRRA – BA). Assim, o 

discurso da Reforma Agrária passou a ser implementado no estado. Neste período, o INCRA, 

instituição responsável pela execução da Reforma Agrária em nível nacional, além de sofrer 

transformações administrativas decorrentes da criação do Ministério da Reforma Agrária e do 

Desenvolvimento Agrário (MIRAD), não possuía estrutura organizacional, recursos humanos 

nem financeiros para coordenar todas as ações previstas no I PNRA. Segundo este, a meta para a 

Bahia era assentar 261.500 famílias em aproximadamente 7.850,00 ha a serem desapropriados ao 

longo do seu período de execução – 1985 a 1989.  

                                                 
9 Ver a respeito BLOCH, D. As frutas amargas do Velho Chico: irrigação e desenvolvimento no vale do São Francisco.  São 
Paulo: Livros da Terra/Oxfam, 1996. 
10 Plano Nacional de Reforma Agrária - 1. PARTE: Pressupostos da Reforma Agrária. Capitulo II: Princípios Básicos da 

Reforma Agrária, Tópico 3. 
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Coube ao Governo do Estado da Bahia – no período em que o representante legal do 

Estado era Governador Waldir Pires – a criação da Secretaria Extraordinária de Reforma Agrária 

e Cooperativismo (SERAC), posteriormente, transformada em Secretaria da Reforma Agrária, 

Recursos Hídricos e Irrigação (SERAI). A constituição de organismos estaduais para tratar 

especificamente da questão agrária, como a Gerência de Execução da Reforma Agrária (GERA), 

vinculada à Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), possibilitou a 

transferência da gestão das ações de assentamento em todas as suas etapas do Governo Federal 

para o Governo Estadual. A parceria foi oficialmente regulamentada através do convênio 

assinado pelo MIRAD e o Governo da Bahia, em 09 de abril de 1987, com prazo de vigência até 

novembro de 1989. Deve-se registrar que as desapropriações realizadas, quase sempre atingiram 

propriedades rurais onde ocorriam conflitos generalizados que determinavam a existência de 

forte tensão social e em áreas de regularização de posse, sendo emitida o titulo de propriedade 

para os posseiros que há gerações ocupavam a terra. Nos cinco anos de execução do convênio, os 

resultados alcançados ficaram distantes do programado: 11.221 famílias assentadas em 438.777 

ha desapropriados. A despeito de não se atingir as metas estabelecidas no I PRNA, ainda assim, 

diante da situação em que caminhava a Reforma Agrária no Brasil, a Bahia obteve destaque em 

sua política arrojada de Reforma Agrária, embora as intervenções tenham sido pontuais, como se 

observa na figura 5, e estivessem longe de serem inseridas nos planos de desenvolvimento 

regional que na época se desenrolavam no estado.  

As principais intervenções realizadas pela GERA-CAR referiram-se às ações 

preliminares de medição, levantamento de recursos naturais, parcelamento, cadastro e seleção de 

trabalhadores; ações de infra-estrutura social como escolas, postos de saúde, centros 

comunitários, abastecimento de água; ações de infra-estrutura econômica, a exemplo da 

construção de estradas, armazéns, olarias, casas de farinha, viveiros, hortas comunitárias e ações 

que fomentavam a aquisição dos créditos de investimento e custeio através do Programa Especial 

de Crédito para Reforma Agrária (Procera). Houve a tentativa de criação de PA’s modelos, com 

uma nova perspectiva de constituição, a exemplo do Projeto de Assentamento Almas, localizado 

no município de Itaguaçu da Bahia. O PA Almas foi criado em 12 de maio de 1987, em uma área 

de 8.840,00 ha. Por ser um imóvel improdutivo foi indicado para desapropriação pelos sindicatos 

e organizações regionais. Foram selecionadas 180 famílias para este PA, sendo ele o primeiro do 

estado da Bahia que teve minucioso Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Apesar dos 

esforços isso não significou o seu pleno desenvolvimento produtivo11. 

                                                 
11 O PA Almas foi selecionado pelo GeografAR para aprofundar a compreensão da produção do espaço do projetos de 

assentamentos rurais. E esta sendo trabalhado por Flavio Luiz Assiz dos Santos em sua Dissertação de Mestrado. 
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No período analisado, o estado da Bahia viveu uma situação política bastante peculiar, 

pois teve à frente da máquina governamental, setores que se apresentavam como uma alternativa 

de mudança na gestão do poder e dos recursos públicos. Dessa forma, a Reforma Agrária teve 

um significativo apoio institucional, entretanto, não foi o suficiente para produzir mudanças em 

sua estrutura fundiária. 

 

1.3 A Resistência Camponesa: os movimentos sociais de luta pela terra 

 

Durante os 21 anos de truculência, o regime militar calou, mas não cessou a ação dos 

movimentos sociais organizados no campo. Todavia, novas situações estavam postas. O 

desenvolvimento do setor agrícola, promovido pelos militares, ampliou as desigualdades no 

campo através de doação de terras, dos subsídios e incentivos para os grandes complexos 

agroindustriais, agenciando à modernização da agricultura, causando o crescimento dos 

expropriados e conseqüentemente, a expulsão do camponês para as cidades. O aumento do 

trabalho assalariado no campo, nas regiões onde foram inseridas novas técnicas de cultivo, 

plantio e colheita, dispensou, progressivamente, a presença dos trabalhadores permanentes, 

substituindo-os por trabalhadores temporários. Esses fatores simbolizaram outras conseqüências 

da política agrícola instituída pelo militarismo.  

Outros setores sociais, como os indígenas e os remanescentes de quilombos também se 

organizaram, a fim garantirem o reconhecimento das suas terras. Os expropriados com a 

construção de hidroelétricas e barragens iniciaram, igualmente, a sua resistência. O inicio das 

mobilizações destacou-se com os expropriados de Itaipu12. Papel relevante exerceu, também, a 

organização das CEB’s e a organização da CPT, as quais contribuíram significativamente para a 

tomada de consciência e para a organização dos trabalhadores rurais por seus direitos. Enfim, 

todos esses grupos sintetizaram a necessidade de uma melhor distribuição de terras no Brasil. 

Surgiram novas possibilidades e estratégias de luta pela terra, pela Reforma Agrária; não a 

Reforma pretendida pelo poder hegemônico comprometido com os interesses das elites. Mas, 

uma outra, na qual o homem do campo viesse a garantir a sua dignidade e uma vida justa.   

Os movimentos sociais de luta pela terra desenvolveram maior organicidade e, na 

atualidade, têm ganhando uma maior visibilidade, justamente porque estão marcando a paisagem 

brasileira, tanto no campo quanto na cidade, além de estarem se espacializando, sobretudo, 

através dos Projetos de Assentamento Rurais de Reforma Agrária. Com a intensificação do 

                                                 
12 Ver sobre o assunto GERMANI, G. Expropriados. Terra e água: o conflito de Itaipu. Salvador: EDUFBA/ULBRA, 2003.  
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processo de luta pela terra o número de Projetos de Assentamento Rurais tem aumentado 

significativamente e tem sido responsável pela construção de uma nova Geografia no campo 

brasileiro. 

 A discussão sobre a Reforma Agrária no Brasil é antiga, porém na contemporaneidade 

ela tem adquirido novos contornos. Isto se deve à atuação de novos agentes sociais envolvidos 

no processo de sua implantação, pois estas pessoas têm exigido do Estado novas e específicas 

políticas públicas em relação à questão, muito embora, o que tem sido feito no Brasil sob o nome 

de “Reforma Agrária” está aquém do que realmente os trabalhadores rurais almejam. Ainda 

assim, a implantação dos Projetos de Assentamento tem trazido para o espaço rural brasileiro 

novos agentes e muitas mudanças. 

Foi nesse contexto de luta pela terra de forma solidária, com uma nova concepção de 

Reforma Agrária que surgiram diversos movimentos no campo brasileiro, dentre eles o mais 

expressivo foi, e ainda é, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

O ano de 1984 foi tido como o ano em que, oficialmente, nasceu o MST, na ocasião do 

seu Primeiro Encontro Nacional realizado na cidade de Cascavel (PR). Todavia, para que se 

compreenda este nascimento faz-se necessário um retorno ao passado. 

Inicialmente, a compreensão da natureza bem como da própria formação do MST é 

refletida em fatores econômicos e políticos relacionados às questões da agricultura e da pecuária 

da década de 1970. Como já foi dito antes, os governos militares desse período estabeleceram 

um modelo econômico agropecuário com base nas grandes propriedades mediante sistemas de 

créditos e subsídios. Se por um lado essa ação propiciou o aumento das áreas de produção, 

beneficiando os grandes proprietários de terra; por outro, ocasionou a concentração das mesmas 

resultando em expropriações dos camponeses. 

A organização inicial da luta principiou na região Sul do País. Vários foram os episódios 

que propiciaram esse início. Um fato bastante significativo foi o da luta e resistência dos 

expropriados de Itaipu13, que influenciou as constituições do Movimento dos Agricultores Sem 

Terra do Oeste do Paraná (Mastro), do Movimento dos Agricultores Sem Terra do Sudoeste do 

Paraná (Mastes), do Movimento dos Agricultores Sem Terra do Norte do Paraná (Masten), do 

Movimento dos Agricultores Sem Terra do Centro-Oeste do Paraná (Mastreco), do Movimento 

dos Agricultores Sem Terra do Litoral do Paraná (Mastel) e do Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB).  

                                                 
13 Ver sobre o assunto GERMANI, G. Expropriados. Terra e água: o conflito de Itaipu. Salvador: EDUFBA/ULBRA, 2003.   
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Destaca-se, ainda, o apoio dado pela Igreja Católica, que há muito vinha perdendo seus 

fiéis para as novas Igrejas que surgiam e cresciam aceleradamente no país, buscou renovações 

nos Concílios e Conferências que reconfiguraram a sua postura ante os problemas sociais. Dessa 

forma, sua ala progressista exerceu papel imprescindível na conscientização da necessidade da 

luta pela terra no Brasil, através da CPT e das CEB´s, como foi dito anteriormente, tornando-se 

uma referência na luta pela terra e na organização dos trabalhadores. Vale ressaltar que esta 

Instituição prestou imprescindível apoio aos colonos expulsos da Reserva Indígena de Nonoai, 

no Rio Grande do Sul. A organização e aglutinação das famílias cresceram e estas, ainda no Rio 

Grande do Sul, ocuparam em setembro de 1979 as Fazendas Brilhante e Macali, posteriormente, 

ocuparam a Fazenda Annoni14. Outros camponeses desprovidos de terra uniram-se à luta fazendo 

crescer as manifestações, espacializando-se também na cidade. Um outro marco foi o 

acampamento de Encruzilhada Natalino, também no Rio Grande do Sul. Nele foram planejadas 

as estratégias de resistência e os novos rumos da luta pela posse da terra.   

O Movimento germinava progressivamente. Entre os anos de 1979 e 1985, ocorreram 

diversos conflitos e ocupações de terra em vários estados do país. As vitórias foram ofuscadas 

pela crescente organização e resistência dos latifundiários e devido aos embates com o governo 

militar que a cada momento se revelava mais truculento, impondo severa repressão. Visando 

romper o isolamento, com o apoio da CPT, foi organizado o Primeiro Encontro Regional que 

ocorreu em julho de 1982 na cidade de Medianeira (PR). Em setembro desse mesmo ano foi 

realizado o Segundo Encontro Regional, em Goiânia. Esses encontros serviram para troca de 

experiências e fortalecimento da luta. Os camponeses perceberam que os conflitos pela terra e 

que os expropriados no campo estavam espalhados por todo o Brasil, por tal motivo, era 

necessário organizá-los em um só Movimento. Outros encontros se sucederam em Belo 

Horizonte (MG) e em Chapecó (SC). Nesses últimos ampliou-se a organicidade, sendo criada 

uma comissão provisória que agrupou os movimentos dos cinco estados do sul – Movimento dos 

                                                 
14 Ver os documentários: 

Terra para Rose, de 1985, registra a primeira ocupação de terras improdutivas no país, a Fazenda Annoni, no Rio Grande do Sul, 

berço do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). O vídeo mostra a ocupação da Fazenda Annoni por um grupo 

de famílias Sem-Terra. O documentário mostra toda a movimentação das famílias, mas tem como figura a sem-terra Rose, uma 

das integrantes do movimento em busca de prosperidade no campo, fugindo da exclusão social vivida na cidade. Naquele ano, 
Rose foi morta quando um caminhão se jogou contra um grupo de trabalhadores do MST, numa estrada próxima ao 

acampamento onde ela “residia” com seu esposo e três filhos, um deles ainda bebê. Rose foi estraçalhada, mas o sonho dela não.  

Sonho de Rose, 2001, dá continuidade ao documentário anterior, mostrando histórias pessoais para montar a trajetória do grupo: 

alguns abandonaram o MST no meio do caminho, outros foram bem-sucedidos com suas cooperativas. É especialmente 
interessante descobrir o destino da família de Rose, mulher que participou da ocupação da Fazenda Annoni, em 1985, com o 

marido, e teve um destino trágico: depois de ter um filho, o primeiro bebê nascido no acampamento, Rose foi atropelada por um 

caminhão, acidente que depois foi apurado como criminoso. Curiosamente, a família dela não ficou no assentamento: o marido, 

desanimado, perambulou desempregado, com os filhos. A filmagem de O Sonho de Rose, porém, motivou uma discussão entre 
os próprios personagens do filme, que buscaram uma solução até que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra), recentemente, decidisse assentar a família de Rose. Disponível em http://www.cybergoias.com/confira/iiifica.php; 

http://www.terra.com.br/cinema/noticias/2001/05/03/011.html;  acesso em 16.03.2004. 

http://www.cybergoias.com/confira/iiifica.php
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Trabalhadores Sem Terra da Região Sul15. Este encaminhou e fortaleceu a construção de um 

Movimento Nacional, o MST. 

Como dito anteriormente, o Primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, aconteceu entre os dias 22 e 24 de janeiro de 1984, em Cascavel (PR) e configurou-se 

como uma importante vitória para todos os engajados na luta pela terra. Além dos participantes 

do Movimento, outras entidades ligadas a diferentes segmentos sociais, como a Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), a Comissão Indigenista Missionária (CIMI), também estiveram no 

evento. O Encontro teve por principal objetivo estudar os problemas e as lutas dos sem terra no 

Brasil. Ainda nesse evento, foram deliberados os objetivos do Movimento que nasceu ali, e 

apesar de sua consistência, era necessário continuar, prosseguir na realização de outros 

Encontros para que as trocas de experiências o fizessem progredir, além de buscar mais apoio em 

outros sindicatos, trazer os indígenas para a luta, assim como, sensibilizar a opinião pública para 

os direitos do homem do campo. Era necessário chegar aos locais nos quais os trabalhadores 

rurais, posseiros e camponeses ainda não estivessem organizados a fim que a luta fosse 

espacializada.16  

O Movimento cresceu e com ele cresceram as lutas pela posse da terra. Por tal motivo 

precisou organizar-se em coordenações regionais, estaduais e municipais sempre primando pela 

autonomia política dessas coordenações. Outros Encontros Estaduais foram realizados em 1984 

para a organização do Primeiro Congresso do Movimento que veio a ser realizado entres os dias 

29 e 31 de janeiro de 1985, em Curitiba (PR). Daí por diante o Movimento não parou de crescer, 

aglutinando os expropriados do campo e da cidade. Neste Congresso foi traçada a estratégia de 

avanço do Movimento nos Estados nos quais a luta pela terra já estivesse encaminhada e onde 

existisse uma base logística, o MST daria o suporte da experiência e da forma de organização. 

Os militantes da região sul exerceram um papel fundamental nesse processo, e tiveram como 

missão principal propagar a utopia do Movimento, ajudando-o na sua construção e consolidação 

na escala nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 FERNANDES, B. M. A formação do MST no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p 78. 
16 Idem, p  85-89.      
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1.4 A Luta pela Terra: o papel do Estado 
 

Por muito tempo o “atraso da agricultura brasileira” foi apontado como o obstáculo ao 

desenvolvimento econômico do País e todo esforço empreendido objetivou “modernizar o 

campo”17, tornando-o compatível aos interesses do capital. A ampliação dos mercados interno e 

externo, aliada à globalização das economias, ampliou a acumulação excludente, contribuindo 

para à incorporação do capital às etapas do processo produtivo no campo, através dos complexos 

agroindustriais. Por outro lado, os investimentos na agricultura aumentaram, em especial, para as 

culturas de exportação – commodity – modernizaram-se, inserindo-se no mundo do 

agrobusiness, que representa hoje o setor responsável por uma parcela significativa dos produtos 

de exportação do País, garantindo o superávit primário da balança comercial. 

Modernizaram-se as técnicas e ampliou-se a inserção do capital no campo sem, contudo, 

alterar a estrutura de posse e uso da terra. A sua propriedade manteve o caráter excludente do 

modelo de desenvolvimento agropecuário conservando o pequeno camponês vinculado às 

relações de tradicionais produções, compartilhando-as com as condições de assalariamento 

temporário, na maioria dos casos sem qualquer proteção legal. Muitos dos pequenos produtores, 

que cultivavam para as suas subsistências, foram expulsos para as cidades e uma parcela 

significativa dos atuais minifúndios representa mais lugares de moradia que de produção, em 

especial, nas regiões próximas aos grandes centros urbanos, onde o agricultor busca novas 

estratégias para garantir as condições de sua sobrevivência. 

Nesse contexto, ampliaram-se os conflitos e a violência no campo, expondo à sociedade 

a gravidade do problema que precisava ser enfrentado. Afinal, uma pequena parcela do latifúndio 

adquiriu um caráter empresarial e as relações de produção foram substituídas por relações cada 

vez mais técnicas e mais modernas. Contudo, os latifúndios improdutivos continuaram a existir, 

impedindo o desenvolvimento social do País e impossibilitando o acesso à terra aos que dela 

precisavam. Os latifundiários, visando manter os seus privilegio à base da especulação e 

manutenção da renda da terra capitalizada, organizaram-se em milícias para-militares garantindo 

o seu poder sobre a terra utilizando a força bruta. 

A Reforma Agrária vai além de um simples processo de distribuição de terra, pois 

configura uma questão complexa que afeta a estrutura de poder em todas as suas escalas – 

municipal, estadual e federal – sendo, portanto, um processo social complexo. São muitos os 

interesses envolvidos. De um lado o movimento social organizado; de outro os latifundiários e 

                                                 
17 Ver KAGEYAMA, A.; GRAZIANO DA SILVA, J. Os resultados da modernização agrícola dos anos 70, in:   Revista de 
Estudos Econômicos, São Paulo, IPE/USP, 1983. 
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suas milícias armadas.  A efetivação da Reforma Agrária depende da correlação de forças 

existentes na sociedade. O fluxo desse processo no Brasil encontra-se diretamente ligado às 

ações organizadas dos movimentos de luta pela terra; já o seu refluxo está limitado pela estrutura 

de poder organizada para gestar o País, historicamente construído para manter os privilégios dos 

grupos hegemônicos. Em contrapartida, as ações organizadas dos movimentos sociais com suas 

diferentes estratégias de conquista da terra, gradualmente criaram raízes, fortalecendo-se para 

romper o bloqueio da exclusão social que afligia, e ainda hoje aflige, milhares de brasileiros no 

campo e nas cidades. Em muitos casos o meio de produção terra representa para muitos a única 

alternativa de subsistência. Desse modo, os movimentos adquiriram visibilidade a partir da 

intensificação de suas mobilizações no campo organizando os camponeses sem terra, 

promovendo a ocupação do latifúndio e expandindo-se também para a cidade a partir de suas 

marchas, atraindo e provocando o deslocamento de população dos centros urbanos das grandes 

cidades para o campo. 

Não obstante, após os movimentos sociais superarem as forças contrárias para uma 

melhor distribuição de terras, para que um assentamento seja efetivado é necessário percorrer um 

longo processo. Ao contrário da luta travada no campo de força social, agora o palco de batalha 

será no campo de força institucional, sob a tutela do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), representada pelo INCRA. Esse processo começa na obtenção da terra e vai até a 

titulação e consolidação dos Projetos de Assentamentos Rurais, contemplando as famílias 

beneficiadas com a terra. Os procedimentos técnicos sofrem constantes mudanças através de 

normalizações que disciplinam e homogeneízam os procedimentos18. Nesse trabalho, considera-

se importante sistematizar este processo formal, pois o mesmo não está isento de caráter político 

e dos interesses de classe que norteiam toda a Reforma Agrária. As ações do INCRA são 

pautadas nas seguintes etapas: obtenção de terras, implantação, titulação, consolidação. 

Para a obtenção de terras são priorizadas as áreas de atuação. A área de ação 

preferencial é a identificada e caracterizada pelo INCRA por apresentar concentração fundiária, 

demanda social, índices expressivos de pobreza ou desemprego rural e que tenha características 

propícias para viabilização de projetos de assentamento; e a área pontual é uma área identificada 

e caracterizada pelo INCRA como de tensão social, passível, portanto, de intervenção por 

iminência de conflito agrário, imóveis que indiquem viabilidade para assentamento de famílias. 

A indicação do imóvel pode ser feita através de sindicatos, movimentos sociais, instituições da 

                                                 
18 MDA; INCRA; SR 05 - Bahia. Cartilhas da Reforma Agrária – Desapropriação 1. Salvador: INCRA (SR05), 2000. A 

partir desta cartilha foram sistematizadas as informações sobre o processo desapropriatório.  
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sociedade civil, grupos não formais ou pelo próprio INCRA, utilizando o Sistema Nacional de 

Cadastro Rural (SNCR). 

Podem ser desapropriados para fins de Reforma Agrária todos os imóveis rurais 

classificados como grande propriedade improdutiva, ou seja, latifúndios que não estejam 

cumprindo a sua função social19 e que tenham uma área superior a 15 módulos fiscais 20. 

Após a indicação do imóvel, são feitas consultas para identificar a sua situação legal 

(registro, cadeia sucessória e débitos) e área de atuação do INCRA (preferencial ou pontual) 

onde está localizado. Selecionado o bem se forma, então, a Comissão Técnica, responsável pela 

realização dos levantamentos técnicos cartográficos e pela vistoria do imóvel. Seqüencialmente é 

feita a comunicação por escrito ao proprietário do imóvel, além de ser realizado o levantamento 

de dados e informações do imóvel (medição, levantamento das culturas, pasto, efetivo pecuário, 

mata nativa e de preservação, aguadas, rios, estradas, currais e demais benfeitorias que possam 

existir). São realizadas, também, consultas a instituições agrárias públicas e privadas para 

levantamento de indicadores técnicos e sócio-econômicos e para a obtenção de certificados de 

controle sanitário. Com base no levantamento de dados e informações é elaborado um relatório 

técnico determinando se o imóvel é produtivo ou improdutivo e se é próprio para um projeto de 

assentamento (relação custo beneficio). O proprietário é, então, comunicado sobre resultado da 

vistoria e tem um prazo de 15 dias para contestar as conclusões do laudo de vistoria.  

O processo formaliza-se com a proposta de desapropriação e a vistoria preliminar é 

encaminhada à comissão Revisora, a qual cuidará da análise dos aspectos agronômicos, 

cadastrais e jurídicos para deliberação do Colegiado Regional e decisão do Superintendente. São 

também elaboradas minutas de Exposição de Motivos ao Ministro de Desenvolvimento Agrário 

ao Presidente da República que expede o Decreto que declara o imóvel de interesse social para 

fins de Reforma Agrária. Decretado por interesse social para fins de Reforma Agrária, o imóvel 

passa, então, por uma avaliação. Num processo mais detalhado, além de observadas as 

características do imóvel em relação ao tipo de solo, localização e acesso, são feitas pesquisa de 

                                                 
19 Conforme consta no CAPÍTULO III - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
20 Módulo Fiscal é a unidade de medida expressa em hectares, fixada para cada município, considerando os seguintes fatores: tipo 

de exploração; renda obtida com a exploração predominante; outras explorações existentes no município que, embora não 

predominantes, sejam significativas em função da renda ou da área utilizada; e conceito de propriedade familiar (definida no 
inciso II, do art.4º do Estatuto da Terra – Lei 4.504/64). As propriedades são, ainda, classificadas de acordo com o módulo fiscal 

como: pequena propriedade: o imóvel rural de área compreendida entre 01 e 04 módulos fiscais; média propriedade: o imóvel 

rural de área superior a 04 e até 15 módulos fiscais; grande propriedade: o imóvel rural de área superior a 15 módulos fiscais.  
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preço (entrevistas, negócios realizados, consulta a cartórios, bancos, corretoras imobiliárias, 

entre outros) para definição dos valores a serem ofertados pelo INCRA para terra nua e para as 

benfeitorias que porventura existam. 

Depois serem definidos os valores e após a emissão do parecer da Comissão de 

Avaliação à Secretaria do Tesouro Nacional, esta emite os Títulos da Dívida Agrária (TDA) para 

pagamento da terra nua e libera a quantia, em Real, destinada ao pagamento das benfeitorias 

encontradas. Realizado o depósito inicial, o INCRA ajuíza a ação de desapropriação requerendo 

ao Juiz Federal a imissão na posse para que o imóvel passe a ser de propriedade do Governo 

Federal.  Em seguida, o INCRA efetiva, então, o Projeto de Assentamento Rural para atender aos 

trabalhadores rurais sem terra.  

A fase de implantação compreende a nove etapas: o cadastro das famílias; a criação do 

Projeto de Assentamento de Reforma Agrária; a legitimação das famílias; a homologação do 

processo de seleção de beneficiários; a celebração do contrato; a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Assentamento (PDSA) e a execução dos serviços topográficos 

e disponibilização da assistência técnica; a aplicação do crédito apoio; e a implementação da 

infra-estrutura básica. 

O cadastro e a seleção das famílias fundamenta-se na Instrução Normativa 02 de 20 de 

março de 2001, ainda em vigor, e tem os procedimentos técnicos e administrativos pautados no 

pré-cadastramento e na pré-seleção realizados em parceria com a Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos, aberta a todos os cidadãos brasileiros. As famílias cadastradas são organizadas por 

estados, e nestes, por municípios.  Este procedimento foi duramente criticado pelos movimentos 

sociais de luta no campo, por ser entendido como uma forma de esvaziamento das mobilizações 

populares organizadas em prol da Reforma Agrária. Como a Normativa ainda está vigorando, o 

INCRA procura atender às famílias inscritas no Programa de Reforma Agrária pelos Correios, 

não obstante, as ocupações dos movimentos coagem o INCRA ao retorno do cadastramento nos 

imóveis onde as famílias permanecem acampadas, assim atendendo as duas demandas. Mesmo 

ainda vigorando, a Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que proíbe a 

realização de vistorias em áreas ocupadas, inviabilizando, portanto, as suas desapropriações e, 

conseqüentemente, os assentamentos das famílias sem-terra, os Movimentos continuam 

ocupando o latifúndio, quebrando, assim, a Medida Provisória com o seu poder de organização e 

mobilização das massas.  

Para o cadastramento dos candidatos à Reforma Agrária, é utilizado o Sistema de 

Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA), através do preenchimento do formulário 

Informações para Seleção dos Candidatos. Os dados são lançados nesse sistema e passam por um 
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processo de classificação; os critérios de seleção são os dispositivos legais transformados em 

indicadores estatísticos com o objetivo de medir a incidência das características individuais, 

sociais e econômicas dos candidatos.   

Os critérios classificatórios e eliminatórios utilizados pautam-se nas normas descritas no 

Estatuto da Terra. Fundamentado nesta Lei, ao serem lançados os dados do futuro assentado no 

SIPRA, automaticamente é calculada a pontuação do candidato, gerando a relação dos pré-

selecionados. Existe ainda a atualização cadastral no SNCR. Os cadastrados que tem registro de 

propriedade de terra com tamanho superior ao módulo fiscal do município onde será efetivar o 

assentamento, são excluídos do processo de seleção, assim não podendo se tornar assentados. 

A criação de Projetos de Reforma Agrária está prevista no art. 5º da Instrução 

Normativa INCRA/P/N. º 02/01. Entretanto, a sua regulamentação ainda segue a Norma de 

Execução INCRA/DP/N. º 03/99 que disciplina a utilização de instrumentos operacionais na 

criação dos projetos. O projeto é criado através de Ato Normativo – Portaria de Criação – do 

Superintendente Regional do INCRA, precedido do respectivo registro no SIPRA. 

A legitimação é um ato formal realizado na área onde está sendo criado o futuro 

assentamento mediante uma assembléia com a participação das entidades estaduais e municipais, 

dos trabalhadores rurais envolvidos e dos demais interessados. Nesta assembléia é divulgada, 

nominalmente, a lista dos candidatos pré-selecionados pelo SIPRA para comporem o projeto. 

Este é um momento importante, pois ali se inicia o primeiro processo de planejamento do espaço 

do PA mediatizado pelo Estado – INCRA – além de serem estabelecidas as primeiras discussões 

sobre os direitos e deveres dos assentados. Discute-se, ainda, nesta reunião, sobre os créditos a 

que eles têm direito enfatizando a necessidade da união para que os desafios sejam vencidos. Por 

fim, o encerramento do evento concretiza-se com a definição dos beneficiários que irão ser 

assentados no PA. As decisões são tomadas pelo grupo social que esta em construção, o técnico 

do INCRA, apenas conduz o processo.  

A homologação do processo de seleção de beneficiários trata-se do ato de 

reconhecimento formal do Superintendente Regional do INCRA da Relação dos Beneficiários 

(RB), constituída após a Legitimação. O Contrato de Assentamento representa o documento que 

oficializa a condição dos assentados enquanto beneficiários do Projeto de Assentamento de 

Reforma Agrária e estabelece as cláusulas sobre os seus direitos e deveres. 

O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento (PDSA) é ferramenta de 

planejamento dos assentados que vai orientá-los sobre o que fazer, como fazer, com quem fazer, 

quando e com que recursos darão funcionamento aos assentamentos. É o PDSA que orientará 

sobre as atividades produtivas que melhor podem ser desenvolvidas no assentamento e os 
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caminhos para melhorar as condições de vida das famílias. Constitui-se, também, um 

instrumento de negociação para a obtenção de recursos diversos junto a instituições financeiras 

governamentais e não governamentais. Os princípios que orientam a elaboração do PDSA são: 

sustentabilidade, planejamento participativo, divisão de responsabilidades, combate à pobreza e 

ordenamento territorial do PA. 

Para a execução do PDSA são disponibilizados R$ 500,00 (quinhentos reais) por família 

assentada, sendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) utilizados para a realização do levantamento 

topográfico e R$ 100,00 (cem reais) para a elaboração do PDSA. Este tem como finalidade 

básica medir e demarcar parcelas, implantar a infra-estrutura básica e permitir aos assentados o 

acesso à concessão de empréstimo ao crédito produtivo. Vale ressaltar que o PDSA é elaborado 

para alguns assentamentos e não para todos como indica a Norma. Comumente, este fato é 

atribuído à ausência de recursos. Mesmo assim, os PA’s que não apresentam o PDSA, têm 

recebido o crédito produtivo e são os próprios movimentos, juntamente com as famílias 

assentadas, que planejam os seus espaços de produção e da reprodução vida.  

A Execução dos serviços topográficos de medição e demarcação do PA está prevista na 

Instrução Normativa INCRA 02/01 e os valores de aplicação previstos na Norma de Execução 

INCRA 04/01. A Norma de Execução INCRA 02/01 estabelece os procedimentos 

administrativos-operacionais para a contratação desses serviços, que esta atrelada contratação do 

PDSA. Os serviços podem ser contratados através de convênios com os estados, com as 

prefeituras, com entidades sem fins lucrativos ou com a organização representativa dos 

assentados. Além da execução dos serviços técnicos, estão inclusas as assistências técnicas 

durante três anos. Quando os serviços topográficos não são realizados, ou seja, quando não há o 

planejamento do espaço no assentamento, os próprios assentados o realizam, demarcando os 

lotes do PA com cordas, varas, ou com outras técnicas apropriadas e conhecidas pelo grupo 

social. É importante destacar que a ausência desse planejamento pode repercutir no futuro do 

PA. A intervenção do Estado representa mais que uma obrigação instituída, uma vez que trata de 

uma necessidade, pois mesmo organizado por um Movimento, o grupo social não tem o domínio 

e o conhecimento do espaço. 

Anteriormente ao recebimento dos créditos produtivos, os assentados recebem um apoio 

pecuniário na forma de créditos de Instalação nas modalidades de Apoio à Instalação e 

Habitação para que obtenham as condições básicas para sua subsistência. A pecúnia é concedida 

individualmente é orientada a aplicação coletiva, a partir de prioridades debatidas e deliberadas 

pelos assentados, assessorados por técnicos do INCRA, da Assistência Técnica ou da equipe 

contratada para o acompanhamento e supervisão do PDSA, o que nem sempre ocorre: os 
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técnicos do INCRA não acompanham o processo em sua totalidade, aparecendo posteriormente 

para cobrar a prestação de contas, e nem todos os PA’s tem PDSA, e quando os têm, os técnicos 

somente realizam os planos omitindo-se no que se refere às questões operacionais. O crédito 

Apoio à Instalação é liberado de uma só vez, sendo proibida a sua utilização para compra de 

objetos pessoais. O crédito Material de Construção pode ser pago em duas parcelas21. 

Os recursos são transferidos diretamente para a conta da entidade representativa dos 

assentados, sendo proibido o manuseio desses recursos pelos técnicos. A conta deve ser 

movimentada pelo presidente da associação, em conjunto com o tesoureiro e com o secretário. 

Na ausência de associação, a movimentação deve ser feita por três representantes do 

assentamento.  

De acordo com a Norma, a aplicação desses recursos é orientada a partir da efetivação 

do Plano de Aplicação Simplificado, todavia nem sempre isso é feito de maneira que favoreça e 

possibilite a organização dos assentados. Normalmente, restringe-se à consulta simples de preços 

para todos os itens considerados, para fins de respectiva alocação de valores, seguidos de um 

cronograma de liberação dos recursos. Desse modo, o que deveria ser um processo educativo 

para a gestão dos recursos, perde-se no imediatismo e na urgência da liberação dos créditos sob 

pressão dos movimentos de luta pela terra e na falta de acompanhamento técnico por parte do 

órgão responsável.  

Um reflexo desse problema é visualizado nas constantes denúncias de desvio de 

recursos por parte das associações, na aplicação indevida do crédito Apoio à Instalação e na 

contratação de empreiteiras que lesam a consciência dos assentados e as escassas finanças dos 

PA´s, pois, não são raros os casos em que as casas, já diminutas, são reduzidas de tamanho para 

maximizar os gastos das empreiteiras. Exemplos disso são as casas construídas em solos com 

propriedades físico-químicas complexas, como o massapê, que exigem um conhecimento técnico 

compatível e na maioria das vezes os empreiteiros não o têm. Quando os assentados pagam aos 

empreiteiros, estes somem com o dinheiro, deixando o rastro do prejuízo. O mais grave é que os 

assentados não têm como nem onde reivindicar pelos seus direitos, pois para tratar dessas 

desventuras o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) não os atende e o 

INCRA, como não acompanha todas as etapas do processo, assim, se exime das 

responsabilidades.  

                                                 
21 O valor do crédito Instalação, em dezembro de 2003, era de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo destinados R$ 
1.5000,00 (um mil e quinhentos reais) para apoio (compra de alimentos e insumos) e R$ 3.000,00 (três mil reais) para aquisição 

de material de Construção para construção das casas. Este pode ser aplicado em mão-de-obra, no máximo, 15% – R$ 450,00 

(quatrocentos e cinqüenta reais) – do valor do crédito. 



 49 

A implementação da infra-estrutura básica nos PA’s – de responsabilidade do INCRA e 

está de acordo com a Instrução Normativa INCRA 02/01 – compreende a construção de estradas 

de acesso interno, meios de acesso ao abastecimento de água para consumo humano, 

disponibilização de rede-tronco de energia elétrica, sendo permitido que os recursos possam ser 

utilizados com a compra de máquinas e equipamentos de uso comunitário, desde que previsto e 

recomendado a sua utilização pelo PDSA. A Instrução Normativa possibilita, ainda, a execução 

de outras obras consideradas indispensáveis à valorização sócio-econômica e “sustentável” do 

assentamento. A construção de escolas, creches, postos de saúde, casas de farinha são de 

responsabilidade dos estados e das prefeituras onde os projetos estão localizados, não sendo mais 

função do INCRA a execução desse tipo de infra-estrutura. Todavia é comum aos PA’s passarem 

longos períodos sem acesso às infra-estruturas básicas, pois o INCRA alega não dispor dos 

recursos necessários para implementá-las. 

A titulação e a consolidação são as etapas finais para a efetivação do assentamento. 

Outorga aos assentados o Contrato de Título de Domínio (TD) se a área tiver sido medida e 

demarcada, ou a alienação da terra será feita por Contrato de Concessão de Uso Individual 

(CCUI), se a área ainda não tiver sido medida e demarcada, ou quando houver pendência 

judicial. Nesses procedimentos, os beneficiários que estão no assentamento e não estão 

regularizados são cadastrados, oficializando as suas parcelas no SNCR. As infra-estruturas 

existentes no interior do PA são doadas a outras instituições afins para que por elas zelem, como 

é o caso de igrejas, postos de saúde, escolas, galpões, centros comunitários, poços artesianos, 

mini-indústrias, casas de farinha, currais comunitários, depósitos, etc. No que se refere ao valor 

da alienação da terra – o valor pago pelos assentados – é fixados de acordo com a avaliação 

administrativa efetuada pelo INCRA, incluindo o valor da terra nua e benfeitorias, além de ser 

atualizado pelo Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP – DI) da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). No caso de variação de 30% a mais ou a menos do valor de mercado, prevalece 

esse valor. O custo dos serviços de elaboração, acompanhamento e supervisão do PDSA, assim 

como a assistência técnica prevista no mesmo, a topografia e a infra-estrutura básica não são 

cobradas dos assentados. Os créditos de implantação não são incluídos no valor do TD ou do 

CCUI, não tendo ainda, uma forma de pagamento definida.  

Ficou claro que a terra da Reforma Agrária não é doada aos assentados, eles têm que 

pagar por ela. O pagamento das parcelas é realizado com um prazo de amortização de até 20 

anos, tendo três anos de prazo de carência. As prestações sobem com correção monetária a partir 

da data de emissão do titulo, com base no IGP – DI. A correção monetária sobre abatimento é de 

50% para quem pagar as prestações em dia. Aqueles que mantiverem os filhos com idade entre 7 
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a 14 anos matriculados em escola, obtém abatimento de 50% no valor das prestações anuais, 

desde que comprovem com declaração da direção da Escola ou da Secretaria Municipal de 

Educação. O beneficiário efetuará o pagamento das prestações anuais através de boleto de 

cobrança bancário. O registro do TD e CCUI no Cartório de Registro de Imóveis é isento de 

taxas e emolumentos para o assentado. Caso o assentado não pague as prestações anuais, será 

inscrito na Dívida Ativa da União para execução fiscal e o INCRA poderá tomar o lote22.  

Os créditos produtivos recebidos pelos assentados provinham, inicialmente do 

Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (Procera), posteriormente, este foi extinto 

e os assentados passaram a ser beneficiados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf). 

O Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (Procera) foi instituído em 30 

janeiro de 1986 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de acordo com o que estava previsto 

no I PRNA e foi extinto em 02 de setembro de 1999, pela Portaria nº 390 (DO 03.09.1999). O 

Procera foi criado a partir da pressão dos movimentos sociais de luta no campo que 

reivindicavam uma linha de crédito específica para atender os participantes da Reforma Agrária. 

Afinal, os assentados recebiam a terra descapitalizados e o crédito representava a possibilidade 

de um começo diferenciado. Este crédito estava voltado, principalmente, para o investimento na 

infra-estrutura produtiva, o que proporcionaria a emancipação econômica dos PA´s de maneira 

planejada. Foram beneficiados pelo Procera os assentados sob tutela do INCRA, as cooperativas 

e as associações informais ou legalmente constituídas, cujos associados fossem assentados. 

Os financiamentos eram destinados ao desenvolvimento de atividades produtivas em 

projetos de custeio e investimento, ao quais eram elaborados pelas entidades representativas dos 

assentados e aprovados pelo INCRA. A modalidade de financiamento poderia ser individual 

(teto I) ou coletiva (teto II). Em seu período de vigência, muitos foram os valores definidos para 

os tetos de financiamento e para os encargos financeiros incidentes, bem como, para as formas 

de amortização desses financiamentos. Na última versão das Normas Administrativas Gerais e 

Operacionais do Procera, editada em 1997, apresentava as seguintes condições: o financiamento 

por assentado (teto I) para investimento era de até R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e 

poderia ser concedido individualmente e/ou através de associações ou cooperativas e destinava-

se à implantação da infra-estrutura produtiva e sua operacionalização. No caso de financiamentos 

para a lavoura de custeio, o limite de crédito era o teto de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) por 

família/ano. 

                                                 
22 Anexo 2.  Projetos titulados ou em vias de titulação Bahia, 2004. 
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No que se refere ao financiamento das cooperativas, não seriam computados o teto 

individual. Os recursos concedidos à cada assentado para integralização de quotas-partes do 

capital social da cooperativa (teto II) era de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Os 

referidos créditos eram concedidos através dos projetos produtivos em que os assentados 

associados fossem solidários na concessão e esses poderiam ser elaborados por cooperativas de 

assentados, Organizações Não Governamentais (ONGs) e outras entidades credenciadas. 

 Os encargos contratuais dos assentados adimplentes para investimento e custeio 

incidiam juros de 6,5 e rebate de 50% sobre as parcelas, calculado sobre o principal encargo do 

período. Quanto às obrigações financeiras decorrentes do crédito, seriam pagas em prestações 

sucessivas, semestrais ou anuais, com prazo de até 10 anos, com 03 anos de carência e com datas 

a serem fixadas de acordo com a natureza das culturas econômicas desenvolvidas e com a época 

de obtenção dos rendimentos das atividades. Assim, um assentado que obtivesse um empréstimo 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e estivesse pagando todas as parcelas em dia, devolveria à União 

R$ 1.000,00 (um mil reais) devido às vantagens oferecidas. As garantias para os investimentos 

concedidos, representavam o aval prestado por outro produtor assentado, independente de sua 

capacidade financeira e para o custeio de lavouras, o penhor da safra ou aval de outro produtor 

assentado. 

A estrutura administrativa do Procera na Bahia envolvia um conjunto de órgãos além da 

Superintendência Regional do INCRA/Bahia – SR-05: o banco oficial credenciado operando na 

unidade federativa, no caso da Bahia, inicialmente quando da criação do Programa era o Banco 

de Desenvolvimento do Estado da Bahia (Desenbanco), posteriormente foi assumido pelo Banco 

do Nordeste (BNB); Secretaria da Agricultura do Estado (Seagri), cuja instituição indicada foi a 

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA); entidade estadual de representação dos 

trabalhadores rurais e dos assentados; entidade estadual de representação dos assentados ou 

organização similar, a critério da Comissão Estadual23.  

Os recursos foram os principais problemas para a efetivação do Procera. Inicialmente, 

correspondiam a 1,8 % dos fundos constitucionais da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Em 1992, mediante Portaria n.º 36 de 06 de 

fevereiro de 1992, os do Fundo Constitucional do Norte (FNO), Fundo Constitucional do 

Nordeste (FNE) e Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) passaram a prever a aplicação 

                                                 
23 Vale destacar que esse resgate histórico do Procera na Bahia, somente foi possível em função do Relatório Evolução e Gestão 

do Crédito Procera no Estado da Bahia (1996-1999) elaborado por Ciro Mendes de Aguiar Maia, Empreendedor Social do 

INCRA e representante dessa instituição na Comissão do Procera na Bahia – trata-se de uma avaliação interna com sugestões 
para futuros programas – cujo volume constitui-se em única fonte de pesquisa deste processo. 
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de 10% dos recursos no financiamento Procera. Apesar disso esses novos recursos não supriram 

a demanda, pois cresceram inversamente proporcional aos números de PA´s efetivados. Isso 

ocasionou um atraso nas contratações dos projetos, já que os mesmos eram aprovados de acordo 

com a escala de prioridade. 

A comissão Estadual do Procera no Estado da Bahia foi criada em outubro de 1987 e 

composta pelas seguintes entidades: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia 

(Ematerba) – órgão extinto; Campainha de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR); Instituto 

de Terras da Bahia (Interba) – órgão extinto; Federação dos Trabalhadores na Agricultura – 

Bahia (FETAG-BA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac); Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); Banco de Desenvolvimento do Estado da 

Bahia (Desenbanco), que em 1992 foi substituído pelo Banco do Nordeste (BNB). Essa 

Comissão se reunia com o objetivo de aprovação dos projetos. Sua grande dificuldade decorria 

da escassez de recursos para atender a demanda dos projetos aprovados nos primeiros anos. 

Esses projetos não foram viabilizados de imediato em virtude da disponibilização dos recursos 

para a efetiva contratação. Em 1992, uma sub-comissão foi criada para realizar uma analise 

prévia dos projetos. A situação melhorou com a inserção dos recursos provenientes do FNE que 

proporcionaram um acréscimo no número de projetos contratados. 

Em 1997 foi criado o LUMIAR, projeto que visou a implantação um serviço 

descentralizado de assistência aos Projetos de Assentamento de Reforma Agrária do Governo 

Federal. Tratou-se de um projeto em apoio à implementação do processo de desenvolvimento 

sustentável para a produtividade do trabalho, com melhoria do nível social e cultural das famílias 

beneficiadas. Tinha como meta viabilizar os assentamentos, tornando-os unidades de produção 

estruturadas e inseridas de forma competitiva no processo de produção, voltadas para o mercado 

e integradas à dinâmica do desenvolvimento municipal e regional. A administração do LUMIAR 

foi realizada por uma coordenação nacional, contando com uma Secretaria Executiva, sob 

responsabilidade da Diretoria de Assentamento do INCRA e de Coordenações Estaduais. No 

plano federal, essa função era exercida pela Comissão Nacional do Procera/LUMIAR, e nos 

estados, pelas Comissões Estaduais do Procera/LUMIAR. Em cada estado, foram constituídas 

equipes técnicas de supervisão do Projeto. As equipes tiveram a responsabilidade de acompanhar 

e apoiar as equipes locais e de especialistas que atuavam diretamente nos assentamentos. Esse 

projeto contribuiu para a descentralização da assistência técnica nos assentamentos, o que na 

época foi louvável, pois os assentados beneficiados com os recursos do Procera tiveram a 

possibilidade de ter um acompanhamento mínimo em sua gestão e orientação produtiva, 

entretanto durou pouco, sendo extinto em 1999, juntamente com o Procera. 
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A implantação do Projeto LUMIAR motivou o aumento da participação de mais 

instituições na elaboração de projetos, como a Cooperativa Central de Assentamentos da Bahia 

LTDA (CCA-BA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac); Cooperativa 

de Trabalho do Estado da Bahia (Cooteba); Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 

(EBDA). 

O Procera foi extinto sem haver um processo de transição. Para o Governo Federal a 

publicação da Portaria foi o suficiente, suspendendo todos dos contratos que estavam pendentes 

desde 1998. Contudo, com muita pressão e com suas manifestações, os movimentos sociais do 

campo conseguiram a liberação dos projetos aprovados em 1998 e a conclusão do processo de 

contratação do ano de 1999, este destinado apenas ao crédito custeio. Extinto esse Programa, os 

assentados passaram a ser atendidos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf). 

O Pronaf foi criado em 1995 pelo Decreto Federal n° 1946 de 28 de junho de 1996, pelo 

então Ministério da Agricultura e do Abastecimento, com a primeira linha de financiamento da 

produção voltada para agricultores familiares (custeio agrícola). O Programa foi 

institucionalizado como sendo um apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento rural para o 

fortalecimento da Agricultura Familiar. O Pronaf, então, iniciou sua implementação com quatro 

linhas de ação: negociação de políticas públicas com órgãos setoriais; financiamento da 

produção familiar; profissionalização de agricultores familiares; infra-estrutura e serviços de 

apoio aos municípios.   

Em 29 de julho de 1999, por meio da Medida Provisória nº 1.911-8, o Pronaf foi 

transferido para o âmbito de ações do Ministério de Política Fundiária integrando, portanto, os 

assentados ao universo dos agricultores familiares, com o objetivo de proporcionar as suas 

participações no mercado competitivo, com todas as formulações técnicas-operacionais previstas 

no Programa Novo Mundo Rural. A viabilização desse programa iniciou-se com a inclusão dos 

beneficiários do extinto Procera em nova linha de crédito do Pronaf/Planta Brasil. 

Com esta mudança, o Programa ganhou mais força política para a implementação de 

suas ações, bem como incorporou os camponeses provenientes do Programa Nacional de 

Reforma Agrária, ampliando seus benefícios e homogeneizando as políticas públicas destinadas 

ao setor rural.  

Assim, com o fim do Procera, o Pronaf incorporou os assentados dos Projetos de 

Reforma Agrária. Vistos agora pelo Estado como agricultores familiares – assentados que 

desfrutavam de um crédito especial com juros baixos e com uma ampla carência – passaram a 

ser agricultores familiares como quaisquer outros, lidando, portanto, com as mesmas normas de 
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créditos e do mercado. Os assentados foram inseridos no Pronaf Grupo A, cujo valor para 

investimento é de RS 15.000,00 (quinze mil reais) incluindo os 10% – R$ 1,5.000,00 ( um mil e 

quinhentos reais) – para assistência técnica a fundo perdido, com juros de 1,15% ao ano e bônus 

(desconto para pagamento em dia dos financiamentos) de até 46% sobre o principal. O prazo 

para pagamento é de até dez anos, com até cinco anos de carência. O valor para custeio é de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com juros de 2% ao ano e bônus de R$ 200,00 (duzentos 

reais) independentemente do valor contratado24. O prazo para pagamento é de dois anos. Para os 

assentados que pagarem regularmente o financiamento junto ao banco, poderão adquirir o Pronaf 

Grupo A/C, voltado par o credito custeio25. 

Outro fato observado foi o aumento das linhas de crédito oferecidas pelo Pronaf, 

destacando: Pronaf Alimentos, Pronaf Semi-árido, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem Rural, Pronaf 

Pesca, Pronaf Florestal, Pronaf Agroecologia, Pronaf Pecuária Familiar, Pronaf Turismo Rural, 

Pronaf Máquinas e Equipamentos. Dispõe, ainda, para os municípios, do Pronaf Infra-estrutura. 

Esse Programa tornou-se mais complexo, dispondo, hoje, de várias modalidades de crédito, bem 

como diferentes categorias de beneficiários, estratificados a partir da renda bruta, variando ainda, 

os valores disponíveis e os juros anuais.  

Os recursos têm origem no Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); no Orçamento 

Geral da União (Tesouro Nacional); e no Fundo Constitucional do Norte (FNO), Fundo 

Constitucional do Nordeste (FNE) e Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO). Contribuem 

ainda, os bancos cooperativos. Os créditos chegam as mãos dos agricultores por meio dos bancos 

nacionais ou estaduais, ou ainda, através das cooperativas de crédito rural da agricultura familiar.  

Atualmente, esse crédito está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA). Esse Ministério, por sua, vez vem implementando um discreto esvaziamento no que se 

refere às políticas públicas voltadas para a Reforma Agrária. Atualmente, as ações do MDA 

incorporam mais fortemente as questões relativas à Agricultura Familiar, prevalecendo as 

concepções favoráveis a esse segmento do campo em detrimento das políticas públicas de 

efetivação da Reforma Agrária, o que conseqüentemente causa o enfraquecimento do INCRA. 

Também vem sendo desenvolvidas pelo MDA, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT), ações voltadas para o reordenamento territorial no campo, apesar de os 

                                                 
24 Valores e prazos vigentes em dezembro de 2003. 
25 As outras modalidades dos Grupos do Pronaf, até dezembro de 2003, são: Pronaf Grupo B (microcrédito) – recursos de 

investimentos destinados a agricultores com renda familiar anual bruta de até 2.000,00 para financiar qualquer atividade geradora 

de renda; Pronaf Grupo C – beneficia com crédito custeio e de investimento os agricultores com renda familiar anual bruta 

superior a R$ 2.000,00 e inferior a 14.000,00; Pronaf Grupo D – beneficia com crédito de custeio e de investimento os 
agricultores com renda familiar anual bruta superior a R$ 14.000,00 e limitada a R$ 40.000,00; e o Pronaf Grupo E (Proger 

Familiar Rural) – Abrange os agricultores com renda anual bruta entre R$ 40.000,00 e R$ 60.000,00, que passam a ter direito a 

linhas de crédito para financiamento e custeio da produção. 
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objetivos ainda não estarem muito claros e mostrarem-se frágeis na justificativa teórica e 

metodológica de suas implementações. 

O MDA é responsável, ainda, pelo Programa de Reordenamento e Desenvolvimento 

Agrário que visa promover um amplo processo de regularização fundiária com ênfase na 

titulação de pequenos e médios posseiros, especialmente agricultores familiares. Também 

contempla a regularização das áreas consideradas especiais, tais como indígenas, reservas 

ambientais e remanescentes de quilombos. O programa é decorrente da Lei 10.267/2001 – Lei de 

criação do Sistema Público de Registro de Terra e do Decreto 4.449/2002 que regulamenta a Lei 

10.267, que determina a modernização do cadastro e o georeferenciamento das propriedades 

rurais, e foi elaborada a partir de solicitação feita pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), enfocando os vários aspectos relacionados com a implementação do 

programa de regularização fundiária consistente no Projeto BR 039226. 

Com esta lei, os imóveis rurais são identificados por meio de um código único, dando 

condições para o cruzamento de informações. Os cartórios são obrigados a enviar mensalmente 

ao INCRA qualquer alteração nas matrículas. O INCRA, também deve encaminha mensalmente 

aos cartórios o código do imóvel para constar na matrícula. 

A identificação do imóvel rural é feita pela localização e limites/confrontações contidas 

em memorial descritivo, assinado por um profissional habilitado e com anotação de 

responsabilidade técnica (ART). Os vértices da propriedade têm coordenadas referenciadas ao 

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), ou seja, coordenadas UTM referenciadas ao SAD-69 

(South American Datum) para Planimetria e Marégrafo de Imbituba para Altimetria e com 

qualidade estabelecida pelo INCRA nas Normas Técnicas para Levantamentos Topográficos. 

A identificação da área do imóvel rural é exigida em qualquer situação de transferência 

desde 2001 sendo que atualmente somente imóveis com área inferior a 500 ha são registrados 

sem esta medição. Após outubro de 2004, o oficial de cartório fica impedido de registrar esses 

imóveis até que seja feita a identificação do imóvel pelo proprietário. 

Os executores são a Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA), o INCRA e suas 

Superintendências Regionais, além de órgãos estaduais de terras. Está sendo encaminhado 

acordo de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para execução 

                                                 
26 FONTE: http://www.esteio.com.br/newsletters/paginas/007/coordenadas.htm e http://www.irib.org.br/salas/boletimel1032.asp 

o documento completo do Projeto BR 0392 elaborado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) pode ser acessado 
em http://www.iadb.org/exr/doc98/pro/pbr0392.pdf (o texto traduzido por ser analisado em 

http://www.irib.org.br/notas_noti/boletimel701a.asp#4). Acesso em 03.10.2004. 
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do projeto. Deve-se considerar que um programa semelhante foi desenvolvido durante o regime 

militar, como visto anteriormente, servindo apenas para retardar a Reforma Agrária. 

Outra questão curiosa é que as regularizações fundiárias realizadas são somadas ao 

número de famílias assentadas como se fizessem parte do mesmo processo e tivessem os 

mesmos procedimentos legais. Outro aspecto é que as terras de quilombos que passam por 

reconhecimento estão sendo transformadas, na maioria dos casos, em assentamentos rurais. São 

exemplos na Bahia: PEQ Rio das Rãs, no município de Bom Jesus da Lapa; PEQ Barro 

Vermelho, no município Sitio do Mato; e PEQ’s Rumo Novo e Parateca no município de 

Malhada. 

Outra vertente trabalhada pelo MDA é o Programa Nacional de Crédito Fundiário – 

antigo Cédula da Terra – esse é colocado pelo Governo, como complementar à Reforma Agrária 

ao possibilitar a incorporação de áreas ociosas não desapropriáveis27. Seu foco são as áreas 

inferiores a 15 módulos fiscais ou produtivas superiores a 15 módulos, ambas qualificadas como 

não passíveis de desapropriação por interesse social, conforme estabelece a legislação. Conta 

com o financiamento do Banco Mundial e é executado em parceria com os governos estaduais. 

Embora criticado pelos movimentos sociais de luta no campo, desde a sua criação, tem se 

fortalecido, e ampliado o volume de recursos destinados a sua implementação, ocorrendo o 

oposto com os Programas de Reforma Agrária, na Bahia consta o registro de 111 projetos 

vinculados ao antigo Cédula da Terra e 49 novos projetos vinculado ao Crédito Fundiário28. 

Como pode ser observado, o Estado possui vários programas de distribuição de terras, 

no entanto, somente através da Reforma Agrária faz cumprir, efetivamente, função social da 

terra, tornado-a produtiva. Distribuir lotes entre os camponeses sem terra e deixando a critério 

das famílias e dos movimentos o planejamento do espaço dos PA’s, em princípio, parece 

bastante democrático, entretanto, este procedimento nem sempre funciona a contento.  

 

Como questiona Germani, 

 

[...] não é o Estado que tem condições de ter uma visão integrada e articulada do espaço, 

com condições de agir sobre todos os lugares? Como fica em sua função de planejador? 

Essa função é ‘prejudicada’ pela dinâmica dos movimentos ou por sua falta de 

interesse? Ou o interesse é só o de resolver um ‘problema’ ao invés de ver na Reforma 

Agrária uma possibilidade de construir um espaço mais justo? Ou, ainda, esse setor 

produtivo não é prioritário na ‘nova ordem’ que se instala no País?29 

                                                 
27 Ver a respeito GERMANI, G. I.; CARVALHO, E. Pesquisa sobre a política do Banco mundial para o meio rural com base 

no Projeto Cédula da Terra –Relatório do Estado da Bahia. Salvador, 2001. (Mimeo) 
28 Anexo 3. Projetos Cédula da Terra e Crédito Fundiário do Estado da Bahia - 2004. 
29 GERMANI, G. I. Reforma Agrária: ações públicas e movimentos sociais. In Caderno de Geociências. Salvador: Edufba, 

2001. p. 138. 
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Essa indagação procede, pois quando o Estado sai de cena, os Movimentos não 

conseguem realizar o planejamento, afinal eles não estão preparados para isso, muito menos é 

esse é o seu papel original. O Estado deve somente prover a terra que, posteriormente, em suaves 

parcelas anuais, serão devolvidas aos cofres públicos? Será apenas um mediador entre o banco e 

os assentados para a concessão dos créditos voltados à produção agrícola nos PA’s?  Constata-se 

que o Estado tem fraquejado enquanto agente planejador do espaço nos projetos de 

assentamentos rurais de Reforma Agrária, se eximindo das suas responsabilidades. Em 

contrapartida, os Movimentos Sociais, na luta pela terra, ávidos em encaminhar as conquistas, 

confundem-se em seu papel histórico/social, assumindo outras atribuições que os mesmos não 

têm condições de exercer. A partir daí, surgem outras questões: na luta pela terra qual o papel 

dos movimentos sociais do campo? Enquanto movimento de massa, qual é o seu papel 

revolucionário?  Esses Movimentos lutam por terra ou por território? Germani avalia esse 

processo afirmando que, 

 

A dinâmica e o ritmo que os movimentos imprimem aos processos de ocupação de terra, 

são distintos do ritmo das instituições oficiais e obrigam que, muitas vezes, os próprios 

movimentos assumam as ações de implementação dos assentamentos, inclusive as de 

planejamento espacial. Sem dúvida, trata-se de um planejamento executado em outras 

bases e outros parâmetros; um planejamento espacial que é feito, muitas vezes, sem ter 

sequer a planta do perímetro da área em mãos, quanto mais o estudo de solos ou de 

topografia! Onde é possível identificar, com muita clareza, a relação intrínseca entre 

processos sociais e processos espaciais. Pois, é um exercício, ao mesmo tempo, de 

construção do espaço e de organização da sociedade30. 

 

Quando se analisam os mecanismos utilizados para efetivação da dita política de 

Reforma Agrária, percebe-se que se está muito longe de alcançar uma substancial modificação 

nas formas de posse e uso da terra. A Reforma Agrária desenvolvida pelo Estado mostra-se 

pontual e desarticulada. Não promove um desenvolvimento regional planejado e coerente com as 

diversidades regionais e locais. Mesmo considerando as boas intenções postas nas leis, decretos e 

normas, os seus objetivos dificilmente são alcançados, pairando na esfera burocrática das normas 

de execução.  

O Estado através de seus órgãos e diante da pressão dos movimentos sociais, além da 

falta de pessoal e de recursos que muitas vezes justificam a sua inoperância, não cumpre o seu 

papel. No que se refere ao acompanhamento dado pelos técnicos do INCRA aos PA’s, além de 

conduzirem a assinatura dos Contratos de Assentamento e de Crédito, posteriormente, verificam 

quais assentados receberam o Crédito Apoio à Instalação; no que diz respeito ao Crédito 

                                                 
30 GERMANI, G. I. Reforma Agrária: ações públicas e movimentos sociais. In Caderno de Geociências. Salvador: Edufba, 

2001, p. 143. 
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Habitação, observam superficialmente a construção das casas, sem a presença de um pessoal 

qualificado para isso, a exemplo de engenheiros e/ou arquitetos. Solicitam dos assentados as 

notas fiscais das compras realizadas com os créditos recebidos para prestação de contas. Apesar 

de desempenharem essas funções, os técnicos, melhor dizendo, o INCRA, não se dá conta que o 

acompanhamento de um assentamento não requer apenas procedimentos objetivos e práticos. A 

idéia de acompanhar associa-se a de conduzir sistematicamente todas as etapas dos processos. 

Logo, o conhecimento do espaço pelo grupo social e o planejamento participativo do PA são 

condições fundamentais para uma organização mais eficaz desses Projetos de Assentamentos. 

Germani analisa: 

É aí que se percebe a distância entre a intenção e o gesto nas ações do Estado. Esta 

medida pode ser mensurada pelas condições fornecidas pelo Estado para tornar o 

assentamento produtivo. A responsabilidade do Estado não se limita às ações de 

vistoria, avaliação, desapropriação e liberação dos primeiros créditos. Sem dúvida, são 

atos importantes, mas têm que ser complementados com o fornecimento do aporte 

técnico necessário para pensar o processo produtivo em outros moldes que não o da 

mera subsistência ou de reprodução simples e dos recursos financeiros para realizá-lo31. 

 

O Estado realiza a Reforma Agrária como uma política compensatória, pressupondo que 

a partir desse ato, os problemas sociais se reduzam e as pressões dos movimentos cessem. A 

partir desse momento, os assentados adquirem uma “cidadania”, compulsoriamente instituída, 

confirmada quando assumem os seus direitos e deveres de assentados, e materializada através 

dos créditos, tornando-se consumidores e, ao mesmo tempo, devedores pelos próximos 20 anos 

de suas existências, embora muitos, sequer saibam disso.   

 

1.5 Uma Leitura Geográfica dos Projetos de Assentamentos Rurais. 

 

O conhecimento do espaço é um conhecimento estratégico, desta forma, a análise do 

processo de ocupação, conquista da terra e a percepção das estratégias desenvolvidas pelo MST 

no Estado da Bahia, remetem a identificar as suas ações contrapondo a interferência das políticas 

governamentais para a transição dos acampamentos em Projeto de Assentamentos.  

Assim, a simples localização dos assentamentos e acampamentos no mapa do Estado da 

Bahia, não remeterá ao entendimento do processo. Esse entendimento dar-se-á, tão somente, 

mediante análise minuciosa das ações dos agentes envolvidos e mediante à compreensão do 

porquê de estarem onde estão, ou seja, dos elementos motivadores para as suas instalações em 

determinados lugares e não em outro.  

                                                 
31 GERMANI, G I. Reforma Agrária: ações públicas e movimentos sociais. In Caderno de Geociências. Salvador: Edufba, 2001. 

p. 142. 
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Os projetos de assentamentos de Reforma Agrária são frutos da ação organizada dos 

movimentos e da pressão que os mesmos exercem a fim de que as políticas públicas 

(especialmente a agrária e a agrícola) do Estado atendam a este segmento. Ao se estruturarem em 

uma região, seguem a lógica de fazer a terra produzir, retirar o seu fruto e, conseqüentemente, 

garantir a subsistência, além de gerar renda para os assentados. Dessa forma, passam a fazer 

parte do espaço da produção, da circulação e das idéias, no âmbito regional/municipal onde estão 

inseridos. 

É necessário explicar o que se entende por acampamento e assentamento de Reforma 

Agrária, a fim que se compreenda o processo inicial da espacialização à territorialização de um e 

de outro. O acampamento é o momento da ocupação dos latifúndios improdutivos e/ou da beira 

da estrada. A resistência se configura com os camponeses permanecendo na terra ocupada, na 

dura tentativa de sobreviverem à solidão e à incerteza, figuradas nos barracos de lona à medida 

que tentam construir de uma vida coletiva no grupo social que se forma.  

 

A ocupação é em um ato de desobediência civil diante das leis que estão aí. Os sem-

terra, porém, entendem que a lei que protege a propriedade particular de um latifúndio 

que concentra a terra produz pouco e impede o acesso de milhões de pessoas à uma vida 

digna, é uma lei injusta. [...] A ocupação é legítima porque tem em vista a defesa da 

vida, dos instrumentos para conseguir a sobrevivência, porque é praticada por gente 

marginalizada pela sociedade, e se realiza em propriedades de quem as usa mal, a 

ocupação é feita como forma de pressão política [...] O objetivo da ocupação é negociar 

com os governantes uma saída para os problemas dos sem-terra e tornar produtivas 

terras ociosas. 32 

 

Considera-se Projetos de Assentamento de Reforma Agrária a consolidação da 

conquista da terra através da desapropriação e imissão de posse, via intervenção do Estado, que é 

o agente legalmente constituído para tal ato. Para os sem terra é a materialização da esperança, 

ou seja, uma nova fase que se inicia com a concretização dos sonhos. No assentamento novas 

relações se estabelecem, pois os que antes não tinham terra agora as têm, além de adquirirem 

novos direitos, bem como, maiores responsabilidades com o grupo social do qual fazem parte e 

com a sociedade. 

O assentamento é um conjunto de famílias que passam a trabalhar numa área de terra 

destinada a agricultores sem-terra, utilizando-se para a produção agropecuária [...] A 

terra onde se realiza o assentamento normalmente é um latifúndio que foi desapropriado 

e comprado pelo governo e destinado à utilização dos agricultores.33 

 

 

 

                                                 
32 STEDILE, J. P. A Luta Pela Terra no Brasil. São Paulo: SCRITTA ,1993, p. 68. 
33 Idem, p. 68. 
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A implantação de um assentamento em um município ou região acarreta mudanças nas 

diversas relações socialmente construídas e estabelecidas pela comunidade. Segundo os 

estudiosos dessa temática Medeiros e Leite, os assentamentos não só geram empregos como de 

alguma maneira, aumentam o nível de renda das famílias assentadas, com reflexos na economia 

municipal e regional, além de alterarem as relações de poder local34. Os assentados podem ser 

oriundos ou não do município onde o assentamento está localizado e suas relações com a 

comunidade circunvizinha envolverão trocas, mediações, contradições, articulações, conflitos, 

disputas, transformação e assimilação cultural e de valores.  

A estrutura fundiária é a concretização no espaço da forma como os grupos sociais se 

organizam em sociedade. Organizam-se para apropriarem-se de uma parte da natureza e 

produzirem espaço. Dessa forma, segundo Fernandes, no campo brasileiro, a luta dos sem-terra 

territorializa-se por todo o País, tornando-se um dos principais problemas nacionais. A ocupação 

é uma denúncia da secular exclusão social estabelecida pelas elites brasileiras35. Nesse trabalho, 

considera-se que o MST se espacializa por todo território nacional, podendo ou não 

territorializar-se, dependendo das relações de poder e das mediações políticas existentes. 

A acampamento é um espaço de luta e resistência. Para Fernandes, o acampamento é a 

expressão material do problema fundiário.  Realizada a negociação e acordada a situação, inicia-

se o processo de assentamento provisório. Este é o momento em que o espaço de luta e 

resistência começa a se transformar em fração do território. A fração do território é o 

assentamento36. Observa-se que todo ele, como visto anteriormente, é orquestrado pelas políticas 

públicas do Estado para o setor. Contudo, o assentamento é o próprio território, apoderado pelo 

grupo social, conduzido pela utopia do MST. 

São muitos os atores envolvidos no processo de constituição de um assentamento de 

Reforma Agrária. De acordo com Medeiros e Leite, esses atores são, além dos próprios 

assentados: 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); o poder Judiciário, 

as secretarias estaduais de agricultura e seus organismos de assistência técnica, 

prefeituras, organizações não governamentais voltadas para qualquer apoio e assessoria 

às organizações de trabalhadores [...]; entidades vinculas às Igrejas, entidades de 

representação como é o caso dos sindicatos, da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e suas federações regionais, do MST, 

associações de produtores, cooperativas, etc; entidades patronais (sindicatos, 

associações).37  

                                                 
34 MEDEIROS L. S. e LEITE S. P. Impactos regionais dos assentamentos rurais: dimensões econômicas, políticas e sociais. In 

CPDA/ Debates, 4, dezembro, 1997.  
35 FERNANDES, B. M. Entre a miséria e a ocupação: as lutas e os desafios dos sem-terra do Brasil. Textos Geográficos, 

Revista Eletrônica da AGB Nacional. Disponível em http://www.agbnacional.com.br. Acesso 12.082002 
36 Idem. 
37 MEDEIROS, L. S.; LEITE, S. P. Perspectivas Para a Análise das Relações Entre Assentamentos Rurais e Região. In: 

SANTOS, Raimundo e outros (org). Mundo Rural e Política: ensaios interdisciplinares. Rio de Janeiro: Campus, 1998, p. 154. 
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Todos estes atores estão envolvidos, direta ou indiretamente no processo de constituição 

e desenvolvimento de Projetos de Assentamento. É lógico que, em cada assentamento, a 

depender de sua trajetória histórica, do momento político de sua criação e da região onde está 

localizado, haverá uma diferenciação de atuação desses atores e uma combinação específica de 

forças. Os demandantes do processo de Reforma Agrária também são muito variados. Ainda de 

acordo com Medeiros e Leite esses assentados têm origens diversas: 

 

Encontramos posseiros, com longa história de ocupação da terra; filhos de produtores 

familiares pauperizados que, frente às dificuldades financeiras para o acesso à terra, 

optaram pela ocupação como único caminho possível para se perpetuarem na tradição 

de produtores independentes; parceiros em busca de terra própria; pequenos produtores 

atingidos pela construção de hidrelétricas; seringueiros que passaram a resistir ao 

desmatamento que ameaçava seu modo de vida; assalariados rurais, muitas vezes  

complemente integrados ao mercado de trabalho; populações de periferia urbana, com 

empregos estáveis ou não, eventualmente com remota origem rural, mas que, havendo 

condições políticas favoráveis, se dispuseram à ocupação; aposentados que viram na 

terra possibilidade de um complemento de renda etc.38 
 

As diversas experiências e as mais diferentes histórias de vida de cada categoria de 

assentado faz que cada assentamento adquira características próprias que muito influenciarão no 

seu desenvolvimento. Para Germani, os projetos de assentamentos se apresentam como uma 

ocupação diferenciada, num espaço geográfico específico. É o modo como vai se manifestar a 

continuidade da luta pela terra e se apresentar os novos desafios que vão imprimir a tônica da 

produção desse espaço39. É a concepção e a organização da luta pela terra promovida pelo MST 

que o diferencia nas áreas de assentamento por ele orientadas, embora todas sejam efetivadas 

seguindo os mesmos procedimentos legais estabelecidos no I PNRA. Difere-se no espaço em 

função da sua organicidade e ideologia cujos símbolos e signos são interiorizados pelo 

“militante” no processo da luta pela terra que, no MST, também corresponde à formação de uma 

identidade coletiva do grupo social organicamente estruturado, a identidade camponesa “sem-

terra”.  

A ideologia do Movimento, nesse caso, tem o mesmo sentido das visões sociais 

utópicas, expressas por Michel Lowy. Elas existem quando possuem uma função crítica, 

negativa, subversiva; quando apontam para uma realidade que ainda não existe40. Assim, o 

Movimento é algo maior e perpassa todas as escalas de análise. Para o MST, a construção da 

                                                 
38 MEDEIROS, L. S.; LEITE, S. P. Perspectivas Para a Análise das Relações Entre Assentamentos Rurais e Região. In: 

SANTOS, Raimundo e outros (org). Mundo Rural e Política: ensaios interdisciplinares. Rio de Janeiro: Campus, 1998, p. 

154/155. 
39 GERMANI, G. I. Assentamentos: modelos, problemática e desafios. Trabalho apresentado no Seminário “Movimentos 
Sociais e Reforma Agrária“, promovido pelo Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Ensino Sobre Reforma Agrária, da UFBA, 

Salvador, novembro de 1997, p.2. 
40 LOWY, M. Ideologias e ciências sociais: elementos para uma análise marxista. 15.  São Paulo: Cortez, 2002. p 14. 
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utopia é conduzida por um programa, um projeto que conduz a sociedade a uma transformação 

gradativa das suas estruturas de poder e do modo de produção – de capitalista para o socialista – 

e se inicia nos Projetos de Reforma Agrária do Movimento, O Programa do Movimento enfatiza 

que, 

 

Esse documento representa agora o programa agrário do MST. Representa a síntese de 

nossa visão sobre que tipo de Reforma Agrária, que tipo de transformações sociais 

queremos para o meio rural brasileiro. Representa o nosso sonho de mudanças. 

Para muitos pode ser interpretado apenas como uma utopia. Ou um mero exercício de 

‘como poderia ser’. Mas, para nós, deve ser um roteiro para estudo e um guia do futuro 

que é possível ser construído. Um alentador de nossa prática cotidiana41. 

 

 

Continua, 

 

Objetivos – Essa proposta de Reforma Agrária se insere como parte dos anseios da 

classe trabalhadora brasileira de construir uma nova sociedade: igualitária e socialista. 

Desta forma, as propostas de medidas necessárias fazem parte de um amplo processo de 

mudanças na sociedade e, fundamentalmente, da alteração da atual estrutura capitalista 

de organização da produção. 

 

Características da Reforma Agrária – A Reforma Agrária significa um conjunto de 

medidas necessárias que consiga alcançar aqueles objetivos. Esse conjunto de mudanças 

começa necessariamente pela democratização da propriedade da terra e dos meios de 

produção, base para qualquer mudança social efetiva.  

 

O sistema econômico – todo processo de organização e desenvolvimento da produção 

no campo deve levar em conta a supremacia do trabalho sobre o capital. Deve-se buscar 

a eliminação de todas as formas de exploração e de opressão. A valorização e a garantia 

de trabalho a todos como forma de libertação e de construção da dignidade entre as 

pessoas42.  
 

Essa utopia é o fator primordial de conquista dos indivíduos socialmente excluídos pela 

ideologia dominante, que é aponta por Michel Lowy, como visão ideológica. Esta serve para 

legitimar, justificar, defende ou manter a ordem social do mundo43. Esses indivíduos, 

arrebanhados em diferentes pontos do território nacional, são motivados ao deslocamento, 

participando do nascimento de um grupo social que irá territorializar-se, construindo um PA de 

acordo com as orientações do Movimento. Entretanto, esse processo não é fácil, muito menos 

pacífico. Vencendo a rígida estrutura agrária, é necessário vencer as contradições da sociedade, 

que insistem em se reproduzir no interior dos PA’s. As utopias sonhadas podem ruir às tentações 

da ideologia dominante que tudo transforma em mercadoria. 

                                                 
41 CARDERNO DE FORMAÇÃO. Programa de Reforma Agrária. São Paulo: MST, 1995. p 6. 
42 Idem, p 20-21. 
43 LOWY, M. Ideologias e ciências sociais: elementos para uma análise marxista. 15.  São Paulo: Cortez, 2002. p 14. 
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De acordo com Fernandes, os assentamentos, do ponto de vista social, representam a 

conquista da terra. Para o Estado o assentamento é um projeto social, é a materialização da sua 

política agrária e serve para amenizar os conflitos no campo. Os assentados são os beneficiários 

dessa política. Para o teórico, os assentamentos, em si mesmo, podem ser entendidos como 

territórios à medida que representam um espaço delimitado e apropriado por determinado grupo 

social, dentro dessa nova conjuntura política. Assim, como todo território, o assentamento é um 

campo de forças e um locus privilegiado de luta pela cidadania44. É o início da construção da 

utopia em um território experimental, essencial para a consolidação de uma nova visão de mundo 

junto aos assentados.  

Para Milton Santos “o ato de produzir é igualmente o ato de produzir espaço”45 – o 

território é uma fração do espaço total – no PA este processo não é diferente. O produzir no PA 

para extrair à subsistência e excedentes motiva, paralelamente, a produção do espaço do PA. O 

produzir junto é o produzir da solidariedade, da fraternidade no grupo social. O produzir 

separado, hierarquizado, é o reproduzir da desigualdade, da diferença no grupo social, reduzindo 

o PA aos espaços de exclusão tão comuns na ideologia do mundo. 

Assim, um significativo número de assentamentos existentes no espaço rural brasileiro é 

indicativo de mudanças na Geografia da Reforma Agrária do País e repercute no arranjo espacial 

do campo à medida que eles configuram uma nova paisagem e são pontos fixos que exigem e 

estabelecem novos fluxos a partir das atividades de produção, circulação, distribuição e consumo 

de mercadorias e serviços, criando suas próprias redes. Os PA’s revelam uma nova realidade 

sócio-espacial. Cada assentamento tem as suas particularidades e especificidades, cada realidade 

é única e envolve, ao mesmo tempo, agentes de classes iguais e contraditoriamente distintas, pois 

possui um conjunto de indivíduos diferentes, que por sua vez, vivenciam a realidade 

distintamente, embora seguindo a mesma bandeira. Constituem territórios singulares, produzindo 

diferenciados espaços. 

Cada assentamento agrega um grupo social que se territorializa no espaço a partir da 

luta organizada, impregnada dos valores e dos símbolos estabelecidos/imposto pelas lideranças 

catalisadoras do processo. Segundo Raffestin “o território se forma a partir do espaço, que é o 

resultado de uma ação conduzida por um ator”46. Lançando esta premissa no tema em estudo, 

esse ator é o grupo social conduzido e motivado pela utopia do Movimento. O autor continua, “o 

território é um espaço onde se projetou um trabalho, revela relações marcadas pelo poder; o 

                                                 
44 FERNANDES, B. M. Questões Teórico-Metodológicas da Pesquisa Geográfica em Assentamentos de Reforma Agrária. In: 
Boletim Paulista de Geografia. n° 75, São Paulo, 1999. 
45 SANTOS M. Por uma Geografia Nova. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 1990. p 163. 
46 RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. Ática: São Paulo, 1993. p. 151-163. 
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território é a prisão que os homens constroem para si”. Interpretando Raffestin, o perímetro do 

PA é o limite do poder dos assentados e de suas lideranças; é a “prisão” desse grupo social, 

considerando que existe uma vigilância e uma cobrança social em torno do sucesso que o PA 

deve alcançar, esse comumente mensurado, equivocadamente, pela eficiência produtiva com a 

inserção dos seus produtos na lógica do mercado.  

Este grupo social, ao produzir e reproduzir-se nesse novo espaço está, 

concomitantemente, produzindo novas identidades: a do grupo social e a do indivíduo social. Ou 

seja, ao produzir o seu espaço de vida e de trabalho, encontra-se, paralelamente, produzindo a 

sua identidade no grupo e uma identidade camponesa sem-terra.  

Os projetos de assentamentos, esses novos espaços/territórios, estão inseridos em um 

lugar, têm uma localização. Segundo Milton Santos, o lugar pode ser o mesmo, o que muda são 

as localizações. O lugar é o objeto ou conjunto de objetos. A localização é um feixe de forças 

sociais que se exercem em um lugar47. Dessa forma, quando um latifúndio improdutivo, 

transforma-se em assentamento rural, adquire um novo significado. Para Milton Santos, o espaço 

constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente processo de transformação48. 

E essas transformações se refletem do local para o regional, ocorrendo também o movimento 

contrário. 

Para estudar o espaço, analiticamente, e em diferentes escalas, Milton Santos propõe as 

“categorias de análise do espaço” – processo, estrutura, função e forma49. De acordo com Lobato 

Corrêa, não é possível dissociar forma e função da análise do espaço. Mas é necessário ir além, 

inserindo forma e função na estrutura social. A estrutura diz respeito à natureza social e 

econômica de uma sociedade e a um dado momento do tempo: é a matriz social na qual as 

formas e funções são criadas e justificadas. Processo é uma ação que se realiza, via de regra, de 

modo contínuo, visando um resultado qualquer, implicando tempo e mudança. Os processos 

ocorrem no âmbito de uma estrutura social e econômica e resultam das contradições internas dos 

mesmos50.  

Partindo por esta via de análise, segundo as categorias processo, estrutura, função e 

forma, supõe-se que, com a efetivação de um assentamento rural, há uma ruptura na disposição 

agrária estabelecida. Dessa forma, os processos sociais dinamizam-se, ganham novas agentes; as 

estruturas sociais, na escala local, modificam-se no jogo de forças contraditórias e interesses de 

                                                 
47 SANTOS, M. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1985, p. 2. 
48 Idem, p.3. 
49 Ibidem, p.52. 
50 CORRÊA, R. L. Espaço: um conceito-chave da Geografia. In CASTRO, I.E. de; GOMES, P.C.C.; CORRÊA, R.L. Geografia 

Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand, 1995. p 15 – 47. 



 65 

classe que estão postos. Conseqüentemente, novas funções são exigidas pelas novas relações que 

são construídas. Novas formas surgem ou as anteriores são requalificadas, ou ainda, algumas 

podem ficar sem uso, tornando-se uma “rugosidade” na paisagem, representando um espaço 

pretérito, transformado pelos novos agentes – os assentados e todas as relações que esses 

estabelecem entre si e com os outros51. 

Nos capítulos que seguem esses pressupostos teóricos estarão permeando a leitura da 

realidade estudada. O capitulo subseqüente aborda o inicio da trajetória do MST na Bahia, com 

ênfase em sua fase inicial de territorialiação ocorrida na região do Extremo Sul do estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Rugosidades segundo o Prof. Milton Santos, são espaços construídos, o tempo histórico que se transformou em paisagem, 

incorporado ao espaço. As rugosidades nos oferecem, mesmo sem tradução imediata, restos de uma divisão do trabalho 

internacional, manifestada localmente por combinações particulares do capital, das técnicas e do trabalho utilizados [...] o espaço, 
espaço-paisagem é o testemunho de um momento de um modo de produção nestas suas manifestações concretas, o testemunho de 

um momento do mundo – SANTOS, M. Por uma Geografia Nova. 3ª ed. São Paulo: Hucitec, 1990. p 138 
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2.1 A Formação Socioeconômica da Região Extremo Sul do Estado da Bahia 

 

A distribuição de terras no Brasil, historicamente, ocorreu de forma desigual e injusta. 

Desde o período colonial, até os dias atuais, o que se tem observado é um modelo político 

conservador que sempre beneficiou a um pequeno grupo de latifundiários membros das elites 

brasileiras, ocasionando um crescente número de pessoas excluídas do direito à terra. 

Como foi discutido no capítulo anterior, os movimentos sociais de luta pela terra 

surgiram mediante a necessidade de reconstrução desse cenário desigual, exigindo do governo 

medidas eficazes para que se reduzisse a injusta distribuição de terras. Dentre esses movimentos 

destacou-se o MST, nascido a partir de lutas, resistências e conquistas na Região Sul do País, 

posteriormente, espacializando-se por todo o território nacional. 

Neste capítulo, será analisado como o processo de espacialização do MST ocorreu no 

estado da Bahia, destacando desde a sua idealização até a efetivação de suas Regionais, 

ressaltando e examinando os seus principais conflitos e ocupações, ou seja, as inserções 

territoriais que reconfiguraram as estruturas e as relações sociais nos mais diversificados espaços 

do território baiano.  

A inserção e a organização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na 

Bahia, iniciou-se na década de 80, através das primeiras ocupações ocorridas no Extremo Sul do 

Estado. Essa região foi, também, a primeira localidade contemplada pela esquadra portuguesa ao 

chegar em nossas terras, e abrigou os primeiros postos de benfeitorias visando garantir o domínio 

do território. Entretanto, esse espaço teve uma ocupação diferenciada, pois não participou do 

processo de acumulação primitiva do capital, como ocorreu com o Recôncavo Baiano, não foi 

inserido na lógica da busca de metais preciosos por não os possuir, nem tampouco integrou o 

processo de ampliação do território baiano quando adveio a expansão do gado para o interior. 

Sua inclusão ocorreu, posteriormente, em um outro momento da reprodução/acumulação do 

capital no estado, e para analisar a inserção do MST na Bahia, faz-se necessário o entendimento 

da conjuntura sócio-político da época, em especial, da transcorrida na região do Estremo Sul do 

Bahia e das suas diferentes funcionalidades no contexto do País.  

Como já é sabido, a criação das Capitanias Hereditárias ocorreu em 1530, quando a 

Coroa Portuguesa buscou uma forma lucrativa de garantir o controle do território. A região do 

Extremo Sul, onde antes era localizada a Capitania de Porto Seguro, em seu processo de 

desenvolvimento agregou, sem muito sucesso, exemplares da ‘agroindústria’ açucareira. No 

século XVII, esta Capitania, exportava a madeira e cultivava alguns produtos para o consumo 
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interno. Seus núcleos de povoamento eram dispersos e difusos pelo litoral, principalmente nas 

proximidades dos estuários dos rios. Durante muito tempo a Capitania possuiu apenas duas vilas, 

a de Porto Seguro e a de Santa Cruz além de alguns povoados. Deve-se considerar que a forte 

concentração de índios de diferentes tribos na região e os constantes conflitos – que até hoje 

perduram – foram fatores que contribuíram para que esta não obtivesse êxito em sua produção. 

Por tal motivo, não foi inserida na lógica agroexportadora do período.  

Como a região não se adequou à dinâmica agroexportadora liderada pelo Recôncavo 

Baiano, no período em torno de 1775, essa Capitania foi adquirida pela Coroa Portuguesa e 

passou a compor, juntamente, com as Capitania de São Jorge dos Ilhéus, Peroussu ou Paraguaçú 

e Itaparica/Tamarandiva a Capitania da Bahia. Assim, essa região incorporou uma nova função: 

a de produtora de alimentos para abastecer o Recôncavo Baiano e às novas áreas emergentes no 

estado. Os núcleos de povoamento espalharam-se pelo litoral da região. No período do século 

XVII e durante o século XVIII outras vilas foram criadas: Caravelas, Alcobaça, Prado, 

Belmonte, Viçosa. Estas, posteriormente, foram elevadas à categoria de municípios, compondo 

hoje a Região Econômica do Extremo Sul da Bahia, destacados da tabela 1 e figura 6. 

 

                          TABELA 1 

Criação e Natureza Legal dos Municípios da 

Região Econômica do Extremo Sul - Bahia 

 MUNICÌPIO ANO DE CRIAÇÂO ATO LEGAL 

 Porto Seguro 1534 Carta Régia 
 Caravelas 1701 Carta Régia 

 Alcobaça 1755 Carta Régia 

 Prado 1755 Carta Régia 

 Mucuri 1769 Ordem Régia 

 Santa Cruz Cabrália 1832 Dec. Estadual 

 Belmonte 1891 Ato Estadual 

 Itabepi 1958 Lei Estadual 

 Itanhém 1958 Lei Estadual 
 Medeiros Neto 1958 Lei Estadual 

 Guaratinga 1961 Lei Estadual 

 Itamaraju 1961 Lei Estadual 

 Ibirapoã 1962 Lei Estadual 
 Itagimirim 1962 Lei Estadual 

 Lajedão 1962 Lei Estadual 

 Nova Viçosa 1962 Lei Estadual 

 Teixeira de Freitas 1985 Lei Estadual 
 Eunapólis 1988 Lei Estadual 

 Itabela 1989 Lei Estadual 

 Jucuruçu 1989 Lei Estadual 

 Vereda 1989 Lei Estadual 
FONTE: SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS SOCIAIS DA BAHIA. Mudanças 

sociodemográficas recentes – Extremo Sul da Bahia. Série Estudos e Pesquisas, nº 

40.  Salvador: SEI, novembro 1998. 
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No século XIX, em 1858, foi introduzido na região o cultivo do café tendo por base a 

mão de obra de imigrantes suíços e alemães na área que hoje abriga os municípios de Nova 

Viçosa e Mucuri. O processo de imigração foi efetivado por empresas particulares e esse fato 

causou grande desconforto ao Brasil em suas relações internacionais, quando constatado que os 

imigrantes estavam submetidos a regime de trabalho escravo e que não eram tratados como 

colonos livres, assim como prezavam os contratos de imigração52. No final do século XIX o 

cultivo do café entrou em decadência. 

A região desenvolveu, também, o cultivo do cacau, mesmo não obtendo o mesmo 

desempenho que o da região do Litoral Sul. Até os dias atuais, o cacau é cultivado, 

principalmente nos municípios Belmonte, Mucuri, Porto Seguro, Prado e Alcobaça. Ao longo 

dos anos, essa cultura sofreu diferentes espacialidades migrando do litoral para o interior destes 

municípios. 

No início do século XX, com a construção da estrada de ferro Bahia – Minas, a madeira 

começou a ser extraída nos municípios de Mucuri, Alcobaça e Prado, sendo transportada pela 

estrada de ferro e o escoamento da produção era feito pelo porto de Caravelas. A Região do 

Extremo Sul foi, aos poucos, sofrendo a influência do dinamismo dos municípios contíguos a 

ela. A sua inércia espacial estendeu-se até a década de 50, quando se iniciou o “ciclo” da 

exploração madeireira extrativista, tendo a Mata Atlântica como seu principal locus, acelerando 

o desmatamento, agora, com o processo produtivo mais organizado, com dano ambiental 

diretamente proporcional.  Essa atividade marcou a região e repercute em sua paisagem nos dias 

atuais. 

O espaço da Região do Extremo Sul ganhou novos e ávidos agentes do capital, sedentos 

em reproduzi-lo, em especial, os oriundos do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A 

chegada desses agentes configurou uma reorganização do espaço regional, sobretudo no âmbito 

da valorização e da apropriação diferenciada do espaço, assim como, mobilizou uma leva de 

migrantes livres e prontos para ofertar força de trabalho à nova lógica imposta pelo capital. 

Dessa maneira, o Extremo Sul alargou-se no sentido litoral – interior, consolidando aglomerados 

humanos interioranos voltados para a extração da madeira, como revela o depoimento a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Ver GERMANI, G. I. Cuestión Agraria y asentamiento de población en el área rural: La nueva cara de la lucha por la 

tierra. Bahia, Brasil (1964-1990). Tese de Doutorado.  Barcelona: Universidade de Barcelona, maio de 1993. 
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Essa região tinha uma riqueza natural muito grande, que é a madeira, e eu me lembro 

[...] de ouvir falar dos cupins. Os madeireiros do Espírito Santo e Minas Gerais eram 

taxados com o nome de cupins, eles montavam indústrias de extração de madeira e era o 

que gerava emprego naquele período. Muitas pessoas trabalhavam nas indústrias 

madeireiras. Passado esse período da madeira, que talvez tenha durado até o final da 

década de 1970, vem novas explorações. [...] conforme a indústria madeireira foi 

avançando, os municípios cresceram. Teixeira de Freitas, naquela época, sofreu um 

crescimento de população em razão dessas indústrias madeireiras, ou seja, muita gente 

de Minas e Espírito Santo começou a se aglutinar em Teixeira de Freitas em busca de 

trabalho, que só a indústria madeireira proporcionava. Isso aconteceu em Eunapólis 

também. [...] vêm à exploração das áreas para plantio de eucalipto. Então, já é uma 

outra fase [...]53 

 

Esta atividade, em princípio, se organizou de maneira simples, rudimentar e desprovida 

de técnicas mais elaboradas, acontecendo o mesmo com a mão-de-obra migrante incorporada ao 

processo produtivo. 

Em 1972, a atividade madeireira na região ganhou novos impulsos mediante 

investimentos privados e incentivos do Estado através da criação do Fundo de Investimento 

Setorial (FISET) e do desenvolvimento do Plano Nacional de Papel e Celulose, instituídos pelo 

Governo Federal para todo Brasil.  Com o propósito de inserir a Bahia nesse contexto, o 

Governo do Estado “articula-se para compor a base de sustentação do projeto, apoiando técnica e 

logisticamente as empresas interessadas em plantar eucaliptos e pinus em seu território”54. 

Assim, foram criados três Distritos Florestais na Bahia: Litoral Norte, Extremo Sul e Sudoeste da 

Bahia. Segundo Gonçalves e Machado, 

 

[...] a partir de 1965 foi promulgado um novo Código Florestal Brasileiro e introduzidas 

uma série de medidas, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, que concediam 

incentivos para o plantio de florestas. O desconto dos valores investidos e a investir do 

imposto de renda devido pelo ‘reflorestador’ foi o instrumento central desses incentivos, 

propiciando uma expansão violenta dos plantios de eucaliptos [...] 

 

De forma a coordenar as iniciativas dos plantadores de monoculturas de árvores, e 

procurando garantir uma escala economicamente viável para sua inserção nos 

programas industriais de expansão da produção de aço e papel, o governo federal 

estimulou a criação de Distritos Florestais em todo o país, através do decreto-lei nº 

76.046 de 1976. 

 

A implantação dos Distritos Florestais [...] incluída na política do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento. Para tanto, pretendeu-se que a ampliação da utilização da lenha e do 

carvão como fonte de energia diminuísse a demanda por petróleo, fonte de energia 

largamente utilizada no país. 

 

[...] a existência de uma base florestal homogênea era favorável à expansão da industria 

de celulose e contribuiria para que o produto deixasse de ser importado e, ao contrário, 

passasse a desempenhar um papel importante nas exportações do país55.  

  

                                                 
53 Pesquisa de campo. Depoimento de Adenilza Monteiro do Amaral Álvares, MST – BA, 2001.  
54 GONÇALVES, M. T.; MACHADO, C. W. da C. Reflorestamento e mudanças nas condições de vida no Litoral Norte da 

Bahia. In Caderno dos CEAS. Salvador, (161): 23-35, 1996. p 28. 
55 Idem, p 28. 
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Vale lembrar que além de tratar-se de uma política econômica articulada e voltada para 

“reverter a situação deficitária da balança comercial brasileira”56, o cultivo das florestas 

homogêneas de eucaliptos e pinus encontrou as condições edafoclimáticas da região favoráveis a 

esse processo. Esse novo investimento, também foi favorecido pelo crescimento populacional 

acelerado, que ofertou para essa nova atividade econômica, mão-de-obra farta e barata, atraída 

pela abertura/expansão dessa fronteira agrícola, como confirma o depoimento: 

 

Daí as empresas reflorestadoras começam a plantar eucalipto em Teixeira de Freitas, 

Mucuri, Nova Viçosa, essa região e tal [...] E na região de Eunapólis para lá, 

desenvolve-se o plantio de cana-de-açúcar, o que gera obviamente emprego, ou seja, 

intensifica-se o trabalho assalariado rural. Porque aumenta a demanda, vem muita gente 

de outros estados em busca desse trabalho assalariado e, por outro lado, inicia-se o 

êxodo rural, ou seja, as empresas que chegavam precisavam de terra para plantar 

eucalipto, plantar cana, para implementar a usina de álcool, como foi o caso de 

Eunapólis; depois para implementar a fábrica de celulose, como foi o caso de Mucuri. 

Então, o que as empresas que precisavam de terra fazem juntamente com outros 

fazendeiros? Sem contar que nesse período havia os fazendeiros que grilavam terra e 

faziam de tudo para expulsar [...] conseguiam tomar na marra mesmo, com pistoleiros, 

aquelas pequenas propriedades ou comprar a baixo custo ou ainda chegar numa situação 

tal.... Como foi o caso das empresas que compravam uma pequena produção aqui, outra 

lá e aquele pequeno produtor que não queria vender sua terra era forçado a vender por 

que chegava num ponto que ele ficava encurralado. Todas as áreas pequenas a sua volta 

eram compradas e chegava então o momento que ele tinha de vender por que já não 

conseguia sobreviver e o próprio eucalipto que ia sendo plantando a sua volta alterava o 

solo. Então, ele era obrigado a vender, mas quando chegava esse estágio ele só 

conseguia vender por um valor muito menor. E daí, ele e sua família, por ironia, 

passavam a ser assalariados das empresas [...] que aos olhos de uma população 

crescente e carente de empregos isso tudo que acontecia era visto como avanço, 

progresso [...] e de fato era, até certo ponto, por que naquele momento estava 

resolvendo um problema imediato que era o desemprego.57 

 

A construção das novas vias de acesso à BR 116 (Rio - Bahia), mais distante do litoral e 

a BR 101 (conhecida como litorânea, por margear o litoral), influenciaram a dinâmica regional, 

intensificando as mudanças já iniciadas pela indústria madeireira. Estas vias desde a década de 

60 e 70, quando foram construídas, desenvolveram um papel importantíssimo, interligando a 

região Nordeste a Sudeste. Posteriormente foram construídas às BR 418 (Bahia - Minas), e BR 

415 (ligando Ilhéus a região Sudeste do Estado). Essas estradas promoveram a interligação do 

Extremo Sul com a capital do estado e com as demais regiões do País, destacando-se a região 

Sudeste, para a qual enviava insumos e a mão-de-obra excedente que alimentar o setor industrial 

e da construção civil que começavam a crescer. 

O espaço regional foi diretamente modificado a partir da construção dessas vias, 

possibilitando o surgimento e o rápido crescimento de diversas localidades interioranas que 

                                                 
56 GONÇALVES, M. T.; MACHADO, C. W. da C. Reflorestamento e mudanças nas condições de vida no Litoral Norte da 

Bahia. In Caderno dos CEAS. Salvador, (161): 23-35, 1996. p 28. 
57 Pesquisa de campo. Depoimento de Adenilza Monteiro do Amaral Álvares, MST – BA, 2001.  
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margeavam a BR 101, como os povoados de Eunapólis58 e Teixeira de Freitas, que nos anos 80 

tornaram-se os maiores centros urbanos da Região, juntamente com Itamaraju que sofreu um 

forte adensamento populacional, diferenciando-se dos antigos núcleos litorâneos, estabelecendo 

uma nova lógica a configuração espacial da região. As cidades litorâneas foram lentamente 

desmobilizadas, para dar lugar a estes novos pólos de crescimento. Fazendo aflorar os interesses 

dos grupos hegemônicos regionais, com rebatimento no local, a partir do desejo emancipador 

para o espaço municipal, que no bojo da Constituição de 1988 se concretizam com a criação de 

cinco novos municípios, Eunapólis, Itabela, Jucuruçu, Teixeira de Freitas e Veredas (figura 6). 

As facilidades de acesso rodoviário e a existência de terras de baixo valor, além dos 

incentivos dos governos estadual e federal, associados às características naturais da região, 

favoreceram a atração de diferentes agentes econômicos, em especial dos setores madeireiros, 

pecuaristas, além de agricultores e industriais do setor de carvão vegetal, papel e celulose. Novas 

articulações das forças produtivas foram constituídas com a aplicação do capital externo a região 

nos vários ramos da economia alterando as relações anteriormente estabelecidas, como relata o 

depoimento a seguir: 

 

Então, Teixeira de Freitas de um lado vivia uma superpopulação [...] Daí é que vem a 

emancipação e aí, passado esse momento de estruturação dessas empresas florestais e 

das empresas de álcool, como Embaúba, começa um outro estágio que é de dispensa 

dessa mão-de-obra e daí essas pessoas partem para onde? Dispensam porque elas 

cumpriram seu papel: precisava-se plantar cana, depois que plantou, pronto! Não 

precisa da mesma quantidade de pessoas. Precisava-se construir a fábrica de celulose, 

foi uma coisa estrondosa que eu lembro como se fosse hoje o período de construção 

dessa fábrica: empregou não centenas, mas milhares de pessoas de Teixeira de Freitas. 

Naquela região toda ali, Teixeira de Freitas era o alvo, era a “paulicéia”, por que 

pessoas de outras regiões e outros estados vinham para ali por que a cidade era a 

“menina dos olhos” naquele momento, era um oásis no deserto. E o irônico era que a 

fábrica estava sendo instalada no município de Mucuri, mas Mucuri era uma coisinha 

insignificante. Então, o grande centro era Teixeira de Freitas porque possuía bancos, 

escolas, as supostas melhores condições de vida. Então, as pessoas moravam em 

Teixeira de Freitas e trabalhavam em Mucuri; aconteceram então todas essas fases, 

esses processos e depois de consolidada essas fábricas, veio o período em que outros 

empresários rurais, não ligados a essas fábricas de então, começam a implementar uma 

outra opção que é o avanço dos hortifrutigranjeiros. E aí, nessa época, é quando Mucuri 

vem a ser considerada grande produtora de mamão, foi em 1980 e pouco, acho que em 

1984 ou 1985, não tenho muita certeza. A produção de mamão exige muita mão-de-obra 

e então, essa mão-de-obra que estava dispensada foi reaproveitada. Daí recria-se toda a 

expectativa de se voltar a ter trabalho na região. O café, por outro lado, na região de 

Itamaraju.
59 

 

 

 

                                                 
58 Eunapólis era o maior povoado, e tinha características de centro urbano. 
59 Pesquisa de campo. Depoimento de Adenilza Monteiro do Amaral Álvares, MST – BA, 2001.  
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A introdução de tecnologias mais modernas iniciou-se na década de 70, com a 

participação de pequenos e médios empresários voltados para exploração madeireira a partir do 

reflorestamento60. Assim, instalou-se na região o maciço florestal homogêneo, voltado, 

inicialmente para a construção civil, fabricação de móveis e outros fins. Posteriormente, na 

década de 80, o setor madeireiro direcionou-se para a atividade industrial ligada ao setor de 

papel, celulose e de outros derivados, como o carvão vegetal para uso siderúrgico, atraindo 

grandes empresas. Os municípios de Eunapólis, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Belmonte e 

Prado concentraram as maiores áreas de silvicultura.  

A pecuária figurou um outro fator de desenvolvimento regional, crescendo, 

principalmente, nos municípios Medeiros Neto, Mucuri, Teixeira de Freitas e Guaratinga, onde 

estão concentrados os maiores rebanhos da região, ocupando as áreas desmatadas da Mata 

Atlântica e expandiram-se rapidamente, incorporando moderna tecnologia.  Desenvolveu-se, 

ainda, no Extremo Sul, a produção agrícola irrigada do mamão, batata-doce, melancia, abacaxi, 

acerola e melão. Além do desenvolvimento agrícola, o turismo despontou como uma forte 

expressão regional, com Porto Seguro polarizando essa atividade. Outras funções foram 

demandadas, novas formas foram criadas ou requalificadas para atender à nova lógica de 

reprodução do capital na região.  

O Prof. Milton Santos, no artigo A Totalidade do Diabo: como as formas geográficas 

difundem o capital e mudam as estruturas sociais, ao questionar sobre o poder transformador das 

formas, ressalta que as mesmas não estão isoladas no espaço, pois as suas funções decorrem da 

maneira pela qual o capital se reproduz61. No caso da região do Extremo Sul percebe-se que as 

novas formas materializadas: as grandes propriedades fundiárias, as novas vias de fluxo, as casas 

mal construídas do imigrante que passaram a acumular-se nas periferias das cidades que 

cresciam aceleradamente, evidenciaram o rebatimento local-regional da circulação do capital. O 

autor continua indagando: 

 

Podem os objetos geográficos desempenhar um papel instrumental, levando a efeito 

transformações na sociedade? 

[...] não é o objeto em si que tem a capacidade de provocar mudanças [...] nada mais é 

do que um instrumento de evolução social, uma forma criada por um novo momento 

histórico de formação socioeconômica é apenas um resultado deste momento. Estrutura, 

processo, forma e função são categorias da mesma sociedade global.   

[...] contudo, formas transferidas de uma formação socioeconômica para outra podem 

comportar a força de modificar está última. [...] As condições históricas presentes 

facilitam o mecanismo de expansão do capital no espaço através do uso das formas. 

                                                 
60 No mesmo período verificou-se semelhante iniciativa do Estado para desenvolver a Região Econômica do Litoral Norte, porém 
esta não se consolidou por não dispor das condições edafoclimáticas que permitissem o desenvolvimento da silvicultura pautada 

em pinus e eucaliptos, conforme o esperado. 
61 SANTOS, Milton. Economia Espacial: criticas e alternativas. 2ª ed., São Paulo: Edusp, 2003 (Coleção Milton Santos). 
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[...] As coisas adquirem um tipo de poder que nunca havia tido antes [...] O mecanismo 

de planejamento torna-se mais sutil [...] tal mecanismo tornou-se também mais 

inclusivo e irreversível porque, de um lado, os instrumentos de trabalho aumentaram de 

tamanho não podendo, assim, ser facilmente transportados – crescendo – portanto o 

total de capital fixo – e, de outro lado, porque o conteúdo destes objetos geográficos 

tornaram-se mais explícito.62  

 

Todas estas mudanças refletiram no conjunto da paisagem regional causando, 

conseqüentemente, impactos em todas as esferas da estrutura social. Deve-se destacar o fluxo 

migratório de trabalhadores e de investidores que desde a década de 50 adensaram a área, 

evidenciando o crescimento migratório. O deslocamento de pessoas da zona rural para as sedes 

das cidades também foi significativo, causando um inchaço populacional, principalmente, em 

Teixeira de Freitas e Eunapólis por terem se constituído uma espécie de coração financeiro e 

decisório da região. 

 A organização sócio-econômica desenvolvida no Extremo Sul da Bahia, com a inserção 

do capital no campo, em especial através da implantação dos maciços florestais homogêneos e da 

pecuária, empregadora de tecnologia sofisticada, somando-se aos plantios mecanizados para 

exportação, repercutiu, decisivamente, na apropriação do espaço e provocou o “engolimento” 

das pequenas propriedades pelos grandes empreendimentos agroindustriais, aumentando a 

concentração fundiária. Estes empreendimentos eliminaram, significativamente, os postos de 

emprego no campo, a partir da crescente modernização e destruíram a agricultura tradicional de 

subsistência geradora de excedente para o abastecimento do mercado local que, gradativamente, 

foi substituído pela agricultura comercial. O pequeno camponês expropriado e o camponês 

migrante de outras regiões se viram obrigados a dirigirem-se para as sedes dos municípios ou, 

até mesmo, migrarem para regiões mais promissoras em busca de melhores oportunidades de 

vida e de trabalho.  

Foi nessa conjuntura que os camponeses da região passaram a organizar-se para garantir 

os seus direitos trabalhistas nos Sindicados dos Trabalhadores Rurais (STR’s); outros, por sua 

vez, continuaram a lutar para permanecerem na terra. Nesse cenário, destaca-se a participação da 

Igreja Católica e seus tentáculos no campo: as Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB’s) e a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), que tiveram papel relevante na conscientização e no 

incentivo da organização desses trabalhadores. 

 

 

                                                 
62 SANTOS, Milton. Economia Espacial: criticas e alternativas. 2ª ed., São Paulo: Edusp, 2003 (Coleção Milton Santos), p. 187-
188. 
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Naquela época, a gente armava essa luta para trazer esses trabalhadores assalariados 

rurais para dentro do sindicato rural para que eles tivessem o mínimo de segurança que 

era a garantia de seus direitos trabalhistas. Então, era um momento em que o sindicato 

avança, Teixeira de Freitas se emancipa e Eunapólis também, daí cresce o movimento 

sindical. Então, ao invés de haver só aquele polozinho que era Teixeira de Freitas – por 

que o sindicato, na verdade, era do município de Alcobaça – surge um sindicato em 

Teixeira de Freitas, outro em Alcobaça, outro em Itanhaém, outro em Mucuri, 

Eunapólis, Nova Viçosa e por ai vai crescendo. Então, o movimento sindical cresceu a 

partir do momento que aumentou o contingente de assalariados rurais. Então, foi essa a 

realidade que nos impulsionou e proporcionou a vontade de estruturar o Movimento 

Sem-Terra – esse povo aí foi a massa que a gente trabalhou para poder fazer a ocupação 

de terras [...] Hoje a região extremo sul é um referencial. Eunapólis e Teixeira de Freitas 

continuam liderando a região em termos de progresso [...] Os demais municípios 

continuam sem ter avançado muito por que a maioria está no litoral, são cidades 

praianas[...]63 

 

O panorama delineado comprova que as atividades econômicas dessa região 

permaneceram tendo a agricultura como epicentro do seu desenvolvimento, cuja base continuava 

sendo a grande propriedade, o que é natural considerando as modalidades agropastoris 

implementadas na região. A mão-de-obra migrante não foi toda ela absorvida na consolidação 

dessas atividades no campo. As sedes das principais cidades dilataram-se, o desemprego e o sub-

emprego aumentaram. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) cresceu no município de 

Teixeira de Freitas e espalhou-se por toda a região influenciado pela retórica do Partido dos 

Trabalhadores (PT), que começava a dar os seus primeiros passos, e pela Igreja através de suas 

Pastorais que ofereciam o suporte logístico às ações organizadas dos trabalhadores. 

Em 1970 só havia registro de população para 16 municípios. Observa-se que no período 

compreendido entre 1970 e 2000, 12 municípios apresentaram crescimento negativo, 

correspondendo a 75% dos municípios atualmente existentes. Destacam-se os municípios de 

Ibirapoã com uma perda de (–) 61,56% e Lajedão com (–) 51,93% de taxa negativa. Entre os 

municípios que apresentaram os maiores crescimentos estão Porto Seguro, com 189,10%, Nova 

Viçosa, com 87,90% e Mucuri, com 67,40% de crescimento acumulado no período. Já Teixeira 

de Freitas, criado em 1985, destacou-se apresentando a maior população absoluta da região, 

seguido por Porto Seguro, Eunapólis e Itamaraju. (tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Pesquisa de campo. Depoimento de Adenilza Monteiro do Amaral Álvares, MST – BA, 2001.  
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TABELA 2 

Taxa de Crescimento Populacional 

Região Econômica do Extremo Sul – Bahia 1970 a 2000 

Municípios 

Total -1970 

hab. 

Total - 2000 

hab. 

Taxa de 

Crescimento (%) 

Alcobaça  32.323 20.900 -35,3 

Belmonte  21.070 20.032 -4,9 

Caravelas 26.027 20.103 -22,8 

Eunapólis ... 84.120 ... 

Guaratinga  33.118 24.319 -26,6 

Ibirapuã  18.458 7.096 -61,6 

Itabela  ... 25.746 ... 

Itagimirim  10.811 7.728 -28,5 

Itamaraju  63.938 64.144 0,3 

Itanhém  34.745 21.334 -38,6 

Itapebi  13.786 11.126 -19,3 

Jucuruçu  ... 12.377 ... 

Lajedão  7.092 3.409 -51,9 

Medeiros Neto  29.336 21.235 -27,6 

Mucuri  16.766 28.062 67,4 

Nova Viçosa  17.073 32.076 87,9 

Porto Seguro  33.108 95.721 189,1 

Prado  31.210 26.498 -15,1 

Santa Cruz Cabrália  27.171 23.888 -12,1 

Teixeira de Freitas  ... 107.486 ... 

Vereda  ... 7.450 ... 
FONTE: IBGE, Censo Agropecuário 1920 - 1995/6. 

Elaboração: Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 

 

 

A mobilidade espacial da população na região foi muito acelerada, caminhando do rural 

para o urbano apressadamente. Na década de 1970, a população regional estava concentrada na 

zona rural; na década de 1980, apenas o município de Medeiros Neto apresentava população 

urbana (53,79%) superior a rural; em 1991 observa-se que 42,85% dos municípios da região 

dispuseram de uma concentração populacional urbana; verifica-se que na Contagem de 

população de 1996, 57,14% dos municípios tinham a população morando nas sedes das cidades; 

em 2000 os dados censitários revelaram que em 80,95% dos municípios, a população residente 

da região era concentrada na zona urbana. Apenas os municípios de Alcobaça (64,37%), 

Guaratinga (58,81%), Jucuruçu (85,05%) e Vereda (82,87%) apresentaram uma concentração 

populacional rural maior que a urbana (tabela 3). 
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TABELA 3 

População Urbana e Rural 

         Região Econômica do Extremo Sul – Bahia 1970 a 2000 
                                                                                                                 (%) 

  1970 1980 1991 1996 2000 

Municípios Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Alcobaça  12,43 87,57 11,27 88,73 35,46 64,54 40,92 59,08 35,63 64,37 

Belmonte  38,57 61,43 44,31 55,69 49,21 50,79 58,18 41,82 53,94 46,06 

Caravelas 25,39 74,61 17,26 82,74 45,20 54,80 50,07 49,93 51,40 48,60 

Eunapólis - - - - 90,07 9,93 88,12 11,88 94,10 5,90 

Guaratinga  11,23 88,77 23,55 76,45 36,00 64,00 43,64 56,36 41,19 58,81 

Ibirapuã  23,09 76,91 34,98 65,02 41,17 58,83 45,66 54,34 50,35 49,65 

Itabela  - - - - 65,12 34,88 71,57 28,43 73,16 26,84 

Itagimirim  31,94 68,06 48,08 51,92 64,38 35,62 74,06 25,94 76,88 23,12 

Itamaraju  18,85 81,15 42,62 57,38 69,12 30,88 76,53 23,47 74,89 25,11 

Itanhém  37,89 62,11 39,29 60,71 56,23 43,77 62,89 37,11 66,04 33,96 

Itapebi  25,29 74,71 41,55 58,45 57,74 42,26 72,06 27,94 76,78 23,22 

Jucuruçu  - - - - 8,11 91,89 14,43 85,57 14,95 85,05 

Lajedão  24,45 75,55 41,52 58,48 43,56 56,44 48,30 51,70 54,33 45,67 

Medeiros Neto  49,67 50,33 53,79 46,21 68,10 31,90 69,43 30,57 75,47 24,53 

Mucuri  13,49 86,51 18,67 81,33 27,32 72,68 29,55 70,45 66,58 33,42 

Nova Viçosa  22,30 77,70 32,77 67,23 36,66 63,34 37,10 62,90 76,81 23,19 

Porto Seguro  10,84 89,16 12,37 87,63 67,27 32,73 80,42 19,58 83,18 16,82 

Prado  16,49 83,51 26,10 73,90 42,66 57,34 49,24 50,76 53,47 46,53 

Santa Cruz Cabrália  6,48 93,52 3,13 96,87 48,92 51,08 56,29 43,71 56,63 43,37 

Teixeira de Freitas  - - - - 86,76 13,24 84,08 15,92 91,81 8,19 

Vereda  - - - - 10,78 89,22 14,26 85,74 17,13 82,87 

FONTE: IBGE, Censo Agropecuário 1920 - 1995/6. Elaboração: Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 

 

 

No que se refere à apropriação da terra nesta região, a análise do Índice de Gini permite 

concluir que esta se desenvolveu privilegiando a concentração fundiária que continua intensa, 

com muitas variações observadas ao longo do tempo. Segundo a classificação do Professor 

Lourival Câmara, nota-se no último censo agropecuário (1995/6) que os municípios da região 

evoluíram para uma concentração fundiária que apresenta as maiores taxas nas faixas “média à 

forte” até “muito forte à absoluta”, o que não surpreendente, considerando a estrutura social que 

respaldou a inserção do capital no campo (tabela 4).  
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TABELA 4 

Índice de Gini 

Região Econômica do Extremo Sul – Bahia 1920 a 1995/9664 

Municípios Índice de Gini 

  1920 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1996 

Alcobaça 0,968 0,499 0,454 0,582 0,59 0,649 0,693 0,777 0,888 

Belmonte 0,986 0,72 0,693 0,637 0,803 0,709 0,765 0,762 0,757 
Caravelas 0,971 0,456 0,555 0,528 0,625 0,624 0,738 0,765 0,730 

Eunapólis - - - - - - - - 0,680 

Guaratinga - - - - 0,556 0,597 0,684 0,666 0,737 

Ibirapoã - - - - 0,738 0,688 0,729 0,701 0,720 
Itabela - - - - - - - - 0,633 

Itagimirim - - - - 0,590 0,611 0,663 0,622 0,627 

Itamaraju - - - - 0,572 0,657 0,704 0,712 0,694 

Itanhém - - - 0,530 0,559 0,558 0,709 0,677 0,654 
Itabepi - - - 0,630 0,662 0,632 0,693 0,667 0,738 

Jucuruçu - - - - - - - - 0,615 

Lajedão - - - - 0,622 0,660 0,729 0,770 0,821 

Medeiros Neto - - - 0,566 0,639 0,626 0,777 0,704 0,614 
Mucuri 0,849 0,613 0,666 0,573 0,668 0,679 0,73 0,773 0,805 

Nova Viçosa - - - - 0,623 0,679 0,774 0,876 0,860 

Porto Seguro 0,911 0,439 0,536 0,519 0,531 0,595 0,696 0,770 0,727 

Prado 0,945 0,716 0,519 0,573 0,701 0,727 0,794 0,796 0,911 
Santa Cruz Cabrália 0,942 0,96 0,847 0,525 0,560 0,644 0,774 0,695 0,726 

Teixeira de Freitas - - - - - - - - 0,649 

Vereda - - - - - - - - 0,674 
FONTE: IBGE, Censo Agropecuário 1920 - 1995/6 

Elaboração: Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 

 

O município de Prado apresenta o maior coeficiente de concentração fundiária da região 

com uma concentração “muito forte à absoluta”, com um índice de 0,911. No período 

compreendido entre 1985 e 1995/6, observa-se um salto neste índice de 0,796 para 0,911 

confirmando os depoimentos, pois é nesse município que se concentram as atividades de 

silvicultura mencionadas. Já os municípios de Eunápolis, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, 

Jucuruçu, Medeiros Neto, Teixeira de Freitas e Veredas, correspondem a 42,85% do total de 

municípios, apresentando uma concentração “média à forte”, enquanto que Alcobaça, Belmonte, 

Caravelas, Guaratinga, Ibirapoã, Itapebi, Lajedão, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Santa 

Cruz deabrália, compondo 52,38% dos municípios, apresentaram uma concentração “forte à 

muito forte”.  Para as categorias “nula” e “nula à fraca” não houve correspondente (quadro 5 e 

figura 7).  

 

                                                 
64 Os Censos Agropecuários passam a adquirir maior confiabilidade a partir do Censo de 1970, dada a organicidade e 
desenvolvimento das técnicas e conceitos trabalhados, o que dificulta correlações. Outro fator a ser observado é a divisão 

político-administrativa, muitos foram os municípios que foram criados ao longo do período de 1920 a 1996 no Estado da Bahia, o 

que implica em analises cuidadosas, em especial no que se refere as comparações entre os diferentes censos. 
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Todo o processo de avanço do capital no 

campo, a expropriação do camponês, a 

concentração fundiária, a centralização da 

população nas sedes dos municípios e a falta de 

emprego foram fatores que propiciaram a gestação 

das condições objetivas e subjetivas para o 

desenvolvimento do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na região do Extremo Sul, quando surgiram, 

organizadamente, os primeiros sem terras da Bahia, realizando a primeira ocupação no 

município de Alcobaça, em 1987. 

 

2.2 A Organização do MST na Bahia  

 

A inserção do MST na Bahia foi meticulosamente articulada, e entrou pela porta, 

conjunturalmente, fragilizada da burguesia latifundiária da Região. O germe já havia sido 

plantado pela lógica excludente de reprodução/acumulação do capital no Extremo Sul, fato que 

permitiu o surgimento de um sindicalismo forte, engajado e participante no contexto nacional da 

luta dos trabalhadores. Alguns sindicalistas do STR’s da região participaram do Primeiro 

Encontro Nacional do Movimento Sem-terra realizado em Cascavel (PR) em 1984, considerado 

o marco de surgimento do Movimento, como visto anteriormente. Nas discussões especificas por 

regiões e Estados do País, ficou clara a necessidade de organização da luta do MST, expandindo-

a pelo Brasil, conseqüentemente pela Bahia. Como afirma Fernandes, 

 

[...] No Encontro Nacional, em 1984, um dos objetivos definidos para a formação de um 

movimento nacional foi que os estados mais bem organizados deveriam ajudar na 

construção do MST em outros estados. No primeiro Congresso, em 1985, formalizaram 

a coordenação nacional [...] 65 

 

O Nordeste representava uma prioridade para o Movimento. Desde o seu Primeiro 

Encontro, ressaltava-se a existência de muitas lutas nessa região, mas sem muita organicidade. O 

Movimento, portanto, precisava preencher esta lacuna.  

 

 
 

 

 

                                                 
65 FERNANDES, B. M. A formação do MST no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p 96 

                                           QUADRO 5 

Classificação do Índice de Gini 

Região Econômica do Extremo Sul – Bahia 1995/6 
Classes Categorias % N.º de 

Municípios 
0,000 a 0,100 Nula 0 0 

0,101 a 0,250 Nula à fraca 0 0 

0,251 a 0,500 Fraca à média 0 0 

0,501 a 0,700 Média à forte 42,85 08 

0,701 a 0,900 Forte á muito forte 52,38 11 

0,901 a 1,000 Muito forte à absoluta 4,77 01 
FONTE: IBGE, Censo Agropecuário 1995/6 

Elaboração: Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 
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Conforme observa Fernandes: 

 

Quando de seu nascimento, na realização do Primeiro Encontro nacional, existia uma 

articulação de lutas para romper com o isolamento das diferentes práticas de resistência. 

Dessa articulação, a Comissão Regional Sul destacou-se no desenvolvimento dos 

trabalhos de organização de um movimento camponês de amplitude nacional. Para tanto 

precisava dar conta das proporções que a luta pela terra atingia, primeiramente no 

Nordeste. A organização das lutas precisava estar sob o controle político dos 

trabalhadores. Esse foi um dos desafios enfrentados na construção do MST nesse 

período da historia.66 

 

Era imperativa a intervenção do Movimento no Nordeste, a qual teve início na Bahia.  

Era necessário que no estado baiano fosse constituído o Movimento para aglomerar os 

camponeses em torno da luta pela terra, em contrapartida, também era necessário que o 

Movimento fosse espacializado por todo País, unificando a luta dos camponeses sem terra, como 

destaca o depoimento abaixo. 

 

Era necessidade da Bahia, mas também, o próprio Movimento naquele momento 

constata no Encontro a necessidade de avançar em todos os Estados do País. Daí várias 

tensões e conflitos que havia naquelas regiões, naqueles Estados onde havia maior 

concentração de terra e essa tensão que existia no ar, por já acontecer algumas lutas 

específicas pela terra, é que vai gerar essa necessidade maior de consolidar o 

Movimento no estado67. 

 

Embora as condições objetivas e subjetivas para o início da luta pela Reforma Agrária 

estivessem postas, para que ela se efetivasse não bastava apenas a organização da Igreja, com 

suas Pastorais, em especial, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Comissão da Juventude 

Pastoral (CJP); também não era suficiente o apoio do sindicato dos trabalhadores rurais, afinal, 

este segmento tinha lutas específicas e corporativas da sua categoria e a Reforma Agrária não era 

a bandeira de luta prioritária. Essas instituições tinham limitações estruturais, como avalia 

Fernandes: 

 

Nesse debate surgiram idéias que o vinculavam ora à CPT, ora ao sindicato. Se de um 

lado havia algumas experiências positivas da luta pela terra, realizadas com os apoios 

incondicionais da CPT e de Sindicatos dos Trabalhadores rurais autênticos. De outro 

lado, nas avaliações concluíram que existem os limites dessas instituições no campo 

político da luta pela terra. Primeiro, o movimento em criação tinha que estar sob o 

controle dos trabalhadores, para garantir a sua autonomia. Portanto, não podia ser 

subordinado a uma instituição religiosa. Segundo, a estrutura sindical é restritiva, 

enquanto que a do Movimento é expansiva. Ao passo que o sindicato mantém um 

caráter formal, o Movimento se constituía, destituindo-se desse caráter [...]68 

 

                                                 
66 FERNANDES, B. M. A formação do MST no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, 96. 
67 Pesquisa de campo. Depoimento de Adenilza Monteiro do Amaral Álvares, MST – BA, 2001. 
68 FERNANDES, B. M. A formação do MST no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p 87. 
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Fazia-se necessário mais que isso: um estopim aglutinador das forças progressistas 

populares; era preciso aglutinar todos, os muitos sem terra que vagavam na região; era preciso 

organizar a luta na base, no povo, em torno de uma causa única, nesse caso: a luta pela terra e 

pela Reforma Agrária. Então, no final de 1986, chegou à Bahia Ademar Bogo, articulador das 

lideranças regionais ligadas aos sindicatos e à Igreja e organizador das primeiras assembléias 

para se discutir sobre a Reforma Agrária69. No inicio de 1987, Jaime Amorim, também, militante 

do Movimento veio participar da estruturação do MST no estado. 

 

Ademar Bogo, por que foi uma predisposição dele em vir fazer esse trabalho no 

Nordeste, especificamente na Bahia. Naquele I Encontro Nacional já houve uma 

discussão sobre a Bahia, com outros companheiros de outras regiões, sobre a 

necessidade de se fazer esse trabalho pela Reforma Agrária, pois, já ocorriam 

atividades, lutas na Bahia, mas eram de forma isolada e dispersa. Então, a vinda e a 

organização do Movimento Sem-Terra aqui significariam a concentração, a estruturação 

e concretização dessa luta pela terra no Estado. Então, foi uma deliberação desse 

Encontro Nacional e aí Ademar Bogo, por ter mais experiência onde o Movimento já 

estava mais consolidado, que era lá na região Sul, veio para cá [...]70 

 

A luta, propriamente dita, pela Reforma Agrária no Estado não existia de maneira 

organizada em um movimento. Eram os STR’s e a Igreja que apoiavam e, muitas vezes, 

despertavam os camponeses para a luta pela terra. O Movimento, no Estado, começou a ser 

gestado com a chegada do militante Ademar Bogo e com a retomada dos contatos feitos 

anteriormente no Primeiro Encontro Nacional, com os participantes da delegação da região do 

Estremo Sul, composta basicamente por sindicalistas dos STR’s. Juntos, organizaram as pessoas 

que iriam dar vida ao embrião do MST na Bahia, que se concretizou na primeira ocupação e 

mostrou a sua força e estratégia de iniciante. Como expressa o depoimento, 

 

Não, não, por que não havia nem o embrião. O que havia era a necessidade de se tocar 

essa luta de forma mais organizada, pois havia pessoas que lutavam via sindicato, via 

CPT, enfim, de vários segmentos, mas de forma isolada. Então, havia essa necessidade. 

O embrião surgiu com a vinda de Ademar Bogo [...] Daí sim surgiu esse embrião do 

Movimento Sem-Terra na Bahia. Mas o Movimento começa mesmo a acontecer depois 

dessa primeira ocupação. Depois da primeira ocupação que se fala em MST, até então 

não existia MST apesar da gente estar fazendo a primeira ocupação. 71 

 

 

                                                 
69 Ademar Bogo: é militante do MST, ex-seminarista, atua no Setor de Formação do Movimento. Contribui com artigos nos 

livros e Cadernos de Formação do MST abordando diversos aspectos da cultura do Movimento, como a mística, a educação e a 

música. É também conhecido como poeta e pela autoria de músicas utilizadas pelo movimento, notadamente o hino do MST. É 

autor dos livros: BOGO, A. O vigor da mística. São Paulo: MST, 2002 (Cadernos de Cultura nº 2); BOGO, A. Lições da luta. 
Salvador: Memorial das Letras, 1999; BOGO, A. Arquitetos dos Sonhos. São Paulo: Expressão Popular, 2003. 
70  Pesquisa de campo. Depoimento de Adenilza Monteiro do Amaral Álvares, MST – BA, 2001. 
71  Idem. 
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O primeiro passo para a organização do Movimento foi unir pessoas afins em prol da 

luta pela Reforma Agrária, seguido de um amplo e vigoroso trabalho de base. Por conseguinte, 

surgiram as primeiras e principais lideranças do Movimento no estado, as quais permanecem na 

vanguarda até os dias atuais. Durante sete meses os principais municípios da região foram 

mobilizados no trabalho que consistiu, inicialmente, em visitas às comunidades anunciando a 

luta pela terra e denunciando as exclusões sociais; posteriormente, foram realizadas assembléias 

municipais para a discussão e escolha do representante municipal que iria participar da 

assembléia regional. Nas assembléias foram discutidas as questões relativas à Reforma Agrária e 

denunciada a exclusão social que imperava no País e que fazia aumentar assustadoramente o 

número de expropriados no campo, particularmente naquela região. Os camponeses foram 

chamados para a luta pela terra. A partir desse momento foram organizadas as comissões que 

seriam responsáveis pelas diversas necessidades do acampamento que estava por vir. E a 

principal delas era a de encontrar o latifúndio improdutivo para a ocupação, considerada pelo 

Movimento como única solução para implementação do I PNRA.  

Onde ocupar? O conhecimento do espaço, desde o inicio da organização do Movimento, 

era encarado como um conhecimento imprescindível e estratégico. A Geografia estava presente 

na tática do MST, na construção da sua luta pela terra. E antes de proceder a primeira ocupação, 

o MST investigou a região e realizou os primeiros levantamentos exploratórios a respeito da área 

pretendida, desde os recursos naturais disponíveis até os dados do latifundiário proprietário do 

imóvel. Era necessário conhecer o espaço para nele ocupar, como confirma o depoimento a 

seguir, que expõe as principais ações e preocupações para o início da luta e estas se 

transformaram em procedimento regular para as outras ocupações que seguiram. 

 

[...] E o debate da Reforma Agrária fluiu de 1992, 1993 e 1994 para cá por que 

antigamente não existia esse debate, não tinha acesso a essa coisa, mapa de terras, de 

propriedades, de áreas que poderiam ser improdutivas, latifúndios ou não...Era uma 

situação difícil naquela época! Mas daí os trabalhadores, de qualquer maneira, diziam: 

Eu conheço seu fulano de tal que tem sesmarias de terra – sesmaria significa muita terra. 

E da capitania veio, o pessoal usava outro linguajar [...]Mas os trabalhadores sempre 

usaram essa expressão: “sesmaria de terra”. Então, quando alguém dizia sesmaria, nós, 

que estávamos militando, já sabíamos que era muita terra. Daí a gente ia pesquisando – 

era muito perigoso – e acabava identificando mesmo as propriedades de 1000, 2000, 

3000 hectares. E isso dentro das normas que a gente acabava estudando e lendo na 

cartilha elaborada pelo movimento sobre as propriedades improdutivas, que visavam a 

preparação da militância para conhecer a realidade e a militância passava então a 

conhece-la. Tinha uma definição. Fora isso era identificar a propriedade para ser 

ocupada. Daí a gente fazia o trabalho de base na região e escolhia uma pessoa que não 

se destacava muito nas reuniões de base para olhar a propriedade. Isso por que se eu, 

que estava fazendo o trabalho de base fosse olhar a propriedade, um empregado, o 

gerente ou o próprio patrão com medo de sua grande propriedade ser ocupada podia 

estar até participando das reuniões conosco. Então, se eu fosse olhar a propriedade e ele 

me visse lá eu daria margem para ele entender que fazíamos o trabalho para invadir a 



 85 

propriedade dele. Daí teriam problemas. Então, teria de ser outras pessoas para olhar a 

terra. Passava, olhava, via onde tinha acesso a água para que os acampados não 

ficassem distantes da água para tomar banho, para lavar roupas, beber, esse é um fator 

principal que a gente olha. Isso na região sul, onde o movimento se inicia, por que no 

semi-árido acho que seria outra tática – talvez se procurem açudes, represas e tal.... 

Então, teria de ter tudo isso previsto. O local para acampar, quantas casas tem na sede – 

a gente sempre escolhia local distante da sede para acampar a fim de não atrapalhar por 

que, se não, podia haver conflito imediato se houvesse gente na sede. Era necessário que 

a gente buscasse uns locais recanteados, onde a gente pudesse, de imediato, fazer uma 

produção. Por exemplo, eu vou fazer um acampamento aqui por que ali, a 100 metros, 

há uma capoeira e capoeira é fácil de derrubar para plantar feijão e milho de imediato. 

Então, isso tudo é analisado, precisava fazer tudo isso para poder avançar. Era assim 

que a gente escolhia uma propriedade72. 

 

As assembléias e reuniões sucederam-se até o momento da ocupação. Toda essa 

sistemática era necessária uma vez que as pessoas ainda desconheciam o Movimento e, portanto, 

precisavam se familiarizar com a sua dinâmica e com sua organicidade. Em vista disso, as 

discussões eram necessárias para que essas pessoas fossem para terra com segurança em relação 

ao que iriam fazer e com a clareza do porquê de estarem ali. No trabalho de base a persuasão a 

essas famílias não foi difícil, já que suas condições reais de sofrimento foram fatores que as 

levaram a se arriscarem em uma nova perspectiva de vida. As situações vividas por essas 

famílias não as permitiam fazer opções, logo, aceitaram a proposta do MST em ocupar a terra. A 

possibilidade de vir a ter um pedaço de chão para plantar e sobreviver foi bem-vinda. Segundo o 

depoimento a chamada para a luta era realizada da seguinte forma: 

 
Quem quer terra? A pessoa que quisesse terra que fosse para a reunião. Era isso. Hoje, 

7h da noite, nós vamos fazer uma reunião e quem quiser um pedaço de terra que 

participe para a gente poder conversar. E as pessoas iam. Daí, na reunião fazia uma 

explicação sobre a questão da terra, da Reforma Agrária e depois da explicação, a gente 

perguntou quantas pessoas estavam dispostas a ir para a terra. Então, de 200, a metade 

estava [...]. Depois, fez-se as fichas, o cadastro das pessoas e eu fiquei responsável por 

acompanhar essas reuniões. Então, as reuniões aconteciam a cada oito dias num período 

de cerca de dois meses: era a preparação para a ocupação. E essa preparação se deu da 

seguinte forma: tinham as reuniões dos grupos e todos os grupos tiravam a sua liderança 

e essas lideranças, a cada 15 dias, encontravam-se em Itamaraju, aonde ia todos os 

grupos de todas as regiões para poder fazer essa preparação. 73 

 

O processo de organização do Movimento foi cuidadoso. O núcleo principal estruturou 

sua base em Itamaraju e as diversas comissões espalharam-se por toda região do Extremo Sul, 

abrangendo os seus principais municípios como Porto Seguro, Itamaraju, Itabela, Prado, 

Itanhém, Mucuri, Nova Viçosa, Medeiros Neto, além dos municípios ao norte do Espírito Santo, 

fronteiriços com a região. Dessa forma, a primeira ocupação foi composta por famílias de 

diferentes lugares, por diversos sonhos e heterogêneas identidades que passaram a interagir a 

                                                 
72 Pesquisa de campo. Depoimento Ueldes Valeriano, MST – BA, 2001. 
73 Pesquisa de campo. Depoimento Valmir Assunção, MST – BA, 2001.  
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partir daquele momento histórico em suas vidas, constituindo o MST na Bahia. A maioria das 

famílias era composta por pessoas de origem tradicionalmente agrária, expropriadas do campo. 

O Movimento acabava por apontar um caminho, um rumo, um atalho para uma vida melhor. O 

depoimento a seguir traduz o entusiasmo da época, 

 

Naquele período, nos sete meses que antecederam a ocupação, a gente conseguiu 

mobilizar cerca de 15 municípios naquela região. Desde Porto Seguro descendo 

Itamaraju, Itabela, Prado, e até Itanhém em até outro extremo. Por que é como um 

triângulo. Então, até Mucuri, Nova Viçosa, até na divisa da Bahia com o Espírito Santo 

nós fizemos trabalho. Então, nós conseguimos movimentar essa parte de 15 municípios 

e era um número muito grande de pessoas por que a gente fazia as reuniões nas 

comunidades, depois a gente fazia as assembléias municipais. Depois, juntamos todo 

esse povo que está mobilizado num município para fazermos a assembléia municipal. 

Daí tiramos um representante de cada município e fazemos a assembléia regional.74  

 

 

Seguindo esses procedimentos foi sendo construída a estratégia de luta e resistência 

rumo a ocupação anunciada. 

 

2.3 A Primeira Ocupação 

 

A primeira ocupação foi realizada na Fazenda Empreendimentos Florestais S/A - 

Flonibra - P 4045, localizada à 54 km da sede do município de Alcobaça, na madrugada do dia 

06 de setembro de 1987. A Fazenda deveria ser um empreendimento de reflorestamento, cuja 

matéria-prima seria usada para a produção de celulose e carvão vegetal. Nela havia plantio de 

eucalipto, entretanto, ainda não havia se constituído na ação proposta, não respondendo aos 

incentivos fiscais recebidos.  

Consta no Processo de Desapropriação da Fazenda que em 04 de julho de 1986, em 

documento confidencial, foi solicitado por Wilson Brito, então Prefeito do município de 

Alcobaça, ao Ministério da Reforma Agrária e do Desenvolvimento Agrário (MIRAD), a 

desapropriação da área por interesse social. O documento relatava que, a partir de 1975, a 

Flonibra (atual Floresta Rio Doce S/A) e a Belgo Mineira se estabeleceram na região do Extremo 

Sul da Bahia e adquiriram imensas glebas para um gigantesco projeto de reflorestamento com 

eucaliptos, pináceas e cordiagoeldianas. Cita também que entusiasmados com o bom dinheiro 

oferecido e sonhando com os “confortos” da vida urbana, inúmeros pequenos produtores e 

médios proprietários venderam suas terras e partiram rumo às cidades da região e para fora dela.  
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Denuncia, ainda, que a Flonibra dispunha de 154 imóveis no Brasil, sendo 10 deles no 

município de Alcobaça, decorrentes da política de incentivos fiscais instituídos na legislação 

federal e estadual, que foi um artifício para favorecer as grandes empresas nacionais e 

estrangeiras. Argumenta, outrossim, que a Flonibra não executou os projetos a que se propôs, 

não dando à terra a sua função social, fatores que reunidos justificavam a solicitação da 

desapropriação.   

A comissão do Movimento responsável pelo conhecimento da região, articulada com 

outras entidades, descobriu que a área já estava desapropriada pelo INCRA através das ações 

decorrentes do Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA) e como resultado da solicitação do 

Prefeito. O decreto de desapropriação já havia sido efetivado, em janeiro de 1987 para o 

assentamento de 133 famílias de trabalhadores rurais. A região não tinha conhecimento, contudo, 

Wilson Brito o Prefeito de Alcobaça, sabia e queria utilizar essa área para beneficiar-se 

politicamente. Conhecendo essa realidade, seria estratégico para o Movimento ocupar, 

justamente, esta área, pois a vitória seria certa, como indica o depoimento abaixo,  

 

Essa Fazenda, quando foi ocupada, já tinha decreto de desapropriação, em primeiro 

lugar. Só que a região na sabia disso, o prefeito sabia. E o prefeito queria utilizar essa 

Fazenda para fazer campanha política. Ele não avisava o sindicato e não avisava o povo, 

nada. Mas nós ficamos sabendo do decreto, nós que eu digo é o Movimento, por que eu 

também não sabia, e até então, meu mundo, minha referência de mundo era apenas 

Nova Alegria, não chegava aos quatro cantos da Bahia. Mas, quando o Movimento fez o 

levantamento através dos sindicatos, mais a comissão responsável pela descoberta da 

área, foi que se identificou essa área desapropriada passível de se tornar um 

assentamento. Então, a idéia de ir para o 45 [4045] foi pela facilidade, a área já estava 

desapropriada [...] 

Desapropriada! Havia o decreto assinado pelo Presidente da República e tudo. Era uma 

área que sabíamos que se fossemos para lá, não seriamos despejados. A gente tinha 

certeza disso. Essa foi uma primeira definição. Era importante o Movimento ter uma 

conquista naquele momento [...]  

Isso era ir lá e simplesmente ocupar. O difícil era juntar as famílias, mas isso nós 

fizemos muito bem. Deu de 300 a 400 famílias [...] Essa foi a quantidade de gente que 

nós levamos para lá.75 

 

O dia 7 de setembro de 1987 amanheceu com cerca de 400 famílias na Fazenda Flonibra 

armando os seus barracos e logo em seguida iniciando o plantio de uma grande roça de 

mandioca. Esta primeira ocupação contou com a presença de Ademar Bogo, Jaime Amorim e 

José Rainha que veio exclusivamente para participar da ocupação e realizou o primeiro discurso. 

O depoimento que segue aponta o desafio que estava posto para o Movimento que surgia, 
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[...] o povo já armando os barracos e aquilo era uma festa, um momento de êxtase por 

que nós havíamos conseguido chegar independente do que viesse pela frente! Então, foi 

uma alegria por que cada militante trouxe seu povo, todo mundo trouxe seu povo e era 

um mar de gente! Por outro lado, esse povo estava sob a nossa responsabilidade agora. 

Eles deixaram suas vidas por que acreditaram na gente. Então, esse povo veio e está 

esperando que a gente os conduza pelo caminho, o que é um outro desafio. 76 

 

O acampamento foi rapidamente estruturado, pois nas assembléias preparatórias já 

tinham sido definidas as comissões de barraco, de saúde, de negociação. Todas elas começaram 

seus trabalhos antes da ocupação propriamente dita, ou seja, chegaram anteriormente para 

ordenar á área. O lugar onde iria ser estabelecido o núcleo, também foi definido com 

antecedência pela comissão responsável pelo reconhecimento da área, afinal o conhecimento do 

espaço era estratégico e, intuitivamente, todos sabiam disso. O planejamento do espaço começou 

a ser pensado, como expressa o depoimento, 

 

Uma roça coletiva. Essa foi a primeira idéia, para podermos criar um grupo coletivo 

aqui no assentamento. E nós fizemos isso. Num chapadão lá no 45 fizemos uma roçona 

de mandioca e, imediatamente, tivemos um financiamento. Eu não me lembro quem foi 

na cidade e comprou um trator velho, mas compramos. E criamos um grupo coletivo 

forçado; as pessoas eram individualistas, mas nós achávamos que deveria ser coletivo. 

Quer dizer, nós não, mas Jaime e Bogo, que estavam dirigindo e achavam que tinha de 

ser coletivo. E passou essa idéia do coletivo. Hoje, nós fazemos uma reflexão e vemos 

que um grande erro que fizemos na história foi forçar as pessoas para trabalhar no 

coletivo. É por isso que hoje nós falamos que o importante é a cooperação. Tem que 

cooperar dentro de um assentamento; você não pode ter um assentamento individualista 

– nele deve haver o mínimo de cooperação. Agora, isso não quer dizer que deve ser 

trabalho coletivo. E se a consciência das pessoas permitirem o trabalho coletivo, ok. 

Mas, se não permitir, o quê vai fazer? Agora, cooperar é possível e tem que se ter 

cooperados – esse foi o entendimento que tivemos ao longo dos anos. Mas no início nós 

fizemos isso. E aí, quando viemos para a seleção das famílias assentadas, nós tiramos o 

excedente, que foi para o Riacho das Ostras.77 

 

Entretanto, um imprevisto aconteceu: o MST ocupou a área na madrugada e o prefeito 

levou um outro grupo de famílias para ocupar a área à tarde. O conflito estava instalado, o 

depoimento deixa indícios que até os dias atuais os conflitos não foram totalmente debelados, 

 

E o que é importante na história do Movimento? Fizemos a ocupação do 45 no dia sete 

de setembro, havia umas 300, 400 famílias, era uma área que já tinha decreto de 

desapropriação e foi escolhida por que seria uma área fácil de conquistar – e para a 

gente era importante que o Movimento se iniciasse com uma conquista. Mas foi uma 

ocupação que nós fizemos pela manhã e, à tarde, o prefeito, que era Wilson Brito e que 

hoje ainda é prefeito, levou diversas famílias para ocupar o mesmo espaço. Então, o 

MST fez sua primeira ocupação e essa já foi dividida por que, desde o início, houve 

uma divisão dentro do assentamento que nesses 14 anos nós não conseguimos 

unificar78.  
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A área total do imóvel era de 3.995,00 ha e foi fracionada em 133 lotes individuais, com 

área média de 25 ha, acrescida da reserva florestal legal e da área reservada para a implantação 

de infra-estrutura. O PA seria constituído por trabalhadores rurais sem terra indicados pela 

prefeitura de Alcobaça. Antes, porém, da criação da PA, as lideranças do MST adiantaram-se 

ocupando a área. O trabalho direcionado pelo Movimento garantiu, de forma decisiva, a 

ampliação do número de trabalhadores sem terra envolvidos no processo, rompendo os interesses 

políticos que estavam postos pela estrutura de poder da região, como denota o depoimento a 

seguir, 

O objetivo dele era assentar as famílias de seu município que eram ligadas a ele 

eleitoralmente. E as nossas famílias eram de todo o Estado, de toda a região, todo o 

Extremo Sul, que levamos para lá. E ele aproveitou a oportunidade e fez essa ocupação. 

No dia da seleção houve brigas com o prefeito, tapas e pontapés, por que ele queria 

colocar só família dele e nós queríamos colocar as nossas famílias! Então, tentamos 

chegar a um acordo, meio a meio e foi feito o assentamento dessa forma.79 

 

Não houve resistência do proprietário, contudo o conflito instalou-se em outras esferas, 

com a disputa da área desde o inicio: Movimento x Prefeitura de Alcobaça. Assim, com a 

efetivação do PA, os conflitos internos polarizaram-se em duas forças: a do MST e a do prefeito. 

As divergências internas refletiram-se no trabalho direcionado pelos dois grupos: o da prefeitura 

apoiando, principalmente, às famílias a ela ligada com a concessão de serviços e equipamentos 

produtivos e o do MST, ficando a frente da associação, buscando atender às necessidades das 

famílias por ele trazidas para a terra e incentivando a produção. Esta disputa também se refletiu 

na seleção dos beneficiários, em processo bastante tumultuado, ficando a maioria dos lotes com 

as famílias indicadas pelo Movimento. O PA 4045 foi titulado e consolidado em agosto de 2003 

e os conflitos internos não se resolveram totalmente, como revela o depoimento abaixo, 

 

[...] nós não criamos uma agrovila, mas hoje tem uma agrovila independente da nossa 

vontade e da vontade do INCRA. Existe uma agrovila. A principal escola foi construída 

num local onde fizemos o acampamento, o posto médico, a casa de farinha, então, ficou 

um marco ali. As pessoas, naturalmente, foram se mudando para lá e construindo suas 

casas lá. Quem foi no 45 três anos atrás e voltar lá hoje, não irá reconhecer.80 

 

As famílias que não foram contempladas na ocupação do P 4045, foram organizadas em 

uma segunda ocupação: Conjunto Riacho das Ostras, no município de Prado. O Conjunto Riacho 

das Ostras foi ocupado em 5 de dezembro de 1987 por 95 famílias. Uma ameaça de despejo 

rondou o acampamento. Nesta área, que também estava em processo de desapropriação, não 

houve despejo e as famílias permaneceram no local. O Conjunto era composto por quatro 
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imóveis: Faz. Fátima e Santa Branca, Faz. Oitimirim, Faz. Bela Vista, Faz. Riacho das Ostras e 

abrigava trabalhadores assalariados e empreiteiros que lidavam com a extração da madeira – pois 

a área era detentora de árvores de grande porte, concentrando grande volume e variedade de 

madeira e de valor econômico. Entretanto, esta atividade extrativista não lhe garantiu o status 

produtivo, não atendendo a função social da terra. O proprietário destas Fazendas tinha 12 

imóveis, sendo seis deles no município de Prado, apenas um foi avaliado e classificado enquanto 

Empresa Rural. Diante das qualidades do solo, apenas a Fazenda Conjunto Riacho das Ostras foi 

desapropriada para fins de Reforma Agrária, com o decreto publicado em 17 de dezembro de 

1986. 

O assentamento foi estruturado em 77 lotes individuais, com área média de 22 ha. Para 

reserva legal 4,4 ha foram disponibilizados; 2 ha foram destinados à instalação da infra-estrutura 

interna e 1 ha deixado para a implantação de um pomar e uma horta doméstica coletiva. O 

assentamento dispôs, ainda, de uma área de 44 ha, reservados para infra-estrutura, equipamentos 

comunitários e explorações coletivas.   

Esse processo de organização e estruturação do Movimento na Bahia ocorreu 

concomitantemente ao o surgimento das principais lideranças, como relação o depoimento, 

 
Por que nós éramos agentes multiplicadores, que em cada município a gente acabava 

forjando novas lideranças. Eu me lembro que Valmir Assunção não foi a primeira 

pessoa contatada por Bogo, mas foi uma liderança que surgiu desse trabalho de base que 

foi feito na região de Itamaraju. Valmir era de Nova Alegria, do grupo jovem, e eu me 

lembro que estava no nosso encontro regional em Itamaraju e daí eu vi o cara lá com o 

gravador do lado e Jaime Amorim dizia: “Ah, esse aqui é Valmir Assunção. Ele vai 

ficar no nosso setor de comunicação! ”. E assim continua, como o próprio Joelson, que 

vem de uma experiência maior de mobilização urbana em São Paulo - ele viveu em São 

Paulo por um período – e se uniu a nós e daí foram surgindo várias outras lideranças.81 

 

Que ainda continuam na coordenação do MST no estado, a exemplo de Vera Lucia 

Barbosa, Valmir Assunção, Ueldes Valeriano, Adenilza Amaral e tantos outros.  As lideranças 

do Movimento foram forjadas no processo de organização do MST na Bahia. Cabe o registro de 

que pouca renovação das lideranças ocorreu nesse período. 

 

2.4 A Espacialização do MST na Bahia 

 

Após as ocupações do P 4045 e da Faz. Riacho das Ostras o Movimento começou a sua 

espacialização pelo território baiano, que neste trabalho, é demarcada a partir da sua primeira 

ocupação, em 06 de setembro de 1987, seguindo até dezembro de 2003. Entende-se por 
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espacialização, segundo Milton Santos, como um momento da inserção territorial dos processos 

sociais. Senão vejamos: 

 

[...] A espacialidade é um momento [...] mutável, circunstancial, produto de uma 

mudança estrutural ou funcional [...] A espacialidade é sempre o presente, um presente 

fugindo [...] A espacialidade seria um momento das relações sociais geografizadas, o 

momento da incidência da sociedade sobre um determinado arranjo espacial.82  

 

 

No final de 1987 o MST já se encontrava estruturado organicamente. Pode-se afirmar 

que a partir da luta pela terra organizada pelo MST, mediatizada pelas ocupações, a implantação 

dos assentamentos rurais adquiriu uma nova perspectiva. Assim, os procedimentos legais 

descritos no I PNRA ganharam uma nova etapa: as ocupações de terra. Essas definidas pela 

dinâmica social. Estabelecendo novas espacialidades, seja no deslocamento de famílias 

migrantes que passaram a seguir a rota do Movimento, seja nas ações governamentais que se 

espacializaram diferentemente, não mais seguindo apenas os seus planejamentos de escritórios e 

gabinetes. Contudo, dentro dessa nova perspectiva, essas ações passaram a seguir as linhas 

possíveis de serem traçadas pela dinâmica imposta pelo MST e por outros Movimentos de luta 

pela terra que surgiram no estado. Entretanto, essa espacialização estava sujeita as relações de 

poder estabelecidas nas diferentes escalas, como analisa o Professor Milton Santos, em sua 

reflexão sobre o processo de espacialização.  

 

[...] A espacialização não é o resultado do movimento da sociedade apenas, porque 

depende do espaço para se realizar. No seu movimento permanente, em sua busca 

incessante de geografização, a sociedade esta subordinada à lei do espaço preexistente. 

Sua subordinação não é a paisagem, que, tomada isoladamente, é um vetor passivo. É o 

valor atribuído à cada fração da paisagem pela vida – que metamorfoseia a paisagem em 

espaço – que permite a seletividade da espacialização. Esta não é um processo 

autônomo, porque, depende das relações sociais e na chegada não é independente do 

espaço, nem o seu conceito substitui o conceito de espaço. A espacialização também 

não é apenas o resultado do movimento da sociedade, porque depende do espaço.83 

 

A ação do Movimento perpassa as zonas, preferencialmente as de reprodução do capital, 

de circulação de mercadorias, de poder e de idéias. Porém, existem alguns pólos de 

desenvolvimento no estado de difícil inserção do Movimento, a exemplo dos municípios 

polarizados por Guanambi, Juazeiro e Barreiras que constituem núcleos de investimentos 

privados e de políticas públicas privilegiadas destinados a produtos voltados para o mercado 

externo – ligadas ao mercado de commodity – no qual a rigidez da estrutura fundiária e de poder 

estabelecido bloqueiam o avanço do Movimento. Outras áreas inseridas no semi-árido não 
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despertam o interesse, ou ainda, áreas em que a estrutura fundiária tem por base os minifúndios, 

como por exemplo, a Bacia do Rio Gavião. Estas regiões não são alvos da ação do Movimento, 

sobretudo devido às dificuldades produtivas e de subsistência que essas áreas agregam.  

O MST encontrou terra para ocupar distribuída por toda a Bahia. A estrutura fundiária 

concentrada foi o fator estrutural que permitiu o avanço do Movimento. Encontrou, também, as 

massas populares expropriadas da terra no campo e os migrantes urbanos que a partir dele 

almejaram a possibilidade de uma vida mais digna. Dessa forma, o povo desassistido, em 

princípio, estava pronto para inserir-se na estrutura organizativa do Movimento, com as suas 

místicas, músicas, símbolos e tudo mais, construído ao longo da sua história que, como é sabido, 

não começou na Bahia, entretanto constituiu cara própria com o passar dos anos, adquiriu uma 

personalidade regional, com as particularidades que lhes foram inerentes. A espacialização do 

MST na Bahia fez parte de uma estratégia maior. Em outra escala, de ramificar o Movimento por 

todo o País, das macrorregiões aos municípios que tivessem terra improdutiva para ocupar. 

 É de fundamental importância entender que o processo de espacialização do MST no 

estado foi compartilhado por uma ação organizativa que proporcionou a criação das regionais do 

Movimento84. É interessante observar que essa regionalização foi concebida como instrumento 

de ação, sem uma intenção a priori, mas no processo, no bojo da construção da luta pela terra e 

na consolidação das diferentes formas de resistência. O Movimento, concomitantemente, buscou 

uma organização eficaz para fornecer resposta às suas demandas de toda ordem, em particular à 

espacial, pois os PA´s efetivados precisavam de um acompanhamento sistemático para garantir a 

territorialidade das ações do Movimento em todas as suas instâncias. As regionais foram 

concebidas como uma intervenção estratégica no planejamento da luta e conquista da terra.  

O Movimento precisava acender, não podia ficar apenas na regional onde tudo havia 

sido iniciado. As demandas cresciam a cada dia. Precisava chegar próximo à capital, onde estão 

concentrados o poder e as decisões, onde estão os meios midiáticos que tudo transformam em 

notícias, em espetáculo. O Movimento precisava aparecer nesse cenário, necessitava ser visto, 

como afirma o depoimento que segue: 

 

Nós tínhamos que crescer e chegar próximo da capital – que estava muito distante. 

Então, de lá de Itamaraju para sair para as mobilizações no estado todo era muito longe; 

por isso também houve essa preocupação. Não havia essa preocupação de criar regional 

A, regional B, isso foi posterior. Nós do Movimento fizemos uma discussão para 

facilitar a organização do movimento [...]. 

                                                 
84 Não serão explicitadas aqui discussões a cerca do conceito de região, afinal este não é o propósito desse trabalho, entretanto, 

necessita-se dar destaque, a ação regional proposta, pois, essa não partiu de um órgão de planejamento do Estado e sim, de um 
Movimento Social como forma de exercer a plenitude das infindáveis possibilidades de organização. A regionalização, a 

espacialização e a constituição de territórios no processo de luta pela terra, empreendido pelo MST, mostra que a Geografia esta 

presente na incessante dinâmica social, mesmo que seus agentes não a perceba.  
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Ter uma base que pudesse pressionar o governo e ficasse mais próximo, junto... 

Salvador é 500 km de Itamaraju, então, é muito dinheiro para se deslocar para as 

mobilizações de lá até aqui. Então, vamos dar um jeito de ficar mais próximo. Foi com 

esse intuito que viemos para a regional sul. E conseguimos, de certa forma, organizá-la. 

Mas eu acho que é uma das regionais mais fracas que nós temos.85 

 

A regionalização seguiu o avanço da luta e a partir do primeiro núcleo de ocupação, 

outros se sucediam. Criou-se uma polarização baseada no critério de proximidade relativa para a 

inserção dos municípios nas regionais. A relatividade corresponde à proximidade de acesso e não 

necessariamente de limites municipais fronteiriços. Um fator importante a ser considerado foi o 

de que essa regionalização não incorporou todos os municípios baianos, os mesmos foram – e 

continuam sendo – agregados quando neles o Movimento se espacializou por ocupação. A 

medida que esta ocupação evoluiu para a territorialização do grupo social por ele orientado, 

consolidando-se em um PA, os municípios permaneceram inseridos na regional. Caso contrário, 

poderiam permanecer ou não, ocorrendo a conservação dos municípios na regional caso o 

Movimento mantivesse a sua espacialização nos mesmos, através de ações organizadas, mesmo 

que não estivesse territorializado. Atualmente existem oito regionais: Extremo Sul, Norte, Oeste, 

Sudoeste, Sul, Baixo Sul, Chapada, Recôncavo, cartografadas nas figuras 8 e 8.1. O depoimento 

abaixo torna evidente que a regionalização estruturada pelo Movimento foi uma necessidade 

organizativa do mesmo.  

 

[...] essa questão de subdivisão do Movimento no estado, de uma certa forma, é para 

criar uma dinâmica de avanço da organização em cada uma dessas regiões. Vamos 

supor: o MST na Bahia – e se essa direção do Movimento não estivesse descentralizada 

em cada região, então, como é que a gente conseguiria cobrar atividade dessa direção? 

Fica difícil. Ela tem de estar locada em cada região para provar para a base ou para a 

própria organização que existiu avanço na forma com que ela dirige a região A ou B. 

Então, eu acho que essa dinâmica é importante e tem surtido efeito. Quando o MST não 

era subdivido por regional, a primeira direção do MST tinha 7 membros e esses 7 

membros se subdividiam pelos setores no Estado e atuavam em todo o Estado. Mas o 

que é que acontece em relação a isso? Haveria necessidade de outros setores 

independentes de qualquer coisa, se da regional A, B ou C. Era uma situação difícil. Daí 

o Movimento começou a estudar, estudar e, em 1993, ou 1994, se consolidou a 

subdivisão das regionais. Então, cada região dessa tem um membro da direção que 

responde pela região; tem outras regiões que tem 3 ou 4 membros, o Extremo Sul, por 

exemplo, tem 3 membros na direção, o Sudoeste tem 2, o Recôncavo tem 2 e por ai 

segue, vai depender da demanda de cada região que conforme for pode aumentar o 

quadro de dirigentes. E a partir disso as regionais vão criando sua direção, que vai se 

responsabilizando pelas atividades dos setores e vai criando setores e fazendo-os 

funcionar – e é lógico junto da coordenação estadual. Os setores têm vinculo estadual – 

o setor de educação tem vinculo estadual. Tem representantes no setor regional que 

também representam o setor estadual.86  

 

 

                                                 
85 Pesquisa de campo. Depoimento Valmir Assunção do MST – BA, 2001.  
86 Pesquisa de campo. Depoimento Ueldes Valeriano, MST – BA, 2001. 
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Um dado importante é que a maioria das regionais foi constituída por militantes 

deslocados da região do Extremo Sul por serem os mais preparados para as ações propostas. 

Estes, considerados os mais orgânicos do Movimento, diferentemente dos militantes das outras 

regionais nas quais ocorreram grande rotatividade em suas lideranças. As mudanças 

normalmente foram bruscas, repentinas e associadas a fatores diversos, muitas vezes sigilosos e 

que escaparam à compreensão dos “aliados”.  

Esse fato tornou-se complexo considerando que as “lideranças” não conseguiram criar 

raízes ou, até mesmo, desenvolver um trabalho mais sistemático e de médio em longo prazo em 

uma regional, além de ter possibilitado outras inconveniências para a imagem do Movimento. O 

outro fator é que essas lideranças, como se tornaram, diante das necessidades e demandas, 

militantes que recebem ajuda de custo do Movimento, com o andamento da luta, correm o risco 

de se burocratizar. E com o passar do tempo e afastar-se das suas bases – os expropriados do 

campo e da cidade – conseqüentemente, apegando-se ao poder.  

 

2.5 Formação das Regionais do MST 

 

A espacialização era contínua. A partir de então, as lideranças surgidas no bojo da luta 

precisavam desenvolver asas próprias e fazer o Movimento voar para todos os cantos possíveis 

da Bahia. Assim, a terceira ocupação realizou-se na Fazenda Bela Vista no município de 

Itamaraju, em março de 1988. Foi uma das maiores ocupações realizadas pelo Movimento. Mais 

de 1.000 famílias foram mobilizadas. As vitórias anteriores – P 4045 e Riacho das Ostras – 

fortaleceram o Movimento, concedendo-lhe uma credibilidade regional. Contudo, esta ocupação 

sofreu um violento despejo, patrocinado pela União Democrática Ruralista (UDR), com o apoio 

da Polícia Militar baiana.87 As famílias foram encaminhadas para uma área cedida pelos frades 

capuchinhos, até que novas ocupações fossem realizadas. Os depoimentos atestam esse fato, 

 

[...] Itamaraju é uma cidade diferente das outras cidades do Extremo Sul. É uma cidade 

que tem muitos proprietários de terra, então, é uma cidade muito rural mesmo. Tem os 

fazendeiros com aquela mentalidade atrasada e isso dificulta. Tanto é que a organização 

da UDR da Bahia tem sede em Itamaraju. A UDR foi criada em Itamaraju justamente 

para nos enfrentar [...]88 

 

 

 

 

                                                 
87A Fazenda Bela Vista – formada pelas Faz. Cascata e Veneza – 9 anos depois foi reocupada pelo MST, dessa vez 

vitoriosamente. Criado em 16 de dezembro de 1997 o PA beneficiou 175 famílias. 
88 Pesquisa de campo. Depoimento Valmir Assunção do MST – BA, 2001.  



 97 

E então, como o poderio do latifúndio estava consolidado em Itamaraju, principalmente 

por conta da UDR que tinha sua sede própria – Itamaraju era o quartel-general dos 

latifundiários que articulavam toda a região e então, para eles era uma questão de honra, 

de demarcação de territórios, ou seja, aqui nós vamos assentar gente de Itamaraju, de 

Eunapólis, de Teixeira de Freitas? Não! O movimento começou em Teixeira de Freitas e 

até hoje nós não temos um assentamento lá! Você está percebendo como é que é a 

coisa? Então, eu avalio, e essa é a avaliação do pessoal, de que é por isso que nós temos 

essa concentração no município de Prado.89 
 

 

Neste período a UDR encontrava-se organizada na região com sua sede em Itamaraju. A 

disputa pela terra começou a ganhar novos contornos e o enfrentamento passou a ter outro palco: 

o jurídico. As duas áreas inicialmente ocupadas – PA 4045 e da Faz. Conjunto Riacho das Ostras 

– já haviam passado por processo de desapropriação, enquadradas no I PNRA. Com o 

crescimento, o Movimento, passou a não privilegiar mais as áreas onde “a vitória era certa”. O 

MST foi para o enfretamento direto, ocupando áreas identificadas pelo mesmo como 

improdutivas. A partir desse período o Movimento passou a dar o tom ao ritmo da Reforma 

Agrária na Bahia. O estado que há muito se comportava como “bombeiro”, apagando os focos de 

conflitos, na maioria das vezes entre proprietários e posseiro, legitimando a propriedade da terra, 

via regularização fundiária e, em alguns momentos, criando assentamentos; estava agora à frente 

de uma nova realidade: as ocupações de terra, processos de reintegração de posse, aumento dos 

conflitos no campo. Deste modo, o estado enquadrou-se à nova conjuntura seguindo os rastros 

do MST baiano. A estratégia das ocupações extrapolava os latifúndios improdutivos, partindo do 

campo para a cidade com as marchas e as ocupações de órgãos públicos na capital – Salvador 

(figura 9 e 10). Assim, o Movimento começou a ganhar visibilidade na mídia com a 

espetacularização dos fatos, e a simpatia da sociedade que passou a pressionar o estado para a 

resolução dos conflitos postos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Pesquisa de campo. Depoimento Adenilza Monteiro do Amaral Álvares, MST – BA, 2001.  

FIGURA 9 Manifestação do MST no Centro de Salvador – 2002. 
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Nova ocupação é organizada, juntando 

as famílias que resistiram no acampamento 

improvisado na área dos frades capuchinhos – 

fruto do despejo da Faz. Bela Vista – em 2 de 

julho de 1988, o MST seguiu para ocupar a 

Fazenda Reunidas Corumbau, no município de 

Prado. Foi neste local que o Movimento 

desenvolveu sua experiência de resistência. Esta 

fazenda era composta por seis imóveis: Faz. 

Santa Rosa, Faz. São Pedro, Faz. Craveiro, Faz. 

Santa Fé, Faz. Fazenda, Faz. Novo Acordo. O 

proprietário já havia falecido, estando o 

conjunto de bens em espólio. A área registrada 

era de 2.741, 04 ha (108,10 módulos fiscais)90. 

Este espaço era considerado conflituoso, pois 

envolvia grileiros que tinham invadido a área, implantando fazendas e índios que afirmavam que 

as terras faziam parte da reserva Monte Pascoal, da qual a fazenda era vizinha.  Houve despejos e 

enfrentamentos com a polícia, o que contribuiu para a construção uma nova perspectiva de luta, 

dantes não exigida: a resistência no acampamento. Não só resistência às dificuldades de se estar 

em um barraco de lona preta ou em um barraco de sapê coberto de palha, mas resistência às 

pressões e opressões daqueles que detinham o poder e queriam manter os seus privilégios. Os 

conflitos foram intensos e desgastantes para o Movimento, como exprime o depoimento abaixo, 

 

Uma das experiências mais interessantes foi Corumbau, na Bahia, e essa experiência foi 

importante por que, naquele período, a UDR era muito bem organizada em Itamaraju – 

ela se articulou junto com a polícia porque, hoje nem tanto, mas nos anos 80, eu diria 

que em 86, 87 e 88, fazendeiros, jagunços, pistoleiros e policiais eram todos a mesma 

coisa! Eles compunham o mesmo poder. O que o fazendeiro decidia, a polícia 

executava. Para o que o jagunço ou pistoleiro fazia, a polícia fechava os olhos. Era mais 

ou menos assim em toda a Bahia, em todo o Brasil e especialmente naquela região ali. 

Então, nessa época, em Corumbau, a policia pegou a reintegração de posse e participou 

do despejo. Nós montamos um esquema de segurança que impediu que eles chegassem 

ao acampamento e impediu o despejo naquele período. E a polícia obrigou a UDR a 

negociar conosco. Para mim foi um pouco difícil aquela ocupação por que eu permaneci 

todo o período montando guarda [...] Mas, nessa ocupação, foi quando nós fizemos a 

experiência de todas as formas de enfrentamento e a gente fazia exercícios todos os 

dias. A gente simulava a chegada da polícia, o enfrentamento, para ver se não havia 

falhas em nossa operação e caso houvesse íamos corrigindo91. 

 

                                                 
90 Módulo Fiscal do município de Prado - 35 ha. 
91 Pesquisa de campo. Depoimento Adenilza Monteiro do Amaral Álvares, MST – BA, 2001.  
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Figura 10. Ocupação do MST na Sede Regional do INCRA – 

                             Salvador,  1998. 
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Corumbau também colocou o Movimento de frente com uma nova questão: as terras 

indígenas. Nessa área houve a experiência negativa de registrar a disputa pela terra entre sem 

terra e índios. O início da ocupação foi marcado por uma “aliança” entre os MST e os índios. O 

processo de resistência foi bastante doloroso, o que fez muitas famílias desistirem. Além de se 

tratar de uma área devoluta grilada, ainda existia o fato de os índios afirmarem que, 

historicamente, as terras pertenciam a eles. Esses fatores fizeram os problemas aumentarem e a 

morosidade do processo ampliar-se, por envolver outras instâncias de poder e não somente as do 

INCRA. Após a vitória, a aliança inicial – índios e MST – foi desfeita e os índios passaram a 

reivindicar a área conquistada em sua totalidade, problema que persiste até os dias atuais, como 

indica o depoimento que segue, 

 

[...] Em Corumbau teve uma particularidade que foi a ajuda dos índios. Naquela época, 

o Cacique era João, que tinha um relacionamento muito próximo conosco, se tornou 

amigo da gente e fizemos o seguinte acordo: se Corumbau saísse, daríamos uma parte 

da terra a eles. Nós assumimos esse compromisso, eles nos ajudariam a defender 

Corumbau e a gente daria a terra. Mediante esse enfrentamento com a polícia e com o 

impedimento deles em chegar no lugar, o INCRA veio até nós para negociar [...] Então, 

o seguinte acordo: a gente sai da área em 30 dias e depois de 30 dias a gente volta e 

vocês não nos perturbem nunca mais em Corumbau. Fechamos esse acordo que foi só 

para satisfazer o ego dos fazendeiros. Não era por nada demais, era para provar que nós 

saímos da área e eles tinham poder. Então, esse acordo era uma demonstração de força 

deles. Como o nosso objetivo era a terra não tinha problema nenhum sairmos por 30 

dias. E isso aconteceu. Saímos, ficamos acampados na área dos índios, depois de 30 

dias voltamos para a área, dividimos os lotes e tiramos a parte dos índios e entregamos. 

Só que nós passamos, nada mais, nada menos do que uns 10 anos sem obter a 

desapropriação dessa Fazenda [...] Também teve um problema por que boa parte da área 

era de terra devoluta, não tinha título. Então, ficamos nesse acampamento. Fizemos a 

área coletiva, já iniciamos a preocupação com o desmatamento, com essa questão de 

ambiente, por que era vizinha ao Parque Nacional. [...] nessa demora toda houve um 

desgaste das famílias, que criou um problema interno muito grande por que o 

Movimento não tinha solução para o problema do tempo e houve um processo de 

desistência de algumas famílias do acampamento. Hoje há duas agrovilas – nós fizemos 

diferente de outros assentamentos porque, normalmente, há uma só. Em Corumbau tem 

96 famílias. E o que acontece depois? Passou-se alguns anos e os índios reivindicaram 

mais uma parte de terra e nisso ficaram com mais 20 lotes que eram nossos 92.  

 

Este depoimento confirma uma forma clara de conflito em que o enfrentamento 

acontece na terra e no campo jurídico, tendo como principais protagonistas os índios e os 

ocupantes, inicialmente aliados, posteriormente rivais, lutando pela mesma terra. O depoimento 

continua afirmando: 

 

 

 

                                                 
92 Pesquisa de campo. Depoimento Valmir Assunção, MST – BA, 2001.  
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[...] Mas nós ocupamos uma área que não era indígena; tem documentos da FUNAI 

dizendo que não era e que hoje dizem que é – só que a FUNAI dizia que não era... Por 

que para desapropriar uma área dessas a FUNAI tem de dizer se é área indígena ou não. 

A FUNAI disse que não era, nós ocupamos, vivemos 12 anos lá e agora os índios 

querem para ele. Isso não é justo. Isso não é desrespeito a questão indígena, mas é um 

desrespeito aos negros, aos índios, aos trabalhadores [...]  

Os dois estão lutando pela terra. Aí eles, os índios, dizem que aprenderam conosco. 

Então, nós estamos ensinando errado! Por que nós ensinamos a lutar contra os 

fazendeiros, os latifundiários, não contra nós! Então, hoje, nós temos um problema 

seriíssimo em relação a essa área por que antes de entregar essa área, nós ocupamos a 

Fazenda Três Irmãos, no dia 25 de julho de 1989, que é vizinha a Corumbau. [...] Os 

índios dizem que essa área é deles, mas nós já entregamos essa área para eles! Antes de 

entregar os 20 lotes de Corumbau, já havíamos entregado essa área da Três Irmãos. E, 

fora essa área, nós temos outras áreas na região de Prado, como a Modelo, a Terra Nova 

– e todas essas áreas eles dizem que querem para eles. Então, como é que vamos nos 

comportar diante dessa situação? Por que nós não podemos entregar nossos 

assentamentos e nem brigar com os índios. Quando eles estavam exigindo os 20 lotes de 

Corumbau nós fomos discutir com eles, daí a gente quis saber como é que eles definem 

a área que lhes pertence. Então, eles disseram que jogam uma flecha e vão atrás – até 

onde não encontram a flecha o território é deles. Entendeu? Quer dizer, eles jogaram a 

flecha, ainda não encontraram e estão procurando! Enquanto não encontrar, a área que 

percorrerem pertence a eles. Infelizmente, as organizações indígenas acham que não, e 

enquanto não encontrar a flecha a terra é deles93.  

 

Em seguida o Movimento ocupou a Fazenda Boa Esperança em Porto Seguro. O 

acampamento resistiu por, aproximadamente, um ano, sendo dissolvido porque a área não era 

improdutiva e por pertencer à Brasiolândia, um projeto de manejo ambiental – classificada como 

Empresa Rural. Ao saírem, os acampados, tiveram as suas benfeitorias indenizadas. Estas eram 

compostas, principalmente, por uma grande plantação de mandioca. O valor foi dividido entre as 

acampados.  

Em 3 de julho de 1988 o Movimento ocupou a Fazenda Modelo no município de Prado. 

Este imóvel até os dias atuais, não foi desapropriado. Apesar de não ter se tornado assentamento, 

o MST mantem uma organização bastante diferenciada. Hoje o imóvel é composto por 22 

famílias que aguardam as definições do INCRA para sua desapropriação. Existe uma grande 

dificuldade para organizar a documentação legal da área porque uma parte desta pertence à Vera 

Cruz Celulose e uma outra, pode ser terra devoluta, o que tem dificultando o processo 

desapropriatório. 

A ocupação seguinte ocorreu na Fazenda Três Irmãos, localizada no município de 

Prado. O imóvel pertencia, justamente, a três irmãos quando o imóvel foi declarado de interesse 

social para fins de desapropriação. Durante o período de desapropriação, os antigos donos 

alienaram a área para a Inonibras – Inoculantes e Ferro Ligas Nipo-Brasiliras S/A, tendo esta, 

por sua vez, entrado com pedido de reintegração de posse e, em seguida, vendido a propriedade a 

São Francisco e Mineração Florestais LTDA. Esta última entrou com o pedido de mudança do 

                                                 
93 Pesquisa de campo. Depoimento Valmir Assunção, MST – BA, 2001 
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titular do domínio e ação possessória, a qual não inibiu o procedimento desapropriatório, pois a 

fazenda não cumpria a sua função social. Em 30 de dezembro de 1998 o PA foi criado para 

assentar 50 famílias. 

As Fazendas Guaira, Nova Delly e Corte Grande representam três grandes áreas que, 

apesar de não terem sido ocupadas pelo Movimento anteriormente, ilustraram a repercussão de 

suas ações regionais.  

A Fazenda Guaira, no município de Prado, tornou-se PA em 12 de maio de 1987, 

assentando 26 famílias em 918,65 ha. Essa ocupação surgiu a partir do entendimento do 

proprietário com algumas famílias para compensar dívidas trabalhistas, assim a terra foi doada. 

Na área não havia patrimônio produtivo, apenas mata. Sendo a terra doada, o processo 

desapropriatório realizou-se tranqüilamente. 

A Fazenda Nova Delhy, no município de Itamaraju, tem uma história de luta anterior à 

organização do MST na Região. Ela foi ocupada por um grupo de posseiros em 17 de abril de 

1983, os quais foram despejados posteriormente pela polícia, em 15 de maio de 1983. Nesta data 

ocorreram algumas prisões. Uma nova ocupação foi organizada em junho de 1984, sendo, as 

famílias, novamente retiradas por ação policial. Em 20 de julho de 1984, 58 famílias voltaram a 

ocupar a área, tendo sido solicitada na justiça, a manutenção de posse até a desapropriação, que 

se concretizou em 16 de dezembro de 1986, constituindo-se em PA em 12 de maio de 1987 e 

assentando 52 famílias em 1.457,38 ha. 

Na Fazenda Corte Grande, atualmente PA Nossa Senhora da Rosário, foi realizada uma 

ocupação isolada com o apoio da igreja e do STR de Itamaraju. Houve um forte enfrentamento 

com os fazendeiros. A área era de 1.200 ha, mas a imissão de posse constou apenas 600 ha para 

assentar 45 famílias. O MST assumiu a organização da área quando já havia sido efetivado o 

assentamento, opondo-se aos pistoleiros que rondavam a área e que causavam inquietações nas 

famílias assentadas, em seguida, encaminhou o parcelamento do PA.  

Estas ocupações e conflitos não tiveram a ação organizativa direta do Movimento. 

Foram fruto de organizações isoladas e circunstanciais de grupos sociais, naquele momento 

influenciados pela conjuntura, enfrentando a estrutura de poder que os oprimia, abrindo uma 

nova possibilidade de vida. Após as conquistas, o MST foi chamado para dar o suporte 

organizativo a esses três PA´s, ampliando a sua influência e integrando-os à sua regional 

Extremo Sul. Conforme a tabela 5 a seguir, observa-se que no período entre 1986 e 2000 o MST 

ampliou significativamente a sua influência na região tendo sob a sua orientação 14 

assentamentos, constituído por 940 famílias. 
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A partir de 1990, o Movimento seguiu rumo a região Sul do estado. Até este ano os 

líderes do MST ainda não haviam pensado em elaborar uma regionalização própria para atender 

às suas necessidades e demandas organizativas, entretanto, nas estratégias e conquistas 

espacializadas ela já começava a ser estruturada. O Movimento precisava chegar mais próximo 

da capital, isso era consenso, como afirmado no depoimento anterior. Devido à distância e aos 

poucos recursos financeiros, seria improvável ao Movimento sair em imobilizações de Itamaraju 

à Salvador94. Mas a preocupação imediata, como visto anteriormente, era 

espacializar/territorializar o Movimento mais próximo da capital. E assim foi conduzido.  

 

 

TABELA 5 

Assentamentos Organizados pelo MST 

Regional Extremo Sul – Bahia 2003 

Assentamentos Municípios Nº de Áreas Decreto Data 

    
Famílias 
Capacidade (ha) Desapropriação Criação 

1º de Abril/ Faz Sapucaeira (estadual) Prado 38 4.450,47 ... 19.12.1986 

Nova Delly Itamaraju 45 1.457,38 16.12.1986 12.05.1987 

Corte Grande/Nossa Senhora do Rosário Prado 44 1.243,58 30.07.1986 12.05.1987 

4045 Alcobaça 145 5.100,00 15.01.1987 09.06.1987 

Maravilha/Palmares Eunapólis 28 3.757,00 24.03.1995 25.07.1996 

Guaíra Prado 28 518,00 01.04.1987 12.05.1987 

Reunidas Corumbau Prado 92 2.741,04 22.10.1996 13.06.1997 

Bela Vista Itamaraju 150 2.388,14 20.06.1997 16.12.1997 

Terra Nova Porto Seguro 31 754,68 31.08.1998 21.12.1998 

Três Irmãos Prado 50 1.161,60 10.11.1998 30.12.1998 

Rio das Ostras Prado 86 2.000,00 18.12.1986 12.05.1998 

Três Irmãos/Santa Luzia Prado 38 1.161,60 10.11.1998 30.12.1998 

Paulo Freire Mucuri 100 2.312.85 10.12.1997 30.07.1998 

Chico Mendes II Porto Seguro 65 885,01 25.08.1999 12.04.2000 

Total           14 PA’s 6 940 27.618,50 .... .... 
FONTE: INCRA, MST (dezembro de 2003). ELABORAÇÃO: Projeto GeografAR 

Por Cirlene Jeane Santos e Santos & Hingryd Inácio de Freitas 

 

O Movimento foi para o Sul a fim de ajudar a resolver os problemas de um PA criado 

pelo Governo do Estado da Bahia chamado Rodotec, em Camamu, organizado pelos STR’s da 

região e que tinha muitos problemas. O MST partiu, mas já determinado a criar seus próprios 

PA´s, afinal, em um assentamento antigo não seria tão simples a orientação pelas diretrizes do 

Movimento. 

Assim, em 1990, participantes do Movimento, ocuparam a Fazenda Mariana no 

município de Camamu, sendo em seguida despejados. O novo acampamento foi montado na 

estrada de Ibirapitanga até que a área fosse desapropriada. O proprietário entrou com uma Ação 

Cautelar questionando o fato de sua propriedade ser considerada latifúndio improdutivo. A 

                                                 
94 A distância de Salvador à Itamaraju são de 733km.  
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questão tramitou ao Poder Judiciário que submeteu a fazenda a um novo laudo. Este parecer 

confirmou que a propriedade não vinha cumprindo a sua função social e por tal motivo foi 

desapropriada em 30 de março de 1988 para assentar 181 famílias. Esse PA deu início à 

espacialização do Movimento na sua regional Sul. No entanto, como o passar do tempo e com o 

acumulo de novas conquistas, essa regional foi sub-dividida em duas: Sul e Baixo Sul. O PA 

Mariana ficou localizado, pelos critérios geográficos-organizativos do Movimento, na regional 

Baixo Sul.  

O Movimento, no Sul do estado, só estava organizado nas áreas que possuíam o apoio 

dos sindicatos, pois não tinham o conhecimento do espaço regional, o que limitava a sua ação. 

Mas, o Movimento criou raízes na região e outros PA´s foram construídos como o Luanda no 

município de Itajuípe, Nova Ypiranga e Assucena/Recordação no município de Camacam e 

Terra Vista no município de Arataca, considerado a maior conquista do Movimento na região . 

O PA Terra Vista é fruto da ocupação realizada na Fazenda Bela Vista no município de 

Arataca. Esta Fazenda era, aparentemente, improdutiva, possuindo 900 ha e sendo constituída de 

remanescente da Mata Atlântica e cacau. A ocupação foi muito conflituosa, resultando, 

inclusive, na morte do jovem militante Fábio Henrique Cerqueira. Os ocupantes sofreram dois 

despejos, mas não desistiram de lutar pela posse daquela terra. Com muita pressão junto aos 

órgãos responsáveis, a desapropriação efetivou-se. Este PA é o único na Bahia que tem o título 

de Concessão Real de Uso, que corresponde à posse da terra via associação que representa os 

interesses coletivos dos assentados. Parte do principio que se uma família desiste da terra, ela 

recebe o valor referente ao que construiu com o seu trabalho, ou seja, as suas benfeitorias. Não é 

pago nada pela terra, pois esta pertence à associação, não podendo ser comercializada coletiva ou 

individualmente. Essa modalidade de titulação constituiu-se em uma tentativa de colocar a 

propriedade da terra em outra lógica. Entretanto, este processo não foi bem compreendido pelo 

conjunto dos assentados que, em sua maioria, se tivessem oportunidade de reverter esse processo 

optariam por uma titulação individual/particular dos lotes, opção que para o Movimento favorece 

e estimula a venda da terra e não a sua propriedade. O depoimento a seguir enfatiza os problemas 

que o Movimento teve para implantar o coletivo – seja na forma da propriedade da terra, seja no 

seu modelo produtivo – no PA Terra Vista: 

[...] Então, para a gente ter somente esses assentados numa regional depois de 13 anos 

de trabalho é muito pouco. Foi uma regional que nós não avançamos muito – até por 

que lá predomina o cacau e os fazendeiros conseguiam fazer com que, de certa forma, 

toda Fazenda se tornasse produtiva. A nossa maior conquista no sul, sem dúvida 

nenhuma, foi Terra Vista. Nós ocupamos em 92 ou 93 aquela Fazenda, que 

supostamente era produtiva, eram 900 hectares – 300 de mata e 300 de cacau. Era uma 

área muito boa, mas nós conseguimos pressionar tanto o estado, quanto o governo 

federal e conseguimos a desapropriação. [...] 
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 É a única área em toda a Bahia onde a terra não pertence aos assentados por que 

normalmente no projeto de Reforma Agrária o contrato envolve assentado e INCRA – e 

Terra Vista, portanto, é a única área onde não há o contrato assentado/INCRA. É 

INCRA com a cooperativa do assentamento, então, toda a terra de lá é da cooperativa. 

[...] Foi em cima disso que foi trabalhado: um modelo diferente de assentamento e de 

Reforma Agrária. Trabalhou-se dentro dessa filosofia [...] a gente não podia dividir a 

área por causa da mata – havia 300 hectares de mata virgem – então, a gente devia dar 

um jeito de assentar as famílias e elas trabalharem no individual, mas mantendo a área 

toda coletiva. E foi isso que foi feito95. 

 

Um outro fato interessante é que a partir do PA Terra Vista o Movimento passou a 

mudar os nomes dos imóveis conquistados – Bela Vista para Terra Vista. Antes os projetos de 

assentamento permaneciam com os nomes dos imóveis desapropriados. Nos dias atuais esse fato 

ainda ocorre, contudo, é mais comum o nome ser modificado pelos Movimentos/assentados, 

embora no INCRA, muitas vezes, o imóvel permaneça registrado como o seu nome antigo 96. A 

mudança de nome é um procedimento constante do MST, seja homenageando os seus mártires, 

seja fazendo alusão a algo inusitado do lugar ou à data da ocupação ou, ainda, fazendo referência 

a um fato que nele ocorreu no processo de ocupação.   

Depois de 13 anos, embora a Região Sul possua muitos projetos de assentamentos, 

poucos são orientados pelo MST. Segundo o Movimento, este fato se deve à predominância da 

cultura do cacau, que apesar da decadência, ainda é difícil identificar quando a área é produtiva 

ou não, pois na vistoria o cacau está registrado, mesmo com o estado fitosanitário precário, 

garantindo o status de produtiva para a propriedade. A Região Sul do MST é composta por seis 

PA’s, agregando 395 famílias, segundo observa-se na tabela 6.  

 

TABELA 6 

Assentamentos Organizados pelo MST 

Regional Sul – Bahia 2003 

Assentamento Município Nº de Área Decreto Data 

    
Famílias 
Capacidade (ha) Desapropriação Criação 

Terra Vista Arataca 100 756,00 29.10.1993 27.03.1995 

Loanda Itajuípe 50 408,40 04.09.1995 21.11.1996 

Nova Ypiranga Camacam 100 817,90 18.09.1996 03.11.1997 

Assucena /Recordação Camacam 40 429,00 25.09.1998 21.12.1998 

Rio Aliança Arataca 50 575,58 07.10.1997 11.03.1998 

Helvécia Itajuípe 55 467,72 09.11.1999 14.08.2000 

Total            6 PA’s 3 395 3.454,60 .... ... 
FONTE: INCRA, MST (dezembro de 2003). ELABORAÇÃO: Projeto GeografAR 

Por Cirlene Jeane Santos e Santos & Hingryd Inácio de Freitas 

 

                                                 
95 Pesquisa de campo. Depoimento Valmir Assunção, MST – BA, 2001.  
96 Isso causa grande confusão aos desavisados, que podem pensar tratar-se de dois PA’s distintos, não identificando que é um só 

PA, mas com nomes desiguais. 
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A região Sul desenvolveu uma forte organização sindical rural ligada à Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura (FETAG), ao Pólo de Unidade Camponesa (PUC), tendo ainda, a 

inserção de outros movimentos de luta pela terra, como Coordenação Estadual dos Trabalhadores 

Acampados e Assentados (CETA) e o Movimento de Luta pela Terra (MLT). Tanto as 

organizações sindicais como os movimentos que organizam os trabalhadores em prol da 

Reforma Agrária, igualmente ao MST, usam a ocupação como instrumento de luta pela terra. 

Portanto, concorrem com o MST e entre si, por espaços/territórios e famílias sem-terra. Vale 

lembrar que desde o III Congresso Nacional da Contag realizado em 1979, o termo ocupação foi 

tirado como palavra de ordem pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais (MSTR), 

entretanto, a idéia não foi posta em prática como destaca Tomas Jr. 

 

[...] na efervescência dos debates do III Congresso da Contag, em 1979, de questões 

emergentes para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, em particular aos movimentos 

sociais populares, o MSTR, hegemonicamente, permaneceu arraigado aos seus 

interesses "paroquiais", com a manutenção do raio de ação dos sindicatos 

permanecerem presos à delimitação de base territorial.  

[...] o não cumprimento das deliberações do III Congresso, fundamentalmente no que 

tange ao privilegiamento do trabalho junto aos assalariados, reforça o caráter cupulista 

da Contag e da maioria das Federações e dos STR’s.97, 

 

Pode-se considerar que as ocupações, como estratégias de conquista da terra, foram 

reinventadas pelo MST e seguidas por outros movimentos. Destarte, o MST continua a crescer, 

ocupando novos espaços. Em 1990, aproximadamente, o Movimento partiu para a região 

Sudoeste a fim de fazer, ali, as suas primeiras ocupações. Inicialmente o Movimento orientou um 

PA já existente, o PA Amaralina – Faz. Santa Marta do Nordeste S/A – em Vitória da Conquista. 

Esta fazenda permaneceu improdutiva e perdeu as suas funções, cerca de quatro anos antes do 

processo de desapropriação. A Prefeitura Municipal deu entrada em um processo municipal de 

desapropriação, todavia, o mesmo foi considerado inconstitucional e, posteriormente, o INCRA 

foi chamado a intervir na situação. Feito o laudo de vistoria, a fazenda foi considerada 

improdutiva, mas os proprietários recorreram sobre o parecer e a questão passou para o campo 

jurídico institucional. O decreto de desapropriação foi assinado em 14 de julho de 1987, sendo o 

PA criado em 03 de dezembro de 1987, garantido o direito a terra a 131 famílias. 

No Sudoeste, o MST fez sua primeira ocupação em uma fazenda vizinha ao PA 

Amaralina. Houve despejo e o Movimento ficou com as famílias desabrigadas. Logo, organizou 

uma nova ocupação, desta vez no Conjunto Fazenda Mocambo composto pelas Fazendas: Faz. 

                                                 
97 THOMAZ JÚNIOR, A. O sindicalismo rural no Brasil, no rastro dos antecedentes. Associação dos Geógrafos Brasileiros - 
seção Curitiba. Disponível em  www.http.agbnacional.com.br Acesso 26.02.2003. 

 

http://www.http/
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Três Riachos, Faz. Matinha, Faz. Floresta, Faz. Barra da Paixão. A ocupação foi seguida de 

despejo. A resistência foi conflituosa, dois ‘sem terra’ foram mortos de forma cruel. Os herdeiros 

dos imóveis entraram na justiça com uma Ação Cautelar impedindo a continuidade dos trabalhos 

INCRA e contestando o laudo de vistoria elaborado pelo órgão. Toda a controvérsia foi resolvida 

e mediatizada pelo poder judiciário. Em 25 de julho de 1996 o PA foi criado para assentar 80 

famílias. 

Na tabela 7 observa-se os PA’s constituídos pelo Movimento em sua região Sudoeste. 

Foram desapropriados 16.022,58 ha para assentar 987 famílias sem-terra em oito anos de 

trabalho do MST na região.  

TABELA 7 

Assentamentos Organizados pelo MST 

Regional Sudoeste – Bahia 2003 

Assentamento  Município Nº de Área Decreto Data 

    

Famílias 

Capacidade (ha) Desapropriação Criação 

Amaralina Vitória da Conquista 131 2.722,00 14.07.1987 03.12.1987 

Lagoa e Cadeirão Vitória da Conquista 120 1.507,00 12.01.1995 22.11.1995 

Mocambo / Bomfim Vitória da Conquista 81 1.256,43 11.11.1994 26.07.1996 

Conquista do Rio Pardo/Arizona Vitória da Conquista 60 1.457,37 17.04.1997 30.12.1997 

Boa Sorte / Recreio Ribeirão do Largo 70 1.362,49 28.08.1997 11.03.1998 

Cascata / Cangussu Barra do Choça 60 867,29 06.05.1998 06.09.1998 

Cedro Vitória da Conquista 60 180,00 17.12.1997 29.05.1998 

Cipó Vitória da Conquista 60 1.443,80 31.08.1998 21.12.1998 

Nossa Senhora do Mutum Vitória da Conquista 120 2.862,31 20.06.1997 11.03.1998 

Olho d' Água Vitória da Conquista 35 623,49 13.11.1997 11.03.1998 

Primavera Encruzilhada 70 1.590,03 31.08.1998 21.12.1998 

União / IBC Vitória da Conquista 120 150,37 ... 18.06.2001 

Conjunto Baixão Vitória da Conquista 51 1.800,00 22.11.1999 03.10.2001 

Marcha Brasil / Conj. Riacho das Palmeiras Iguai 40 827,00 14.01.2003 08.01.2003 

Total                     14 PA’s 5 1.078 18.649,58 ... ... 
FONTE: INCRA, MST (dezembro de 2003). ELABORAÇÃO: Projeto GeografAR 

Por Cirlene Jeane Santos e Santos & Hingryd Inácio de Freitas 

 

Paralelamente à organização de sua regionalização, o Movimento viu-se obrigado, para 

dispor de acesso aos créditos produtivos do Procera, a construir a sua rede de cooperativas. Deste 

modo, em 1992, foi constituída a Cooperativa Central dos Assentamentos da Bahia LTDA (CCA 

– BA), visando a articulação produtiva dos PA`s nas escalas regional e Estadual, bem como a 

estruturação logística e a inserção da produção dos PA`s no mercado. Não obstante, o intuito 

principal era o de adequar o Movimento às exigências legais de acesso ao crédito, participando 

diretamente do Procera, elaborando seus projetos de investimento tanto individuais (teto I) como 

cooperativos (teto II), gestando, inclusive, a administração dos recursos como permitia a 

legislação. Esta não mais aceitava, como mediadora do processo as associações, forçando assim 

a criação artificial das cooperativas. Ainda 1992, foram criadas as primeiras Cooperativas de 
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Produção Agropecuária (CPA`s), pois era exigida a constituição de no mínimo três CPA’s para a 

efetivação da CCA. Assim, surgem as CPA’s do PA 4045, do Acampamento Modelo e do PA 

Amaralina, que tiveram um papel, inicialmente, de organizar os projetos produtivos e a produção 

em uma escala local e posteriormente ampliam a sua ação em caráter regional. Assim, as 

cooperativas foram criadas artificialmente, visando apenas garantir o acesso aos créditos 

produtivos do Procera, não como resultado de um amadurecimento do grupo social envolvido. O 

Movimento reconhece esse fato no depoimento a seguir.    

 

É uma cooperativa de assentamento que teria de se filiar à cooperativa central. Então, 

tinha de ter três, no mínimo. Daí decidimos: Vamos criar a de Amaralina, vamos criar 

na Modelo, por que esse assentamento é um exemplo vivo de produção para nós... Por 

que nós nunca fomos a favor de se criar cooperativas por criar. Nós éramos a favor de se 

criar cooperativas pela necessidade de organização da produção e tal. Essa era a nossa 

filosofia. Então, nós decidimos criar a cooperativa do 45. Daí ficaram três cooperativas 

e essas três formam a central. E aí logo em seguida, em 1995 ou 1996, veio à questão do 

Crédito 2 do Procera, que determinava que somente cooperativas podiam pegar o 

Crédito 2, associações não podiam. Nós fomos contra essa medida por que isso iria 

forçar a criação de cooperativas. 

Então, nós decidimos criar as cooperativas para poder pegar esse recurso. Nisso houve 

dois erros: um erro do INCRA e outro nosso, por que eles nos obrigaram a entrar em 

uma forma de organização que estava num estágio muito mais alto do que nossa 

capacidade. Nós fomos forçados a fazer isso por que nós precisávamos do trator, da casa 

de farinha, nós precisávamos de uma estrutura coletiva. E essa estrutura só seria 

possível se pegássemos o Crédito Dois. Então, isso foi ruim para a Reforma Agrária por 

que nós criamos diversas cooperativas que hoje nós vamos ter de fechar. Para quê 

cooperativas? Só faz sentido ter uma cooperativa se for para cooperar na produção 

existente. E para acontecer cooperação num assentamento não é preciso cooperativa. 

Por que é possível ter diversas formas de cooperação sem que elas estejam amarradas a 

uma cooperativa ou a uma estrutura de cooperativa. Então, esse entendimento nós 

fomos criando ao longo dos anos.98 

 

Em 1999 foi criada a Cooperativa Regional de Assentamentos do Recôncavo da Bahia 

LDTA (Cooprarecon), constituída para atender, desde a sua criação a uma escala regional. A 

Cooprarecon trouxe inúmeros problemas para o Movimento, no que se refere à gestão dos 

recursos, e pouco solucionou ou contribuiu para o crescimento produtivo nos PA’s, cujos 

assentados se encontram hoje em processo de renegociação da dívida dos créditos recebidos. Na 

regional Chapada e Baixo Sul, o processo de estruturação das suas CPA’s foi iniciado e em 

seguida abortado, pois o MST não teve condições de assumir as mesmas.  

Atualmente as cooperativas existem formalmente, ligadas apenas aos órgãos de fomento 

creditícios. Contudo, na prática elas não funcionam, com exceção da CPA do Extremo Sul que 

tem conseguido articular a produção e o beneficiamento de certos produtos, articulando alguns 

PA’s da região. O depoimento que segue retrata a autocrítica do Movimento ao modelo 

desenvolvido quando adveio criação das cooperativas. 

                                                 
98 Pesquisa de campo. Depoimento Valmir Assunção, MST – BA, 2001.  
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Não precisa criar cooperativas, você tem de gerar cooperação por que se você criar 

cooperativas, você fica amarado as leis, todo um processo... O trabalhador rural tem 

uma visão muito ruim de cooperativas por que todas as cooperativas que sempre 

existiram no Brasil deram calote. Então, eles sempre têm medo disso, assim como 

temem os bancos. É a mesma coisa. Os bancos sempre tomaram terra dos pequenos 

agricultores. Então, nós fomos forçados pelo Crédito Dois a criar essas cooperativas. E 

essas cooperativas geraram diversos problemas organizativos para nós, de estrutura e 

tudo mais e hoje eles acabaram definitivamente com o Crédito Dois. Só tem o crédito do 

assentado. Então, não tem por quê criar as cooperativas, mas tem de haver cooperação – 

esse foi o entendimento que tivemos nesses anos todos, de lá para cá [...] 

 

 

Continua, 

 
As cooperativas regionais foram criadas junto da regionalização do movimento, junto 

desse processo de criar regional, que foi depois do nosso congresso. Em 1990, nós 

tivemos o congresso e a partir daí começamos a tentar avançar na nossa organização. 

Primeira coisa: é fundamental criar os núcleos de famílias; nós não podemos fazer 

assembléias grandes e grandes discussões por que, às vezes, as pessoas não entendem 

nada, a gente não consegue explicar nada... Então, é preciso criar núcleos de famílias de 

serviço. Então, conforme fomos adotando isso, chegamos ao entendimento que esses 

núcleos devem ser grupos de famílias para discutir os seus problemas lá do 

assentamento dentro da organização ou o que for. Mas nós temos que criar. Então, 

qualquer assentamento que se forme na Bahia haverá um coordenador do grupo de 

família – esse grupo de família pode nem se reunir toda semana ou todo mês, mas se 

você chamar lá numa assembléia em qualquer lugar haverá um coordenador que 

conhece as famílias, que senta e discute. Foi uma das formas que nós encontramos.... 

Diante disso pensamos que essa cooperativa central é um guarda-chuva muito grande, 

então, nessa regionalização seria bom que as cooperativas estivessem mais próximas 

dos assentados. E a cooperativa central não correspondia a isso. Então, como se tinha 

necessidade de pegar o Crédito nos decidimos criar as cooperativas regionais, pela qual 

nós fazemos desses assentamentos um movimento de massa. Então, nós fazemos os 

projetos para todos os assentados e todos eles que pegarem o projeto automaticamente 

estarão na cooperativa regional e assim foi feito. Hoje nós pensamos que não há mais 

sentido em manter as cooperativas regionais por que nós temos uma organização que é a 

estrutura do Movimento, qualquer outra estrutura que nós criarmos não terá sentido, só 

se for internamente. E uma cooperativa dessas tem muito papel externo, então se é 

externo não é preciso que o Movimento dê conta [...]99 

 

Construindo juntamente cooperativas e regionais, o Movimento seguiu para a regional 

do Baixo Sul. Esta só veio a se formar entre os anos de 1995 e 1996, motivada por um PA 

antigo, o Tancredo Neves, pelo qual o Movimento foi chamado para fornecer acompanhamento. 

Anteriormente a esse fato, a região Sul do MST agregava uma enorme distância entre os 

municípios. Quando o Movimento cresceu na região, sentiu a necessidade de subdividi-la em 

regional Sul e Baixo Sul, como foi indicado antes. A regional Baixo Sul é composta por 11 PA’s 

organizados ao longo de 10 anos de ação do MST na região, foram conquistados 8.799,80 ha, 

para acolher 710 famílias sem-terra, pode-se observar a relação dos PA’s dessa regional na tabela 

8. 

 

                                                 
99 Pesquisa de campo. Depoimento Valmir Assunção, MST – BA, 2001. 
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TABELA 8 

Assentamentos Organizados pelo MST 

Regional Baixo Sul – Bahia 2003 

Assentamento  Município Nº de Área Decreto Data 

    
Famílias 
Capacidade (ha) Desapropriação Criação 

Mariana Camamu 181 679,00 30.03.1988 29.04.1995 

Santa Luzia Valença 36 386,00 09.11.1996 30.12.1996 

17 Abril/Tagril Taperoá 76 999,00 18.08.1997 09.01.1998 

Margarida Alves / Marimbu Ituberá 30 522,25 20.11.1997 11.03.1998 

Lucas Dantas/Jubiabá Ituberá 50 701,78 20.11.1997 30.12.1998 

Josenei Hipólito / Cascata Ituberá 61 825,69 20.11.1997 29.05.1999 

Paulo Jackson Ibirapitanga 90 891,45 21.06.1999 31.12,1998 

Che Guevana / Rodagem Wenceslau Guimarães 60 848,25 22.10.1997 11.03.1998 

Limoeiro Camamu 55 1.303,46 25.09.1998 21.09.1999 

Fábio Henrique Cerqueira Wenceslau Guimarães 55 1.289,00 31.08.1998 30.12.1998 

Paulo Freire / Preto Velho Camamu 16 353,98 20.03.2001 14.12.2001 

Total                 10 PA’s 6 710 8.799,86  ... ... 
FONTE: INCRA,  MST (dezembro de 2003). ELABORAÇÃO: Projeto GeografAR 

Por Cirlene Jeane Santos e Santos & Hingryd Inácio de Freitas 

 

O MST prosseguiu construindo os seus caminhos e percebeu que continuava distante da 

capital. Para resolver o problema, em 1995, iniciou um trabalho na região do Recôncavo Baiano. 

Mas essa estratégia não respondeu às expectativas, esbarrando em uma grande contradição: perto 

da capital longe da identidade do camponês tradicional. Atualmente, essa é uma das regionais 

que apresenta grandes problemas organizativos e uma forte resistência à linha de gestão 

desenvolvida pelo Movimento. O depoimento abaixo indica as motivações para a espacialização 

do Movimento rumo ao Recôncavo e desvela uma análise dos resultados alcançados. 

 

Mas, em 1990 quando nós fomos para o sul, fizemos a Mariana, fomos para Amaralina 

[...] Houve depois uma discussão por que foi tudo planejado mesmo – nós ainda 

estávamos muito longe de Salvador, é por isso que viemos para o Recôncavo. Nós 

precisávamos ter uma base ali, pressionando constantemente. Então, quando chegamos 

no Recôncavo foi com essa idéia também, só que não surtiu muito efeito. Nos fizemos 

diversos acampamentos e assentamentos, mas não surtiu efeito por que é um pouco 

diferenciado.... É mais difícil de trabalhar o pessoal da Reforma Agrária do Recôncavo 

– é muito mais difícil! Isso por que eles não têm o perfil de camponês tradicional. E isso 

é um problema. Como está muito próximo da capital sofrem muita influência da cidade, 

e é uma influência negativa. E tem um terceiro fator que eu considero é que a sociedade 

organizada de Salvador não nos ajuda nos assentamentos. Isso tudo dificultou a 

organização da cooperativa, o surgimento de militância, dificultou a compreensão 

política da nossa organização, dificultou na relação com a sociedade organizada de 

Salvador e nós não conseguimos criar esse motor de pressão100. 

 

A regional Recôncavo do MST é formada por sete PA’s, número bastante significativo 

para os seis anos de trabalho na região. Foram desapropriados 5.587,79 ha e assentadas 501 

famílias sem terra. Observar tabela 9. 

                                                 
100 Pesquisa de campo. Depoimento Valmir Assunção, MST – BA, 2001.  
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TABELA 9 

Assentamentos Organizados pelo MST 

Regional Recôncavo – Bahia 2003. 

Assentamentos Municípios Nº de Área Decreto Data 

  
Famílias 
Capacidade (ha) Desapropriação Criação 

Eldorado / Pitinga Santo Amaro 50 653,40 01.09.1997 31.12.1997 

Bela  Vista/ Santo Antônio dos Calmons Santo Amaro 30 229,91 07.04.1997 30.12.1997 

 5 de Maio / Nova Suiça  Santo Amaro 100 1.821,60 23.09.1996 04.04.1997 

Maju São Sebastião do Passé 29 479,72 09.11.1999 12.04.2000 

Nova Panema/Faz. Panema São Sebastião do Passé 58 917,86 26.10.1999 12.04.2000 

São Domingos/ Faz. Itapetingui São Sebastião do Passé 28 145,31 ... 14.12.2001 

Menino Jesus/Paracatu e Outras Água Fria 212 1.301,00 28.01.2003 20.01.2003 

Total               7 PA’s 3 501 17.296,79 ... .... 
FONTE: INCRA,  MST (dezembro de 2003). ELABORAÇÃO: Projeto GeografAR 

Por Cirlene Jeane Santos e Santos & Hingryd Inácio de Freitas 

 

Em fevereiro de 1996 o Movimento partiu em direção a Chapada Diamantina, 

atendendo ao pedido da Igreja. A intenção era de auxiliar na ocupação da Fazenda Águas Belas, 

próxima a Lençóis. Ocorreu apenas a ocupação, pois não houve um acompanhamento concreto 

da área pelo MST. Posteriormente, o Movimento organizou ocupações genuinamente suas e 

passou a dar um acompanhamento mais sistemático à região, consolidando a sua atuação.  

O PA São Sebastião do Utinga é um dos mais significativos da regional. Essa área foi 

conquistada à base de superação dos conflitos, muita negociação e resistência.  O proprietário 

tinha uma influência política expressiva no Estado, por tal motivo, a ocupação foi seguida da 

ação de um grupo paramilitar que invadiu o acampamento e destruiu os plantios, culminando um 

truculento despejo. O Movimento tentou resistir, porém a estrutura de poder estabelecida foi 

mais forte. Apesar desse fato, o MST conseguiu que o INCRA interviesse no processo, pois a 

área passava pela vistoria, ou seja, já estava em processo de desapropriação. Um acordo foi feito 

entre o MST, o INCRA e o Major da Policial Militar que comandava a operação: o procedimento 

operacional seria agilizado e dentro de 30 dias a área deveria estar desapropriada. Todavia, o 

acordo não foi cumprido, culminando com uma nova ocupação dos sem-terra que permaneceram 

na área até a sua desapropriação. O PA foi criado em 6 de julho de 1997, abrigando 92 famílias. 

O depoimento abaixo revela as dificuldades da luta na Chapada. 

[...] a companheira Lucinha, que iniciou o trabalho lá por definição do estado [...] São 

Sebastião de Utinga. E a igreja já dizia que tinha essa área, mas tínhamos medo por que 

o proprietário dizia que tinha uma caixa de bala para quem quisesse ocupar. Daí a gente 

foi lá, visitamos alguns pequenos produtores da região ali, conversamos com algumas 

pessoas [...] colocou para nós todo o quadro geral da propriedade. Na noite seguinte a 

gente reuniu todo o pessoal dizendo que iríamos ocupar uma propriedade. Pegamos os 

caminhões e levamos o pessoal, dava uns 20 km do local onde estávamos acampados 

até chegar na propriedade. E a gente ocupou a área, mais ou menos, havia cerca de 300 

ou 400 famílias. Era muita gente na época.101  

                                                 
101 Pesquisa de campo. Depoimento Ueldes Valeriano, MST – BA, 2001. 
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O depoimento relata a estratégia de luta e resistência do Movimento na busca de 

conquistar a terra. O órgão responsável por encaminhar a Reforma Agrária – o INCRA – 

rapidamente foi acionado e mediou o processo que, posteriormente, concretizou-se com a 

desapropriação do imóvel. Segue a narrativa. 

 

 
[...] a polícia chegou às 3h da manhã botando fogo em todos os barracos, queimando 

tudo, bicicleta, documentos, roupas de criança, roupa de adulto... Foi uma coisa meio 

estrondosa para a região por que o pessoal não conhecia e isso foi feito para amedontrar 

[...] Nós começamos a sair por volta das 4h, 5h, foi um confronto de palavras, eles 

tentando invadir o acampamento e nós, de outro lado, fizemos um círculo e outro 

círculo. Ficamos presos. Nos estávamos em muita gente e eles também, havia por volta 

de 500 policiais. Eles fizeram um cerco de cavalo, de bombas, de cachorro, de 

atiradores de elite, de tropa de choque e a gente conseguiu derrotar a polícia por que nós 

só saímos quando fechamos o acordo com o INCRA na época. Nós mandamos um 

contato e o INCRA apareceu lá por volta das 8h, 9h da manhã [...] Daí a gente entrou 

em contato com o INCRA e colocamos que seria irresponsabilidade do INCRA se ele 

não viesse por que a área já tinha vistoria, é passível de desapropriação e a situação vai 

ficar tensa por que nós vamos resistir. Então, [...] quando o representante do INCRA 

chegou – e a gente resistindo do lado de cá – fechamos o acordo, com o major que 

estava lá. E ele viu que nós nos retiraríamos da área na medida em que fosse 

encaminhado seu processo de desapropriação e o decreto saísse num período curto de 

30 dias. E assim foi. Quando deu 4h da tarde, nós pegamos o caminhão, saímos de lá e 

fomos para um local próximo da área. Depois de 30 dias não foi cumprido o acordo e 

nós, então, reocupamos a área. Mas já estava próximo de sair o decreto. Uns 15 dias 

depois saiu o decreto de petição da área e mesmo assim ameaçaram de despejar a gente 

– teve uma juíza lá de Utinga [...] uma juíza nova, de uns 26 anos, mas parece que a 

mente deles é mais aberta para a questão social. E eles colocaram que não haveria 

necessidade nenhuma de ser despejado o pessoal por que existe um decreto e não 

compete a Justiça fazer isso a não ser que o proprietário revogasse o decreto do 

Presidente. Então, no ponto de vista político e judicial ela foi muito coerente e correta 

por que não competia de fato, mas pelo ponto de vista político regional e eleitoreiro, e 

se ela tivesse interesse nisso, é lógico que seria despejado e ficaria por isso mesmo102. 

 

 

O Movimento conquistou 39.589,50 ha na regional Chapada, conseguindo assentar 

1.277 famílias sem-terra, distribuídas em 12 PA’s, no decorrer de seis anos de atuação 

organizada na área, que pode ser observada na tabela 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Pesquisa de campo. Depoimento Ueldes Valeriano, MST – BA, 2001. 
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TABELA 10 

Assentamentos Organizados pelo MST 

Regional Chapada – Bahia 2003 

Assentamentos Municípios Nº de Área Decreto Data 

  
Famílias 
Capacidade (ha) Desapropriação Criação 

Beira Rio Boa Vista do Tupim 400 11.007,00 08.04.1997 03.11.1997 

São Sebastião do Utinga Wagner 92 1.977,27 21.05.1996 06.06.1997 

Bela Flor Lençois  20 505,00 28.08.1997 30.12.1997 

Barra Verde Boa Vista do Tupim 100 2.490,54 06.11.1997 11.03.1998 

Rio Bonito / Jaqueira Wagner 46 1.190,72 26.09.1997 11.03.1998 

Baixão/Brasiléia Itaetê 161 3.519,70 16.11.1996 30.12.1998 

Europa Itaetê 50 1.190,85 24.11.1999 20.11.2000 

Moçambique/Paraguaçu Itaetê 70 5.321,42 29.11.1999 05.12.2000 

Moreno Nova Redenção 140 4.840,00 10.01.2003 20.12.2002 

Reunidas Cambuí  Ibiquera 45 1.438,00 25.09.2002 17.09.2002 

Dandara/Dadau Iramaia 50 1.219,61 ... 26.12.2002 

Grotão/Santo Apolônio Boa Vista do Tupim 61 2.447,10 10.01.2003 10.01.2003 

Total         12 PA’s 7 1277 39.589,50 ... ... 
FONTE: INCRA, MST (dezembro de 2003). ELABORAÇÃO: Projeto GeografAR 

Por Cirlene Jeane Santos e Santos & Hingryd Inácio de Freitas 

 

 

A regional Chapada tem a particularidade de os prefeitos possuírem uma grande 

influência nos PA’s. Os prefeitos de Boa Vista do Tupim e Itaetê são exemplos disso. Nesta 

última cidade citada, o Secretário da Agricultura é um sem-terra, um dos coordenadores da 

regional, o José Luiz de Jesus Serra – popularmente conhecido por Grilo.  

O ano de 1998 marcou a estruturação da regional Norte, que agrega atualmente dois 

PA’s. É uma região de difícil inserção. A estrutura rígida de poder não tem permitido o 

crescimento dos movimentos sociais de luta pela terra nesta região. Outro fator soma-se a este: 

caracteriza-se por ser um espaço que sofreu intervenções profundas em sua paisagem com a 

construção das barragens e usinas hidroelétricas, a exemplo de Sobradinho e como decorrência 

efetivaram-se pobres projetos de reassentamentos das populações atingidas. Dispõe, ainda, de 

vultuosos investimentos do governo estadual e federal através do o Banco do Nordeste (BNB) 

para os complexos agroindustriais voltados para a fruticultura de exportação, paralelo a 

insignificantes créditos para o pequeno colono irrigante.  

Somente em 2000 o Movimento conseguiu efetivar os PA’s na regional Norte. Existem 

176 famílias sem-terra, distribuídas em 1.861,93 ha desapropriados, observar tabela 11. 

 

 

 

 

 



 113 

TABELA 11 

Assentamentos Organizados pelo MST 

Regional Norte – Bahia 2003 

Assentamentos Municípios Nº de Área Decreto Data 

  
Famílias 
Capacidade (ha) Desapropriação Criação 

Luís Nunes / Três Bois Casa Nova 70 561,93 28.09.1999 12.04.2000 

São Francisco / Jurema Juazeiro 100 1.300,00 04.10.2000 03.10.2001 

Total          2 PA’s 2 176 1.861,93 ... ... 
FONTE: INCRA, MST (dezembro de 2003). ELABORAÇÃO: Projeto GeografAR 

Por Cirlene Jeane Santos e Santos & Hingryd Inácio de Freitas 

 

Em 1999, o Movimento definiu estrategicamente outra regional, a do Oeste, em direção 

à Brasília, capital do País, com a mesma intenção que o levou para o Recôncavo, ficar mais 

próximo dos centros de poder. A primeira ocupação foi feita no município de Barreiras, em 

1999. Um acampamento enorme se formou, porém curto foi o tempo de resistência, pois os sem-

terra foram despejados por pistoleiros armados. As famílias voltaram frustradas para suas casas, 

considerando que a maioria residia na própria cidade. Ainda em 1999, constituiu-se o 

acampamento Rio Branco, hoje assentamento, juntamente com o STR. O PA teve diversos 

problemas, uma vez que o sindicato criou várias associações estabelecendo um conflito interno 

generalizado. O MST tentou –  e continua tentando – recompô-lo com dificuldades.  

Essa regional é constituída por dois PA’s, agregando 326 famílias sem-terra, em 

13.448,13 ha. O primeiro PA conquistado foi o Rio Branco no município de Riachão das Neves 

criado em 20 de novembro de 2000 e o segundo foi o PA Ferradura, criado em 28 de janeiro 

2003, no município de Barra. Observar tabela 12. 

 

TABELA 12 

Assentamentos Organizados pelo MST 

Regional Oeste – Bahia 2003 

Assentamentos Municípios Nº de Área Decreto Data 

  
Famílias 
Capacidade (ha) Desapropriação Criação 

Rio Branco Riachão das Neves 250 7.952,13 09.11.1999 20.11.2000 

Ferradura Barra 76 5.496,00 28.01.2003 20.01.2003 

Total          2 PA’s 2 326 13.448,13 ... ... 
FONTE: INCRA, MST (dezembro de 2003). ELABORAÇÃO: Projeto GeografAR 

Por Cirlene Jeane Santos e Santos & Hingryd Inácio de Freitas 
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As conquistas 

do MST ao longo dos 15 

anos de sua organização 

na Bahia são 

significativas. Foram 

90.792,01 ha de terra 

desapropriados. O 

número de famílias 

assentadas vinculadas à 

utopia do Movimento somam 4.407 famílias, distribuídas em 58 PA’s. A maior concentração de 

famílias encontra-se nas regionais Chapada, Extremo Sul e Sudoeste, dispondo juntas de 64,83% 

do total, correspondendo a 56,90% dos PA’s conquistados (quadro 06, figuras 11 e 12). 

 

Após a inserção do Movimento no Estado, predominantemente, na década de 90, houve 

um expressivo aumento do número de Projetos de Assentamentos. Novos movimentos de luta 

pela terra surgiram, dentre os quais destacaram-se: Movimento de Luta pela Terra (MLT); 

Movimento dos Carentes Sem Terra (MCST); Coordenação Estadual dos Trabalhadores 

Assentados e Acampados (CETA); Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST); 

Organização Luta no Campo (OLC); Organização, terra e Luta (OTL). Algumas instituições 

sindicais ampliaram as suas atribuições, incorporando a luta pela terra na agenda diária, como é o 

caso da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG), dos Pólos Sindicais, Pólo de 

Unidade Camponesa (PUC), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais (STR), além do já conhecido trabalho da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT). 

QUADRO 6 

Projetos de Assentamento e Distribuição das Famílias – Bahia 2003 

Regionais MST Área total Assentamentos % Famílias % 

Recôncavo 4.172,49 6 10,34 317 7,19 

Chapada 27.202,50 9 15,52 939 21,31 

Sudoeste 19.337,99 13 22,41 958 21,74 

Extremo Sul 22.181,90 11 18,97 960 21,78 

Oeste 7..952,13 1 1,72 250 5,67 

Norte 561,93 2 3,45 70 1,59 

Sul 2.827,74 9 15,52 330 7,49 

Baixo Sul 6.555,33 7 12,07 583 13,23 

Total 90.792,01 58 100,00 4.407 100,00 
FONTE: INCRA, MST (dezembro de 2003). ELABORAÇÃO: Projeto GeografAR 

Por Cirlene Jeane Santos e Santos & Hingryd Inácio de Freitas 
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FIGURA 11

Projetos de Assentamento e Distribuição das Famílias - Bahia 2003 

As s entamento s
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FONTE: INCRA, MST (dezembro de 2003). ELABORAÇÃO: Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos & Hingryd Inácio de Freitas 
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Todos os movimentos e entidades citadas seguiram a mesma 

estratégia desenvolvida pelo MST: as ocupações de terra. Não há 

dúvidas sobre a importância dos movimentos sociais de luta pela 

terra neste processo, os quais colocaram a partir deste período o 

Governo a reboque de suas ações e reinvidicações. 

O estado da Bahia é considerado, atualmente, como 

referencial no que diz respeito a Projetos de Assentamentos. No 

estado estão efetivados 308 PA’s (figura 14). Destes, cerca de 58, 

correspondendo a 22,08 % do total, estão sobre a direção do MST 

(figura12). Os 250 PA’s restantes, 77,92 % distribuem-se entre os 

outros movimentos de luta pela terra e ações independentes de 

posseiros. No quadro 7 observa-se que a década de 1990 foi marcada 

por um expressivo número de PA’s – fato que coincide com o 

surgimento dos movimentos no campo – pois foram criados 170 

PA’s, o que quadruplicou esse número em relação aos efetivados na 

década de 1980 – 40 PA’s apenas. O início da década de 2000 

aponta com 98 PA´s criados até 2003. Contudo observa-se na figura 

13, um indicativo de refluxo de 2000 a 2003.  

 

 

         

 

QUADRO 7 

Evolução Anual do  

Número de PA’s  

1981 - 2003 

Bahia 

Ano PA's 

 1981 1 

1984 1 

1986 8 

1987 27 

1988 2 

1989 1 

1990 3 

1992 8 

1993 1 

1994 0 

1995 16 

1996 25 

1997 41 

1998 62 

1999 14 

2000 39 

2001 17 

2002 29 

2003 13 

Total 308 
FONTE: INCRA. Elaboração P. GeografAR 

por Cirlene Jeane Santos e Santos 

FIGURA13                                                                                           

Evolução Anual do Númeo de PA's - Bahia 1981 - 2003                                                                                      
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O projeto de sociedade desenrolado, tendo a frente o governo do Partido Trabalhadores, 

com sua política pública, que não retirou a Reforma Agrária das políticas compensatórias, muito 

pelo contrário, o seu discurso, sobre o tema não difere muito do governo anterior. Por outro lado, 

observa-se uma letargia por parte dos movimentos sociais que se sentem comprometidos com o 

governo tido popular que está na direção do País. Recentemente foi lançado o II PNRA da Nova 

República e, novamente, as metas faraônicas para assentar milhares de famílias no campo como 

se somente esse processo garantisse vida digna no campo. 

Divergentes entre si, suas ações isoladas revelam a lucidez da tática de ocupação 

adotada. Construir a unidade entre os movimentos de luta pela terra, no entanto, não é tarefa 

fácil.  Embora a luta pela Reforma Agrária, leve, em princípio, ao mesmo objetivo, ou seja, à 

conquista da terra, esses movimentos seguem correntes políticas distintas, refletidas no discurso 

das lideranças e no encaminhamento dado à organicidade estrutural dos acampamentos e 

assentamentos conquistados.  

Tentativas de ocupações consorciadas foram desenvolvidas por alguns movimentos, 

destacando-se o MST e a CETA, uma ocupação realizada na desativada Usina Itapetingui – 

Indústria de Açúcar, uma propriedade de 20.000 ha (figura 15). Contudo este processo não foi 

adiante, após sucessivos despejos e o deslocamento do acampamento para a margem da BR 324 

– no sentido Feira de Santana/Salvador – pois o acampamento fragmentou-se em dois grupos: o 

do MST e o da CETA, cada grupo recebendo assistência e alimentação isoladamente. O grupo 

vinculado à CETA dissolveu-se, permanecendo apenas o grupo do MST que posteriormente 

distribuiu algumas famílias entre o PA Eldorado em Santo Amaro, onde foi montado um 

acampamento provisório, e outras foram inseridas entre o assentados do PA Paracatu/Menino 

Jesus no município de Água Fria, que na época estava em processo de Seleção, Legitimação e 

Homologação das famílias.   
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FIGURA 15. Ocupação da Usina Itapetingui – Indústria de Açúcar, 2002 
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Merece destaque uma tática desenvolvida pelos movimentos de luta pela terra que 

consiste em disputar acampamentos e até mesmo PA’s já constituídos buscando ampliar a sua 

influência política no local ou região. Assim, o campo da Reforma Agrária está em constante 

disputa político-ideológica, seja através da mídia que golpeia os movimentos, desmoralizando-

os; seja entre os movimentos que concorrem entre si por espacialização de suas ações e 

territórios, onde o que prevalece nem sempre é a satisfação dos acampados/assentados, mas sim 

os interesses dos movimentos envolvidos na busca por sua hegemonia no palco da luta pela terra. 

Presentemente, o MST tem organizado 78 

acampamentos, perfazendo um total de 15.059 

famílias distribuídas no estado da Bahia – dados 

referentes a dezembro de 2003 – INCRA e MST –  

com grandes possibilidades de tornarem-se PA’s   

no decorrer do ano 2004 (figura 17). Estão assim 

distribuídos em suas oito regionais: no Extremo 

Sul existem 15 acampamentos, abrigando 5.763 

famílias sem-terra; no Recôncavo há 11 

acampamentos com 820 famílias; na regional Sul 

encontram-se 7 acampamentos constituídos por 1.370 sem-terras; no Baixo Sul existem 12 

acampamentos com 1.625 famílias; na regional Sudoeste há presença de 3 acampamentos 

agregando 1.390 famílias; no Norte existem, também, 3 acampamentos com 380 famílias; na 

regional Oeste distribuem-se 8 acampamentos totalizando 940 famílias; e na Chapada encontra-

se o maior número de acampamentos do MST, são 19, aglutinando 2.771 famílias sem-terra. 

(Quadro 8 e figura 16). 

QUADRO  8 

 Acampamentos de Famílias Sem Terra  

Organizados pelo MST 

Bahia – 2003 

Regionais MST Acampamentos % Famílias % 

Chapada 19 24,36 2.771 18,40 

Extremo Sul 15 19,23 5.763 38,27 

Baixo Sul 12 15,38 1.625 10,79 

Recôncavo 11 14,10 820 5,45 

Oeste 8 10,26 940 6,24 

Sul 7 8,97 1.370 9,10 

Sudoeste 3 3,85 1.390 9,23 

Norte 3 3,85 380 2,52 

Total 78 100,00 15.059 100,00 
Fonte: INCRA, MST (dezembro de 2003). Elaboração Projeto 

GeografAR, por Cirlene jeane Santos e Santos 
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Acampamentos de Famílias Sem Terra Organizados pelo MST – Bahia  2003
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A maior ocorrência de ocupações situa-se na regional Chapada com 24,36% das 

ocupações, seguida pelo Extremo Sul, onde se encontram 19,23% das ocupações realizadas pelo 

MST. As regionais Baixo Sul e o Recôncavo apresentam, respectivamente, 15,38% e 14,10% das 

ocupações do Movimento. A Regional Oeste possui 10,26% das ocupações realizadas no seu 

limite e a regional Sul apresenta 8,97% das ocupações. Em contrapartida, as regionais Norte e 

Sudoeste compartilham 3,85% das ocupações realizadas pelo MST. Conforme o quadro e as 

figura 16 e 17, observa-se que apesar da Chapada possuir a maior ocorrência de ocupações não é 

ela que concentra o maior número de famílias sem-terra acampadas. A maior concentração de 

famílias sem-terra situa-se na regional do Extremo Sul, composta por 38,26% das famílias 

organizadas no estado pelo MST.  

Destaca-se, ainda, a regional do Recôncavo que apesar de possuir 11 acampamentos, 

agrega apenas 5,45% das famílias acampadas no Estado. Já na Região Sudoeste, com apenas 3 

acampamentos, o MST aglutina 9,23% das famílias sem-terra. A partir dessa análise surgem 

algumas questões: Qual a relação do número de propriedades ocupadas e de famílias acampadas? 

O que faz uma regional do MST ter uma maior de demanda das famílias sem-terra que outra, 

mesmo tendo um número menor de imóveis ocupados? Essas indagações certamente não serão 

respondidas nesse trabalho, pois necessitam de uma rigorosa investigação sobre a população das 

regionais envolvidas, bem como sobre a mobilidade espacial da população ocorrida, além de um 

estudo minucioso da análise da estrutura fundiária, da condição legal do produtor e das 

atividades agrícolas e industriais desenvolvidas na regional e ainda, sobre os locais onde foram 

realizados os trabalhos de base, pois muitas vezes o próprio Movimento, em busca do latifúndio, 

motiva deslocamentos de massa populacionais de diferentes locais, que confluem para a 

propriedade a ser ocupada. Assim, registram-se as inquietações teóricas provocadas a partir dos 

dados observados. 

Num período de quase duas décadas o MST inseriu-se e espacializou-se no estado 

baiano, tendo efetivado suas primeiras ocupações na região Extremo Sul – lugar profundamente 

marcado pelo avanço do capital que modificou seu espaço natural com a introdução de 

tecnologias mais modernas, causando expropriação e migração de inúmeros camponeses – 

seguindo para outras localidades da Bahia. Neste capítulo, tentou-se destacar as primeiras 

ocupações do Movimento, seguidas dos seus principais conflitos, bem como descrever a forma 

como o MST planejou-se e organizou-se no estado, com a criação de todas as suas regionais hoje 

existentes, afim de um maior entendimento de como essa espacialização e territorialização 

repercutiram nas diversas relações políticas e sociais do campo.  
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3.1 Desenvolvimento e Decadência do Recôncavo Baiano 

  

À medida que o MST cresceu realizando suas ocupações, espacializando-se pela Bahia, 

cresceu, também, a sua necessidade de planejamento e organização. Como foi discutido 

anteriormente, um dos objetivos do Movimento era aproximar-se dos grandes centros urbanos, 

principalmente da cidade de Salvador. Tendo sido estruturado em regionais, o MST avançou em 

sua dinâmica espacial e chegou mais próximo da Capital baiana. No capítulo anterior, foram 

descritas e analisadas, de forma abrangente, a espacialização e o desenvolvimento do MST no 

estado. Neste capitulo, a pesquisa será direcionada para uma análise detalhada da espacialização 

do MST no Recôncavo e das redes estabelecidas entre os seus PA’s. A partir dessa leitura 

geográfica mais abrangente, chegar-se-á ao cerne desse trabalho, que é o processo de 

territorialização da luta pela terra no Projeto de Assentamento Eldorado. 

Apesar de ser reconhecida como detentora de significativa herança cultural e histórica, a 

região do “Recôncavo” hoje denota pobreza. No período colonial, o Recôncavo, melhor dizendo, 

seu mercado, estabeleceu relevantes atividades internacionais, o que não mais ocorre nos dias 

atuais, pois o que se observa é que os únicos produtos que estavam inseridos no circuito 

internacional eram os relacionados à produção canavieira, fumageira e, mais recentemente, à 

produção cítrica; enquanto outras atividades como a produção farinha de mandioca era 

comercializada em Salvador e em Feira de Santana. O Recôncavo, estudado nesse trabalho, 

compreende 33 municípios e corresponde à Região Econômica Recôncavo Sul, elaborada pela 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), cuja localização pode ser 

observada na figura 18. 

O histórico atual de pobreza do Recôncavo, caracterizado por um alto índice de 

desemprego, gerador de emigração, só poderá ser compreendido sob a lógica de sua história, de 

seu tempo, de seu espaço e sob a ótica da formação socioeconômica.  

O Recôncavo Baiano apresenta um histórico de concentração de terras e exclusão 

social. Desempenhou um papel econômico baseado, principalmente, na atividade agrícola. Esta 

região agregou contradições em seu desenvolvimento socioeconômico e cresceu sob a lógica da 

divisão do trabalho, tanto na esfera internacional com na esfera regional.  Os municípios 

agregaram-se economicamente seguindo os ditames da economia mundial, inserida na região, a 

partir do processo colonial mediante a introdução da cana de açúcar na Capitania Hereditária da 

Baía de Todos os Santos, com a estruturação de um grande complexo de engenhos que tinha sua 

força motriz na mão de obra escrava.   
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Paralelamente, iniciou-se a cultura do fumo que, em princípio, representava moeda de 

troca por escravos e, em seguida, ganhou os mercados europeus criando moda com os charutos e 

as cigarrilhas modernas para época. À margem desses sistemas produtivos coexistia a agricultura 

de subsistência e uma pequena pecuária que abastecia a região e os arredores de Salvador.  

 

Resultado da expansão colonialista já iniciada por volta do século XVI, que marca o 

início da consolidação do sistema mundial de mercado, apoiado na divisão internacional 

do trabalho ainda em embrião a instalação da monocultura canavieira introduziu no País 

um sistema sócio-econômico que, embora dependente daquele sistema mundial, sob a 

forma colonial, era, ele próprio, um sistema capitalista. [...]103  

 

O Recôncavo Baiano destaca-se na história por ter rendido à Metrópole Colonial 

Portuguesa grandes lucros com as plantações de cana-de-açúcar e fumo. Estava inserido na 

lógica global de reprodução e acumulação primitiva de capital e detinha uma enorme influência 

na dinâmica regional e local. Após esse período áureo, a região sofreu um esvaziamento político-

econômico, ou seja, a nova lógica da acumulação de capital, foi excluída do processo histórico e 

das estruturas produtivas, mantendo formas rígidas e estéreis que se tornaram “rugosidades” na 

paisagem, latifúndios improdutivos perdidos no hiato histórico, sem forças para se resignificar na 

economia globalizada.    

A região se apresentava na estrutura política como uma unidade econômica e social 

forte, coesa e hierarquizada. Com o processo de decadência sofreu um processo de fragmentação 

e exclusão regional frente às novas perspectivas econômicas em suas diferentes escalas. Perdeu 

força, o sentido e a unidade evidenciando as diferenças e as singularidades que no momento da 

prosperidade estavam ocultos. Afinal, ao menos de forma aparente, o Recôncavo era um só, 

inclusive alguns estudos incorporavam Salvador e os municípios que hoje constituem a sua 

Região Metropolitana (RMS), como parte de um grande Recôncavo, tamanha era a sua rede de 

influência. Entretanto, na unidade existia a diversidade ditada pela divisão internacional do 

trabalho em seu rebatimento local. Assim, pode-se falar de Recôncavo canavieiro, Recôncavo 

fumagueiro, Recôncavo mandioqueiro, devido à divisão interna espacialmente rígida104. 

A origem da economia do Recôncavo se confunde com os primeiros momentos da 

estruturação da divisão internacional do trabalho [...] O Recôncavo já foi, econômico e 

socialmente, um todo, ocasião em que existia e era forte a sua unidade, projetada ao 

nível de uma estrutura social enquadrada pela macro-função-de-produção primário-

exportadora [...] que assegurava a unidade econômica, política e socio-cultural do 

Recôncavo era a sua economia agrária.105 

                                                 
103 SEPLANTEC/CONDER. Estudos Básicos Para o Projeto Agropecuário do Recôncavo – Caracterização Geral da 

Problemática Agropecuária do Recôncavo. Tomo I, Salvador – BA, 1970, p 34. 
104 Ver SANTOS, M. A rede urbana do Recôncavo. In BRANDÃO, Maria de Azevedo (Org.) Recôncavo da Bahia: sociedade e 
economia em transição. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado; Universidade Federal da Bahia, 1998. 
105 SEPLANTEC/CONDER. Estudos Básicos Para o Projeto Agropecuário do Recôncavo – Caracterização Geral da 

Problemática Agropecuária do Recôncavo. Tomo I, Salvador – BA, 1970, p. 35. 
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O Recôncavo canavieiro detém até os dias atuais a concentração de terra, típica do 

modelo produtivo adotado – a plantation – desenvolvido desde a colonização com a cultura da 

cana-de-açúcar, necessitando de grandes extensões de terra. Embora tenha passado por diversas 

crises e perdido o seu status original, o cultivo da cana ainda predomina em alguns municípios, 

em especial na cidade de Santo Amaro. A evolução dos engenhos primitivos a engenhos centrais, 

e posteriormente, a passagem destes para usinas, agregadas aos seus fornecedores, foi um 

processo que causou modificações nas relações de trabalho e da estrutura produtiva, contudo 

não, necessariamente, na estrutura agrária solidificada no decorrer dos últimos quatro séculos. A 

terra nessa região sempre se constituiu em fonte de poder, centralizada nas mãos dos senhores de 

engenho que definiam os rumos das decisões locais, garantindo na instância regional, estadual e 

até mesmo federal, a depender das alianças estabelecidas, os seus interesses de classe. 

Nos engenhos, lugares onde se estabelecia a relação de trabalho escravocrata, havia a 

necessidade da existência da cultura de subsistência, a qual fez parte do próprio modelo 

organizacional da produção e da manutenção da vida do escravo e, até mesmo, do senhor de 

engenho, de sua família e demais trabalhadores agregados. Muitos camponeses livres 

desenvolviam a agricultura de subsistência com excedentes à margem dos engenhos. Embora 

parecesse que viviam exteriores ao sistema agrário predominante, isso não correspondia à 

verdade, pois a existência desses camponeses livres fez parte da lógica da reprodução e 

acumulação de capital da época, pois, em muitos momentos foram eles próprios que abasteceram 

o mercado local. Assim, houve a coexistência da relação latifúndio-minifúndio, tendo os limites 

tênues a depender da demanda internacional do açúcar.  

 

[...] a passagem dos primitivos engenhos aos engenhos centrais e posteriormente às 

usinas que, acompanhados, numa primeira instância, de crises e retrações da economia 

canavieira, em face de limitações no mercado internacional, provocaram certa margem 

de disponibilidade de áreas que foram fracionadas para a produção de subsistência. Por 

outro lado, a abolição da escravatura, e com ela o surgimento dos trabalhadores 

assalariados, aos quais, na dupla perspectiva de fixá-los paternalisticamente à produção 

canavieira e utilizá-los na produção de alimentos para o mercado interno dos centros em 

acelerado processo de urbanização, bem como para o consumo dos próprios 

trabalhadores, se permitiu formas marginais de produção que persistem [...]. Eis aí a 

origem do minifúndio no interior da estrutura agrária canavieira106. 

 

O sistema agrário canavieiro permitiu e justificou a concentração de terras. Nos 

municípios produtores de cana, a cultura era praticada extensivamente, o que exigia enormes 

parcelas de terra. Os engenhos constituíram-se em uma espécie de complexo agroindústrial 

                                                 
106 SEPLANTEC/CONDER. Estudos Básicos Para o Projeto Agropecuário do Recôncavo – Caracterização Geral da 

Problemática Agropecuária do Recôncavo. Tomo I, Salvador – BA, 1970, p. 35 
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primitivo, auto-suficiente e sem despesas ou encargos trabalhistas, fator que os viabilizava, pois 

atendiam ao mercado internacional, em princípio, sem concorrência.  

 

[...] da colonização aos nossos dias, as várias transformações que se operaram no 

sistema canavieiro/açucareiro não chegaram, contudo, a alterar substancialmente e 

estruturalmente o quadro agrário da área. Ao contrário, a estrutura atual, baseada no 

complexo latifúndio/minifúndio, deve ser vista como reflexo da original, apenas 

apresentando modificações que se impuseram em função do desenvolvimento do 

sistema econômico como um todo. Este assumiu uma forma liderada pela 

indústrialização e, por isso mesmo, teve que sofrer alterações especificas em 

determinadas instâncias econômicas e geográficas, ao nível das relações de produção107. 

 

No final do século XIX e início do século XX, diante da reação favorável do mercado 

internacional, surgiram as primeiras usinas, que possuíam uma lógica produtiva diferenciada, 

buscavam diferentes mercados e atendiam a outros interesses de classe, ou seja, não bastava mais 

possuir terras, pois o poder passou a ser expresso pela apropriação dos meios de produção 

tipicamente industriais. Não houve o surgimento de uma nova classe social, todavia existiu uma 

adequação e diversificação da economia que ocasionou uma mudança na estrutura de poder 

regional. Na década de 20, iniciou-se a decadência das usinas e esta queda tornou-se mais 

acentuada devido à incidência de doenças e pragas sobre os canaviais, eliminando as chamadas 

‘canas nobres’. O estado da Bahia tornou-se um centro importador de açúcar e as dificuldades do 

setor implicaram em um processo gradativo de eliminação das usinas e dos produtores de cana, 

com uma concentração crescente da propriedade e da produção. Esta problemática foi agravada 

pela desatualização tecnológica, por fatores naturais e pela concorrência do centro-sul do País 

que produzia uma maior quantidade de açúcar e o negociava por valor mais baixo no mercado. 

Estes foram os fatores que levaram muitas usinas do Recôncavo a ruírem. 

Tentou-se introduzir no Recôncavo açucareiro o cultivo do cacau, como uma forma de 

reorganização regional, entretanto não logrou êxito considerando que os custos de inversão dessa 

cultura eram altíssimos108. Poucos se arriscaram a investir nesse sistema produtivo e os que o 

fizeram, tiveram o suporte do Estado como agente financiador. Assim, esta região assistiu com o 

passar do tempo, o fim dos engenhos e o fechamento das usinas. As usinas remanescentes 

produziam a maior parte da cana-de-açúcar necessária às suas manutenções, eliminando os 

fornecedores. Apesar da terra não ter sido descentralizada, muitas propriedades perderam a sua 

função, ficando ociosas e improdutivas, ou seja, permaneceram fora da lógica de reprodução do 

                                                 
107 SEPLANTEC/CONDER. Estudos Básicos Para o Projeto Agropecuário do Recôncavo – Caracterização Geral da 

Problemática Agropecuária do Recôncavo. Tomo I, Salvador – BA, 1970. p. 35 
108 A CEPLAC possui a unidade avançada 06 – Estação Experimental Sóstenes de Miranda Santo Amaro (ESOMI) – Bahia, 

dispõe de 103 ha de área, e fomenta o desenvolvimento da cacauicultura do Recôncavo Baiano, bem como promove a 

recuperação de áreas improdutivas. 
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capital que permitiu e se beneficiou de suas existências em um outro momento histórico. A 

região representa a estagnação econômica, o tempo dos homens lentos inclusos na lógica da 

economia utilitarista e é refletida nessa nova lógica de reprodução do capital, através da sua 

exclusão da rede de circulação do capital nos novos caminhos trilhados pelo estado da Bahia.  

A cultura do fumo, nativa da região, teve sua comercialização, partir do século XVI, 

inicialmente, sendo na África moeda de troca por escravos, ouro e marfim. O fumo surgiu muito 

atrelado à cultura da cana-de-açúcar e forneceu o suporte à existência dos engenhos, afinal era 

através desse escambo que se negociava no mercado de escravo africano. Juntamente com o 

cultivo da cana, constituiu-se em sistema agrícola complementar e, igualmente, voltado para o 

mercado exterior. Desenvolveu importância econômica nos séculos XVII e XVIII, sendo um dos 

principais produtos de exportação do País, ganhando o mercado na Europa, e estava voltado para 

a produção de charutos buscando atender ao sofisticado mercado consumidor desse novo 

modismo.  

O fumo, cultura nativa, teve a sua comercialização com o exterior iniciada desde meados 

do século XVI, ganhando espetacular importância, nos séculos XVII e XVIII, como 

instrumento de troca nas transações comerciais com a África, para aquisição de mão-de-

obra escrava, ouro e marfim. [...] A fumicultura desenvolveu-se juntamente com os 

engenhos de açúcar, pois ele se colocava no mesmo contexto econômico-social em que se 

desenvolveu a economia açucareira colonial [...] No fim do século XVII, o Brasil tornou-

se o maior produtor de fumo do mundo [...] A partir do século XVIII, o fumo em folha 

começou a substituir o fumo em corda, dando ensejo a que as plantações deste último se 

expandisse a outros Estados do Nordeste.109 

 

Como já visto antes, a força motriz do Recôncavo era a escrava, contudo, com o fim do 

tráfico negreiro e com a decadência do sistema canavieiro tradicional, o fumo permaneceu e 

transformou a sua lógica produtiva e comercial diversificando-se na região, agregando novos 

mercados e expandindo-se para o interior do Nordeste – sertão – além de manter firme o 

comercio exterior, devido a sua alta qualidade. A organização da produção que antes era 

monocultura escravocrata de larga escala começou a mudar. O ano de 1888 marcou o 

funcionamento de várias fábricas de fumo, com destaque para as alemãs Suerdieck, Dannemann, 

Stender, Jezler & Hoening, Rodemburg e Pook & Cia. Dez anos depois, a indústria fumageira no 

Recôncavo produzia, pelo menos, 300 marcas de cigarros, tabacos e cigarrilhas, a maioria para 

atender ao mercado internacional, mas uma parcela considerável destinada, também, ao consumo 

interno.  

Nos primeiros anos de funcionamento, as empresas tinham na Europa o seu principal 

mercado e a Alemanha representava-se como um dos seus principais exportadores. As primeiras 

                                                 
109 SEPLANTEC/CONDER. Estudos Básicos Para o Projeto Agropecuário do Recôncavo – Caracterização Geral da 

Problemática Agropecuária do Recôncavo. Tomo I, Salvador – BA, 1970, p. 46 - 47. 
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dificuldades apareceram após a I Guerra Mundial quando surgiram os primeiros problemas 

financeiros. A II Guerra Mundial agravou os problemas na Europa e, conseqüentemente, os 

empecilhos financeiros. Após da II Grande Guerra, os americanos passaram a exercer uma forte 

influência nos hábitos dos fumantes do mundo inteiro, induzindo uma mudança de charutos para 

cigarros. Isto exerceu uma ação enorme sobre o futuro do fumo da Bahia.  

A Dannemann, uma das principais referências na exportação do fumo e na produção de 

charutos, padeceu com a nova conjuntura do pós-guerra. No final da década de 30, o governo 

brasileiro, através do Banco do Brasil, responsabilizou-se pela empresa que passou a se chamar 

Companhia Brasileira de Charutos Dannemann. Em 1945, ela foi devolvida a seus proprietários, 

todavia não resistiu e faliu nove anos depois, em 1954. Esse acontecimento teve uma grande 

influência sobre as cidades produtoras, a exemplo de São Felix, Cruz das Almas, Cachoeira, 

Maragogipe, Santo Antônio de Jesus e Muritiba que dependiam essencialmente da indústria de 

fumo e charutos, sem a qual assistiram a ruína de suas economias devido à decadência do fumo. 

O transporte pode ser considerado como outro ponto preponderante a ser discutido no que 

diz respeito às interligações entre o Recôncavo e o desenvolvimento planejado para o Bahia. 

Inicialmente, o transporte das mercadorias e das pessoas era feito através de barcos de tração à 

vela, os saveiros. Seqüencialmente, foi inserido no mercado comercial o transporte aquático a 

vapor, modificando a lógica de compra e venda dos produtos explorados e os hábitos da antiga 

população do Recôncavo, uma vez que as vantagens oferecidas por esse tipo de transporte eram 

maiores, em virtude do menor tempo que gastava e do maior conforto proporcionado. Isso 

determinou uma nova lógica de escoamento da produção e um novo arranjo espacial. 

A construção da estrada de ferro na região, na segunda metade do século XIX, foi um dos 

fatores que acelerou, ainda mais, as mudanças no modo de comercialização do Recôncavo, pois 

o espaço para negociações e investimentos foi, ao mesmo tempo, alargado e reduzido, ou seja: 

alargado para as cidades que foram beneficiadas com a espacialização das estradas de ferro e 

suas respectivas estações ferroviárias, continuando com um comércio hegemônico; e reduzido 

para aquelas detentoras de complexos portuários, que a partir de então tiveram suas atividades 

comerciais reduzidas. Foi nesse período, que antigos engenhos foram substituídos por usinas 

açucareiras. Estas por possuírem maior concentrações de capital, construíram suas próprias 

estradas de ferro para o transporte e escoamento de sua produção, propiciando a decadência das 

antigas formas de deslocamento rural, resultando um sistema de exclusão social. O impacto na 

região foi grande com o advento da ligação de sua rede ferroviária ao Sistema Férreo da Leste 
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Brasileiro que partia de Salvador. Com a consolidação desse novo meio de transporte, os portos, 

já nessa época, deixaram de ser os únicos escoadouros da produção regional110.   

Na segunda metade do século XX, uma outra mudança na estrutura dos transportes 

urbanos repercutiu diretamente na decadência da região açucareira: a implantação da BR 324, 

entre os anos de 1930 e 1940. A rodovia não incluiu o Recôncavo baiano e este perdeu a sua 

última oportunidade de sobrevivência como uma região de negócios, uma vez que foi excluído 

da nova dinâmica pretendida para a economia baiana, perdendo a sua influência regional. Como 

resultado, alguns municípios passaram a desenvolver, circunstancialmente, apenas um papel 

local. Segundo Milton Santos “a reorganização das vias de comunicação, que se fez 

essencialmente em beneficio de Salvador e das duas grandes cidades-entrocamento da periferia 

do Recôncavo, Alagoinhas e Feira de Santana, marca o declínio da Região, e de Santo Amaro 

como capital regional”111.  

A estrutura da tradicional Fábrica de Charutos Dannemann, em São Felix, transformou-

se no Centro Cultural Dannemann, criado em 1989 com a restauração da ruína da antiga fábrica e 

tendo como principal atividade a Bienal de Artes Plásticas do Recôncavo. Este foi o destino das 

duas maiores produtoras de fumo baiano. O centro de comercialização do fumo transferiu-se 

para Cruz das Almas e as outras cidades do circuito fumageiro entraram em rápida deterioração 

socioeconômica, pois não possuíam qualquer base econômica além dessa. A redução mundial do 

consumo de charutos, a concorrência com fumo produzido em outros estados do Nordeste, 

particularmente no município de Arapiraca em Alagoas e, finalmente, a isenção de tributos sobre 

a importação dos charutos cubanos, foi o golpe derradeiro para essa economia. Hoje as estruturas 

que outrora abrigavam as fábricas da Suerdieck, em Maragogipe, estão em ruínas. 

O desinteresse dos donos do capital financeiro e industrial e a inércia do Estado em criar 

novas perspectivas, resultaram no esvaziamento da região. O fechamento de alguns antigos 

armazéns e remanescentes fábricas produtoras de fumo foram fatores que juntos geraram na 

região, o aumento da pobreza e ampliaram o processo de migração para as sedes das cidades, 

causando o surgimento de favelas compostas por sub-moradias que abrigam os camponeses sem 

perspectiva de subsistência a partir do uso da terra. Um exemplo marcante foi o fechamento da 

Suerdieck em Maragogipe, no inicio da década de 1990. A cidade mergulhou no caos, pois 

praticamente 80% da população sobreviviam trabalhando em alguma das etapas produtivas da 

                                                 
110 Ver SANTOS, Milton (Org). Contribuição ao Estudo do Recôncavo: Santo Amaro. Salvador: Universidade Federal da 

Bahia: Prefeitura de Santo Amaro. 1969 (Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais) 
111 Idem, p. 5 
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fábrica de fumo. Hoje, este município abriga as ruínas da indústria e arca com o ônus social 

deixado no espaço regional e na vida das famílias trabalhadoras.  

Em alguns municípios – a exemplo de Cruz das Almas – nos quais havia anteriormente 

extensas plantações de fumo, estas começaram a ser substituídas pela cultura de citros pelos 

produtores mais capitalizados. Algumas propriedades foram fragmentadas e arrendadas ou 

entraram em processo de parceria, cultivando um fumo de menor qualidade para ser vendido a 

atravessadores, armazéns exportadores ou para pequenas indústrias de beneficiamento na região, 

considerando que estes pequenos produtores não conseguem acompanhar a todas as etapas do 

processo produtivo necessário. Diferentemente, outras propriedades produtoras de fumo foram, 

simplesmente, colocadas em regime de ócio, tornando-se improdutivas.  

No Recôncavo policultor a mandioca teve um relevante papel. Constituiu-se na base da 

alimentação das populações desde o tempo dos escravos, destacando-se como principal cultura 

de subsistência, aliada ao feijão, ao milho e ao amendoim. A farinha de mandioca do Recôncavo, 

famosa historicamente e ainda hoje, era transportada por saveiros que cruzavam todo o 

Paraguaçu e entravam na Baia de Todos os Santos a fim de abastecerem as feiras livres e a 

tradicional rampa do Mercado Modelo, em Salvador. Atualmente, esse meio de transporte é 

muito mais simbólico que real. O beneficiamento da mandioca, não conseguiu se manter como 

geradora de renda continuada para as famílias, desenvolvendo um sistema produtivo familiar 

disperso e sem organização. 

 O município de Nazaré – tradicional produtor de mandioca – foi um dos beneficiados 

com a chegada da via férrea à região. No século XIX, a cidade de Nazaré cresceu a sua 

influência comercial. Sua indústria principal era a da produção da farinha de mandioca. Em 

meados do século XIX, este município se destacou por desenvolver um pequeno surto industrial, 

portando-se, ainda, como entreposto comercial, inclusive, ficou conhecido como Nazaré das 

Farinhas devido à intensa produção e comercialização deste produto. Registra-se ainda, neste 

município, a presença de engenhos de açúcar, destilarias de aguardentes e "engenhocas" para a 

produção de rapaduras. A importância da cidade de Nazaré, na época, deve-se ao seu papel de 

intermediária entre Salvador e o Recôncavo. A Estrada de Ferro Alexandre Bittencourt – na qual 

circulava a Tram Road de Nazaré, atualmente peça de museu – destinou-se a ligar Nazaré com 

Santo Antônio de Jesus. E trouxe relevante desenvolvimento ao município e a região. Todavia, 

esse processo não se manteve em ritmo crescente, ao contrário, a valorização do espaço 

municipal na escala regional foi superficial e momentânea, pois com a chegada da rodovia, 

perdeu seu posto, ruindo juntamente com a região. Atualmente a Estação Ferroviária é o centro 

Cultural da cidade. (Figura 19). 



 132 

 A pecuária era desenvolvida como atividade 

complementar, geralmente ligadas à subsistência ou como 

reserva de valor. No sistema fumageiro, atuava como 

fornecedora de adubo orgânico, fornecendo também 

couro para a confecção de capas para a exportação do 

fumo. Com o passar do tempo e com o fim dos cultivos 

tradicionais, a pecuária ganhou vida própria, 

desenvolvendo-se muito rudimentarmente na região, em 

especial, após o declínio da cultura da cana-de-açúcar, 

sendo trazida do sertão nordestino para as antigas áreas 

antes ocupadas pelos engenhos (engenhos e gado, muitas 

vezes, possuíam os mesmos donos), agindo como 

substituto. Contudo, a pecuária não teve expressão 

enquanto atividade econômica organizada, 

principalmente nas áreas de solo massapé, pois este dificultava a mobilidade dos animais. Havia 

uma pecuária extensiva, composta de rebanhos não selecionados e que não logrou 

desenvolvimento econômico significativo112.  

Assim, o abandono das terras e o processo de “ruinificação” dos casarões evidenciaram-

se, em concomitância com o empobrecimento das populações residentes113. Projetos de 

desenvolvimentos foram criados, porém, serviram apenas para o enriquecimento de poucos114. A 

população regional passou a viver de um incipiente comércio, a maioria de seus habitantes 

viviam, e ainda vivem, da agropecuária de subsistência, que muitas vezes esbarra na herança do 

período colonial: o latifúndio. 

                                                 
112 SEPLANTEC/CONDER. Estudos Básicos Para o Projeto Agropecuário do Recôncavo – Caracterização Geral da 

Problemática Agropecuária do Recôncavo. Tomo I, Salvador – BA, 1970, p. 49. 
113 O processo de ‘ruinificação’, segundo o Prof. Milton Santos, dá-se em formas pertencentes a um espaço pretérito que 

permanecem no espaço presente sem função. Ou seja, no Recôncavo as terras abandonadas e as ruínas dos casarões e igrejas 

revelam o esplendor de uma época em que as formas, as funções, as estruturas e processos existiam de acordo com os interesses  

das oligarquias agro açucareiras da época. 
114 Visando o desenvolvimento regional o Governo do Estado da Bahia solicitou ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), em 1966, colaboração em termos de assistência técnica. Das negociações constituiu-se uma “Missão de Assistência 
Técnica” liderada pelo BID, com a participação do Instituto Latinoamericano de Planificação Econômica e Social (ILPES), da 

Organização Panamericana de Saúde (OPS), da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB). Os trabalhos dessa Missão foram sintetizados em relatório, no qual foi traçada uma estratégia geral, 

envolvendo a definição de uma política para o desenvolvimento da região e o estabelecimento de critérios para a determinação 
das atividades motrizes desejáveis e sua ordem de prioridade. Além disso, foi recomendada também a seleção destas atividades 

básicas, mediante análise cuidadosa de oportunidades de investimentos. Destacando-se a cacauicultura, oleicultura, agropecuária. 

Ainda por recomendação da Missão, foi criado em setembro de 1967, o Conselho de Desenvolvimento do Recôncavo CONDER 

(atualmente, utilizando a mesma sigla é a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia), mecanismo institucional destinado 
a implementar a estratégia de desenvolvimento integrado para a Região, ficando previsto a elaboração do Projeto Agropecuário 

do Recôncavo, realizado em 1974. SEPLANTEC/CONDER. Estudos Básicos Para o Projeto Agropecuário do Recôncavo – 

Caracterização Geral da Problemática Agropecuária do Recôncavo. Tomo I, Salvador – BA, 1970, p. 9 - 10. 
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FIGURA 19 Visconde de São Lourenço, primeira 

locomotiva da TRAM ROAD de Nazaré, adquirida em 

1873.  
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Com a saída da hegemônica produção açucareira e fumageira, o Recôncavo, assim 

como o estado da Bahia, entrou em decadência financeira. Houve a tentativa de reverter esse 

quadro por meio da indústria têxtil, o que não prosperou. O estado da Bahia precisava encontrar 

novas formas de desenvolvimento econômico. Nesse âmbito, a presença da indústria petroleira 

na região metropolitana de Salvador, a partir da década de 50, foi essencial para as 

transformações almejadas. Novas perspectivas mudaram o cenário do estado, a começar pela 

oferta de trabalho nos mais diversos setores, destacando-se, o setor da construção civil, o 

mecânico, o elétrico e, principalmente, o próprio setor petroleiro.  

No entanto, a implantação e o funcionamento da Petrobrás excluíram ainda mais a 

Região do Recôncavo da rota de produção agrícola e comercial. A nova perspectiva, voltada à 

produção de petróleo, transportou as atenções da região canavieira para a Região Metropolitana 

de Salvador (RMS) que naquele momento começa a se estruturar. A RMS se encontrava inclusa 

nas necessidades capitalistas, sendo mais propício ou rentável, para o estado da Bahia, investir 

em um espaço emergente que lhe garantisse maiores lucros115. 

A presença do petróleo foi constatada desde de 1939 na Bahia, porém a exploração 

econômica deste produto só teve início na década de 1950, com a criação da Petrobrás. As 

atividades de extração estenderam-se aos seguintes municípios: Salvador, São Francisco do 

Conde, Pojuca, Catu, Candeias, Mata de São João, São Sebastião do Passe e Madre de Deus. No 

Recôncavo, em estudo, não foi encontrado petróleo, entretanto Santo Amaro, em um primeiro 

momento, desempenhou um papel de cidade dormitório, devido a sua proximidade, as áreas que 

se constituíram como centro polarizadores dessa atividade econômica. Os reflexos imediatos 

dessa atividade no Recôncavo foram evidenciados no esvaziamento populacional de alguns 

municípios distantes da influência da economia petrolífera, quando houve grande deslocamento 

de população para as áreas onde o capital começava a inserir-se com força. Por sua vez, os 

municípios do Recôncavo próximos a esses centros funcionaram como pólos de atração de 

população, seja dos outros municípios da própria região, seja de outros estados. 

O efeito econômico mais importante foi a construção da infra-estrutura básica na região, 

considerando-se os investimentos realizados pela Petrobrás na área. Estes investimentos visaram 

facilitar o deslocamento – pois a procura por novas jazidas de petróleo continuou, principalmente 

no Recôncavo –  e ligar as diversas unidades da Petrobrás entre si, com Salvador e com outros 

                                                 
115 Ver PEDRÃO, Fernando Cardoso. Novos Rumos, novos personagens. In BRANDÃO, Maria de Azevedo (Org.) Recôncavo 

da Bahia: sociedade e economia em transição. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado; Universidade Federal da Bahia, 

1998; e CARVALHO, E.; PORTO, E. Metamorfose regional e urbana – uma abordagem inicial do Recôncavo, da região 

cacaueira, da RMS e a nova região de Salvador. In. Bahia. Analise & Dados. Salvador: SEI, v II, n° 2, p. 94-99. 
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núcleos urbanos, o que favoreceu a melhoria e implantação da rede rodoviária em alguns 

municípios da região. 

Entretanto, a economia do petróleo não se dinamizou plenamente à vida do Recôncavo. 

Essa atividade permaneceu como uma atividade externa, como uma política determinada em 

outros centros e em função de interesses alheios à região. Sua presença não conseguiu restaurar o 

dinamismo econômico à conjuntura local, uma vez que para dinamizar economicamente a região 

seriam necessários os estímulos, principalmente, ao setor agrário, com uma vigorosa ação de 

diversificação econômica e de industrialização116. A mão-de-obra do Recôncavo, absorvida no 

início do processo produtivo petrolífero, foi bastante limitada, pois o trabalhador rural da região 

não possuía o mínimo de qualificação necessária para o ingresso aos quadros da Petrobrás, a não 

ser em atividades braçais na fase de sua implantação; seqüencialmente, esse mesmo trabalhador 

era descartado, devido às necessidades de mão-de-obra e qualificações técnicas compatível com 

a atividade que estava em curso. 

No que se refere à população nesse período – a migração intra-regional - de acordo com 

Souza, entre as décadas de 1950 e 1970 o Recôncavo foi agitado com a instalação da Petrobrás 

que durante toda a sua fase de expansão da extração petrolífera recrutou, treinou e absorveu 

significativos volumes de mão-de-obra. Assim, embora persistisse a emigração para o Centro-

sul, ocorreu grande crescimento no Recôncavo, nos municípios próximos a RMS, motivado pelo 

novo dinamismo produzido pela Petrobrás que passou também a atrair migrantes oriundos de 

outras áreas do estado e, em menor proporção, de outras áreas do Nordeste117. 

Na década de 1980, houve um refluxo desse processo na região e o fluxo migrante foi 

fortemente canalizado para a Região Metropolitana de Salvador, em decorrência da inauguração 

das indústrias dinâmicas em torno das cidades de Camaçari com o Complexo Petroquímico de 

Camaçari (COPEC), com 72 empresas químicas, petroquímicas, de química fina, metalurgia, 

papel e celulose, fertilizantes e cerveja; e da cidade de Simões Filho, com o Centro Industrial de 

Aratu (CIA) com 170 unidades dos segmentos químicos, plástico, têxtil, metal-mecânico e 

farmacêutico; atualmente o CIA sofre um processo de decadência em virtude do fechamento de 

várias indústrias. Paralelamente, foi implantado na cidade de Feira de Santana o Centro 

Industrial de Subaé (CIS), o qual dispõe de indústrias de embalagem, materiais plásticos e 

produtos químicos. Esta nova dinâmica proporcionou as condições ideais para o 

desenvolvimento de um núcleo urbano-industrial ampliando a área de influência direta de 

                                                 
116 Ver PEDRÃO, Fernando Cardoso. Novos Rumos, novos personagens. In BRANDÃO, Maria de Azevedo (Org.) Recôncavo 

da Bahia: sociedade e economia em transição. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado; Universidade Federal da Bahia, 

1998 
117 Ver SOUZA, G. A. A. de A. População do Recôncavo Baiano. Salvador: UFBA/CRH, 1976 
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Salvador, fazendo dirigir-se para o seu entorno milhares de migrantes originários de varias parte 

do País e, em particular, dos municípios da região do Recôncavo baiano, diminuindo ainda mais 

as suas probabilidades de recuperação econômica face ao esvaziamento das antigas cidades e das 

suas zonas rurais.  

A exclusão, tão inerente ao sistema capitalista, é facilmente percebida na região do 

Recôncavo. A falta de perspectiva ao homem do Recôncavo, devido à pobreza ali instalada, 

proporcionou enormes desequilíbrios sociais para aquela região. Um dos desequilíbrios foi à 

emigração de famílias pobres para a cidade de Salvador – as comunidades migrantes precisaram 

adaptar-se aos novos hábitos urbanos, sujeitando-se a empregos de baixa remuneração. Houve, 

ainda, queda no seu crescimento populacional além de esta região ter sido excluída de 

investimentos para a produção agroindustrial. 

Pode-se dizer, portanto, que o Recôncavo desigual e pobre dos dias atuais nada mais é 

que um reflexo de transformações passadas. O mais preocupante é que à medida que o tempo 

avança, desigualdade e pobreza crescem e se estendem, uma vez que não há mobilização ou 

articulação para a potencializar os seus recursos materiais e humanos afim de que retorne ao seu 

desempenho e supere a estagnação.              

Restou aos moradores do Recôncavo, de cidades como Maragogipe, Cachoeira, São 

Felix, Santo Amaro e Muritiba apostar no turismo que vem crescendo na região, principalmente 

quando ocorrem as festas populares118. Algumas praias da região também têm funcionado como 

atrativos turístico para as populações de cidades adjacentes, devido às atividades de lazer e de 

navegações desenvolvidas naquela área. Contudo, a falta de infra-estrutura hoteleira e de outros 

equipamentos turísticos impedem o crescimento dessas novas perspectivas. Nota-se que não há 

um investimento para possíveis mudanças, afim de que a região volte a ocupar lugar de destaque 

na economia baiana. O Recôncavo, aparentemente, tão próximo de Salvador, encontra-se 

distante dos interesses de uma metrópole regional arraigada à economia globalizada. 

Não obstante, setores do capital continuam investindo na região a exemplo do Villa 

Rial, que na década de 1990, desenvolveu um projeto agroindustrial de produção de leite, tendo 

como atividade complementar o turismo rural (figura 20). Localiza-se no povoado de Murutuba, 

no município de Cachoeira. Comporta todas as etapas do processo produtivo do laticínio, desde a 

                                                 
118 Em Santo Amaro festa em homenagem a Nossa Senhora da Purificação é tradicional. Inicio-se no século XVII após a 
edificação da igreja de Santo Amaro em 1657. É precedida de novena, com alvorada de fogos, missa solene, procissão 

acompanhada da “Lira dos Artistas”, apresentações folclóricas e festa de largo. Em Cachoeira ocorre a comemoração a 

participação de Cachoeira nas lutas da Independência da Bahia em 1822, quando os cachoeiranos derrotaram as tropas 

portuguesas. Acontece um desfile cívico que conta com a participação da cabocla de São Félix e do caboclo de Cachoeira e a 
festa tradicional, organizada pela Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, constituída exclusivamente por mulheres negras. A 

programação compreende, tríduo, vigília, missa solene e duas procissões.  
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encubação, seleção das matrizes, ordenha até a industrialização final do leite e produção dos seus 

derivados. São 576 ha com um rebanho de 1500 cabeças, produzindo leite tipo A. A 

agroempresa inseriu-se no mercado resgatando práticas 

antigas como forma de valorizar o seu produto pela 

diferença, assim, segundo a agroempresa, não utiliza 

conservantes, o leite é puro – ‘natural”. A entrega é 

feita em domicílio (delivery). O criatório, o laticínio e o 

Hotel-Fazenda estão distribuídos em um único espaço e todas as suas unidades compõem um 

cenário turístico. Este empreendimento não alterou a distribuição de renda no seu limite de 

influência, considerando que sua estrutura atende aos interesses de um público capitalizado, 

específico e exigente, que não circula em outras localidades da região, pois se desloca em busca 

do “diferente”: um Hotel-Fazenda pode oferecer o inusitado, a exemplo, de vacas leiteiras como 

elementos de um cenário turísticos, ordenhas ao vivo, um universo muito distante para a 

realidade urbana. O Villa Real funciona como um sistema fechado e auto-suficiente em relação à 

região praticamente não interage, uma vez que as trocas são muito simples e que as concessões 

não existem. Poder-se-ia questionar sobre a geração de empregos do Vila Real. Sim, este fato 

ocorre, porém poucos foram os empregos gerados, aproximadamente, 27 postos em mão-de-obra 

de menor qualificação, utilizado pessoas que residem no entorno do empreendimento. Apesar 

disso, não causou uma significativa mudança na paisagem e na dinâmica caótica em que está 

mergulhada a região. 

Recentemente, no município de Cruz das Almas começou a desenvolver-se o cultivo do 

fumo por uma empresa americana do ramo agroindustrial, a Fumex Tabacaria LTDA, em sistema 

de parceria, bastante questionável, o mesmo vem mudando a paisagem na sua área de influência, 

revivificando formas antigas de exploração da mão-de-obra com novas roupagens. Embora 

sejam vistas como salvação para a crise da economia fumageira da região, a partir da oferta de 

emprego e geração de renda para uma parcela despossuída da população. 

Destaca-se, também, o crescimento isolado dos municípios de Cruz das Almas e Santo 

Antônio de Jesus. Em Cruz das Almas localizam-se núcleos de importantes órgãos como o 

Centro de Pesquisa em Mandioca e Fruticultura da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) e a Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia que esta passando por um 

processo de transição, sendo transformada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB) recentemente criada, refletindo uma importante conquista para região. A cidade é 

dotada de boa infra-estrutura urbana e cresceu bastante nos últimos anos, destacando-se como 

um novo núcleo polarizador da região. Já Santo Antonio de Jesus comporta-se como uma cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20.  Logotipo dos Laticínios Villa Rial 

Fonte: http://www.villarial.com.br.  Acesso em 29.02.2003 

 

http://www.villarial.com.br/
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pólo. Inicialmente a sua vocação econômica era a policultura, mas nos anos 70 desenvolveu as 

atividades de comércio e serviços. Dispõe ainda do Campus V da Universidade Estadual da 

Bahia (UNEB). Apesar do incremento econômico, a sua rede urbana é, ainda, bastante 

incipiente. 

O despontar desses empreendimentos de maneira localizada e isolada em seus núcleos 

de produção e circulação, sem promover uma integração regional, só faz aumentar a 

concentração de riquezas e evidenciar as contradições regionais. 

 

3.2 A Estrutura Agrária 

 

A estrutura fundiária do Recôncavo reflete a sua história econômica. Como já foi visto, 

nesta área de antigo povoamento, após a sua decadência econômica, foi promovido um 

fracionamento das propriedades de tamanho pequeno e médio e uma concentração de 

propriedades maiores, o que tornou ainda mais acentuado o quadro de desequilíbrio fundiário da 

região. Os municípios onde há maior correspondência a um quadro típico de minifúndio, ou de 

pequenas e médias propriedades, são aqueles tradicionalmente ligados à área fumageira. A 

divisão em pequenos cultivos pautada na mão de obra familiar garantia que a produção pudesse 

ser acompanhada de perto, favorecendo a maior produtividade. A cultura de subsistência 

desenvolveu-se na área à margem do sistema vigente favorecida pela lógica da relação de 

produção constituída e pela estrutura fundiária formada.  

Nas áreas em que predominaram a cana de açúcar desenvolveu-se o sistema de grande 

lavoura, com alta concentração de terras e de renda, ocupando extensas áreas, deixando a marca 

da grande propriedade, que é ainda a característica nessa região. A manutenção de uma reserva 

de mão-de-obra vinculada à agricultura de subsistência correspondeu à manutenção de um 

conjunto de camponês sempre dependente do grande senhor e das necessidades de abastecimento 

das propriedades de monoculturas. O sistema de parceria, meia ou arrendamento de terras ocorria 

nos períodos de crises do mercado externo do açúcar, contribuindo para a manutenção da relação 

latifúndio-minifúndio nessa região, conservando a dependência existencial do minifúndio em 

relação ao latifúndio. 
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A análise do Índice de Gini, segundo 

a classificação do Professor Lourival Câmara, 

de acordo com o Censo Agropecuário 

(1995/6), denota que a concentração fundiária 

no Recôncavo Sul é latente. Expressa em 

18,18% dos municípios que apresentam uma 

concentração “média à forte” – de 0,501 a 

0,700 – são eles: Aratuípe, Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Muniz Ferreira, Mutuípe, 

Santo Antônio de Jesus; 78,79% dos municípios correspondem uma concentração de “forte a 

muito forte” – de 0,701 a 0,900 – evidenciando-se nos municípios de Amargosa, Brejões, 

Cachoeira, Castro Alves, Cabeceiras do Paraguaçu, Conceição do Almeida, Dom Macedo Costa, 

Elísio Medrado, Itatim, Jequiriçá, Jaguaripe, Laje, Maragigipe, Muritiba, Nova Itarana, Nazaré, 

Santo Amaro, São Félix, São Felipe, Salinas da Margarida, Santa Terezinha, São Miguel das 

Matas, Sapeaçu, Saubara, Ubaíra, Vazeado. A categoria muito “forte à absoluta” – de 0,901 a 

1,000 – no valor 3,03%, foi encontrada apenas no município de Milagres. As demais categorias 

não tiveram correspondentes (quadro 9). Observa-se na tabela 13, a evolução histórica do Índice 

de Gini do Recôncavo de 1920 a 1995/6. 

As terras da região também sofreram um contínuo processo de parcelamento, seja por 

herança, seja para arrendamento, com forma de ampliar a renda da terra para o latifundiário. 

Algumas propriedades foram simplesmente abandonadas, postas em ócio pelo fato de suas 

explorações não serem mais rentáveis e/ou estando alguns latifundiários descapitalizados para 

arriscarem-se em investimentos. Por outro lado, os proprietários capitalizados saíram da região 

para investir em setores da economia mais favoráveis à reprodução do seu capital, fato não mais 

vislumbrado na região. Ainda assim, não se desfizeram de suas terras e mantendo-as como 

reserva de valor, como renda capitalizada a espera de uma virada econômica para a região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            QUADRO 9 

Classificação do Índice de Gini  

Região Econômica do Recôncavo Sul – Bahia 1996 

Classes Categorias % N.º de 

Municípios 
0,000 a 0,100 Nula 00 00 

0,101 a 0,250 Nula à Fraca 00 00 

0,251 a 0,500 Fraca à média 00 00 

0,501 a 0,700 Média à forte 06 18,18 

0,701 a 0,900 Forte à muito forte 26 78,79 

0,901 a 1,000 Muito forte à absoluta 01 3,03 

FONTE: IBGE, Censo Agropecuário 1995/6 

Elaboração: Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 
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TABELA 13 

Índice de GINI – Evolução Histórica 

Região Econômica do Recôncavo Sul – Bahia 1920 a 1996 

Municípios 

  

Índice de Gini 

1920 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1996 

Amargosa 0,970 0,589 0,756 0,763 0,771 0,773 0,806 0,817 0,813 

Aratuípe 0,868 0,547 0,645 0,581 0,623 0,612 0,708 0,641 0,650 

Brejões - 0,694 0,604 0,858 0,801 0,809 0,845 0,849 0,888 

Cabeceiras do Paraguaçu - - - - - - - - 0,810 

Cachoeira 0,871 0,815 0,915 0,852 0,876 0,664 0,824 0,879 0,895 

Castro Alves 0,926 0,712 0,778 0,787 0,833 0,811 0,819 0,835 0,881 

Conceição do Almeida - - 0,733 0,764 0,750 0,743 0,800 0,814 0,829 

Cruz das Almas 0,923 0,592 0,686 0,640 0,651 0,741 0,761 0,761 0,675 

Dom Macedo Costa - - - - 0,608 0,743 0,653 0,685 0,823 

Elísio Medrado - - - - 0,721 0,738 0,711 0,765 0,778 

Governador Mangabeira - - - - 0,685 0,730 0,621 0,634 0,618 

Itatim - - - - - - - - 0,773 

Jaguaripe 0,982 0,518 0,804 0,861 0,702 0,704 0,771 0,782 0,897 

Jequiriçá - 0,442 0,543 0,669 0,616 0,611 0,659 0,698 0,734 

Laje 0,865 0,389 0,562 0,653 0,652 0,622 0,655 0,725 0,762 

Maragojipe - 0,624 0,781 0,752 0,783 0,710 0,709 0,695 0,782 

Milagres - - - - 0,869 0,894 0,892 0,859 0,937 

Muniz Ferreira - - - - 0,602 0,571 0,695 0,672 0,695 

Muritiba - 0,623 0,708 0,723 0,741 0,757 0,728 0,727 0,716 

Mutuípe - 0,488 0,344 0,503 0,775 0,629 0,656 0,631 0,674 

Nazaré - 0,737 0,788 0,828 0,820 0,423 0,770 0,731 0,733 

Nova Itarana - - - - 0,767 0,755 0,768 0,799 0,790 

Salinas da Margarida - - - - 0,849 0,932 0,949 0,955 0,829 

Santa Terezinha - 0,786 0,911 0,812 0,722 0,754 0,790 0,783 0,829 

Santo Amaro 0,980 0,735 0,781 0,766 0,871 0,907 0,907 0,915 0,872 

Santo Antônio de Jesus - 0,651 0,612 0,656 0,634 0,586 0,645 0,685 0,697 

São Felipe 0,977 0,536 0,689 0,629 0,637 0,618 0,669 0,834 0,708 

São Félix 0,937 0,574 0,647 0,651 0,668 0,644 0,760 0,735 0,705 

São Miguel das Matas - 0,499 0,648 0,674 0,658 0,714 0,696 0,743 0,751 

Sapeaçu - - - 0,617 0,647 0,664 0,690 0,670 0,706 

Saubara - - - - - - - - 0,897 

Ubaíra - - 0,647 0,646 0,746 0,673 0,709 0,740 0,818 

Varzedo - - - - - - - - 0,767 

FONTE: IBGE, Censo Agropecuário 1920 - 1995/6 

Elaboração: Cirlene Jeane Santos e Santos 

                             

                                

Na tabela 14 e na figura 21 pode-se observar a condição legal do produtor desde o ano de 

1950 a 1996. Nota-se que a categoria de proprietários seguiu um ritmo crescente até 1985, 

quando sofreu um pequeno decréscimo. Os arrendatários, ao longo do período analisado, foram 

vertiginosamente reduzidos, assim como a categoria administrador. Certamente, este fato está 

ligado ao esvaziamento do setor agrícola da região. No que se refere aos ocupantes verifica-se o 

desaparecimento de 3.290 estabelecimentos por eles ocupados, a conseqüente redução da área 

ocupada pelos mesmos. Embora as causas escapem a análise desse trabalho é um sinal 

significativo da expulsão e expropriação dos camponeses. 
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TABELA 14 

Condição Legal do Produtor 
                      Região Econômica do Recôncavo Sul – Bahia 1950 a 1996 

Ano Proprietário Arrendatário Administrador Ocupante 

  Estab. Área (ha) Estab. Área (ha) Estab. Área (ha) Estab. Área (ha) 

1950 19.624 633.837,00 4.317 31.163,00 1.728 195.620,00 971 9.858,00 

1960 25.100 593.316,00 6.035 32.298,00 1.820 315.638,00 847 6.646,00 

1970 29.053 864.750,00 5.561 25.452,00 1.491 11.914,00 4.248 24.279,00 

1975 31.835 948.374,00 3.163 9.994,00 829 7.821,00 4.472 26.458,00 

1980 36.822 983.601,00 2.935 7.370,00 791 4.062,00 6.325 20.736,00 

1985 39.643 999.960,00 2.211 6.714,00 714 2.223,00 7.751 24.322,00 

1996 38.767 793.620,00 461 2.364,00 530 2.568,00 4.461 17.250,00 

FONTE: IBGE. Censo Agropecuário de 1950 a 1995/6.  Elaboração Cirlene  Jeane Santos e Santos 
 

 

 

As tecnologias usadas nas práticas agrícolas da região são rudimentares, o pequeno 

camponês vive da agricultura de subsistência, do extrativismo vegetal, principalmente do dendê 

e do extrativismo animal com a pesca e a coleta de mariscos nos mangues da Baía de Todos os 

Santos, que circunda a região. A estagnação econômica expulsou as populações esvaziando as 

cidades. A reduzida perspectiva de vida levou a população a tornar-se itinerante, com destinos, 

sobretudo, voltados para RMS. 

As propriedades perderam as suas funções, porém, seus proprietários continuaram sendo 

os mesmos, assim como as famílias excluídas do acesso às terras continuaram criando novas 

estratégias para tê-las a fim de garantirem as suas subsistências. Desse modo, os problemas e 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário de 1950 - 1996. Elaboração Cirlene Jeane Santos e Santos 
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conflitos agrários na região do Recôncavo foram consolidando-se, arquitetados a partir da 

própria lógica de exclusão da regional, especialmente, no município de Santo Amaro que com o 

tempo se constituiu em um palco privilegiado da luta pela terra. Dois exemplos significativos 

desse processo merecem destaque: o Assentamento Espontâneo Gericó e o PA Santa Catarina. 

Ambos são fruto da ação organizada de posseiro/ocupantes, com o apoio de organizações civis, 

sobretudo, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Papel Celulose Pasta de Madeira para 

Papel Papelão e Cortiça, Artefatos de Papel, Madeira e Assimilados do Estado da Bahia 

(Sindicelpa) que fomentou e acompanhou a luta dos trabalhadores rurais e posseiros do 

município. 

O município de Santo Amaro será a área detalhada a seguir pelo fato de nele estar 

espacializado o MST e territorializado o PA Eldorado. Este município foi o núcleo inicial da 

organização do Movimento no Recôncavo baiano.   Santo Amaro encontra-se localizado a 71 km 

de Salvador. Desenvolveu no período colonial uma das mais poderosas economias do 

Recôncavo, apoiada no cultivo e beneficiamento da cana de açúcar nos engenhos. Os primeiros 

colonizadores chegaram à região por volta de 1557 expulsando os índios ocupantes das margens 

do Sergimirim e Subaé. De 1557 a 1572, ocorreu a expansão colonizadora do Recôncavo 

construindo-se vários engenhos, entre eles Conde e Marapé, fundados por Mem de Sá. Em 1878, 

existiam em Santo Amaro 129 engenhos de açúcar, sendo 92 movidos a vapor. Posteriormente, 

os engenhos foram desaparecendo, dando lugar às usinas. Atualmente a cidade encontra-se 

perdida, sem rumo para conduzir uma saudável diversificação econômica. As usinas estão 

fechando gradativamente, perdendo espaço na concorrência com outras áreas produtoras do 

Nordeste, como já visto. As terras onde antes se via ‘cana e muita cana’ estão, paulatinamente, 

sendo reduzidas às suas extensões plantadas. 

Os fornecedores não mais existem, são os 

próprios usineiros que produzem a cana, 

garantindo a hegemonia em todas as etapas do 

processo produtivo.  

A partir da década 60, surgiram 

algumas indústrias a exemplo da Siderúrgica 

Santo Amaro criada em 1961, já desativada; 

da Companhia Brasileira de Chumbo (Cobrac) 

instalada em 1960, que encerrou as suas 

FIGURA 22
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FONTE: IBGE. Elaboração P. GeografAR,  por Cirlene Jeane S. e Santos 
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atividades em 1993; da Indústria de Papéis Santo Amaro (Inpasa)119 e da Bacraft S/A Industria 

de Papel, ambas iniciaram suas operações voltadas para a produção de celulose e de um tipo de 

papel chamado kraft, fabricado a partir do beneficiamento do bambu. Nesse período, também 

foram implantados extensos bambuzais para atender a demanda dessas indústrias.  

  Assim, o município de 

Santo Amaro, em um primeiro 

momento, quando da instalação da 

Petrobrás e de outras industrias de 

menor porte, teve a ampliação 

artificial de sua rede regional de 

comércio e serviços, aumentando a 

população. Entretanto, com o passar dos anos, este processo mostrou-se efêmero. A taxa de 

crescimento da população municipal entre 1970 e 1980 obteve um acréscimo de 22,98 %; entre 

1980 e 1991 houve um crescimento negativo em (-) 6,97%; entre 1991 e 2000 houve uma sutil 

recuperação na marca de 7,28 (figura 22). No período compreendido entre 1970 e 2000 a 

população municipal cresceu em 12.003 habitantes, o equivalente a 20,54%. A população urbana 

na década de 1970 já estava sobressaliente em relação à população rural. A partir desse período 

até o ano de 2000 o desenvolvimento foi bastante discreto, considerando que em três décadas a 

população urbana distanciou-se em apenas 10,23% da população rural (quadro 10; figura 23). 

Como herança desse processo, 

restou o inchaço da sede municipal, a 

proliferação da pobreza e das precárias 

condições de moradia, distribuídas em 

pequenas ocupações irregulares e 

cortiços, facilmente registrados na 

paisagem da cidade de Santo Amaro. 

Dessa forma, o que seria uma cidade 

dormitório, só funcionou nos primórdios 

                                                 
119 A antiga Indústria de Papéis Santo Amaro (Inpasa), pertencia ao Grupo Econômico, estava desativada desde maio de 1998, 

passou por completa reforma e ampliação, para voltar à atividade com novo nome: Indústria de Papéis da Bahia (IPB), agora 

controlada pelo grupo paulista Química Fina, que instala sua primeira unidade no Nordeste. Após o abandono de seus ex-
proprietários atolados em dívidas e devendo aos funcionários - conseqüência de má administração, tecnologia obsoleta - os 

antigos donos ficaram devendo alta soma à Química Fina, que fornecia material químico à Inpasa. No processo judicial de 

falência, a empresa paulista utilizou o crédito a que tinha direito e fez acordo para posse das instalações, depois que outros grupos 

empresariais do ramo de papéis desistiram da compra.  Este grupo recebeu incentivo fiscal do Programa Probahia, do Governo do 
Estado. 

 

QUADRO 10 

População Urbana e Rural 

Município de Santo Amaro – Bahia 1970 a 2000 

Ano Pop. Total Urbana % Rural % Densidade 

 Hab. Hab.  Hab.  Hab/km ² 

1970 46.411 30.614 65,96 15.797 34,04 76,84 

1980 57.937 40.990 70,75 16.947 29,25 95,92 

1991 54.160 40.894 75,51 13.266 24,49 121,43 

1996 56.339 42.444 75,34 13.895 24,66 126,32 

2000 58.414 44.505 76,19 13.909 23,81 130,97 

FONTE: IBGE, www.ibge.gov.br. Elaboração Cirlene Jeane Santos e Santos 
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da inserção petrolífera na região. Como já apresentado antes, Santo Amaro foi excluída do 

processo, pois se tornou mais cômodo o deslocamento para a RMS que oferecia melhores 

condições de vida e de consumo. Cabe o registro que Santo Amaro enquanto cidade dormitório, 

somente manteve esta função no processo de construção e consolidação dos serviços. Após esta 

fase, com a inserção da mão-de-obra mais qualificada, esta passou a demandar bens e serviços 

que o município não tinha condições de oferecer. A valorização do espaço distribuiu-se 

efetivamente nos municípios ligados a RMS, em detrimento do tradicional Recôncavo.  

Santo Amaro viveu a dualidade das grandes propriedades, com suas terras ociosas e com 

o capital voltado para outros setores da economia. A transferência dos investimentos ocorreu 

paralelamente à resistência das pequenas propriedades camponesas que desenvolviam a cultura 

de subsistência com o excedente vendido nas feiras ou a atravessadores para aquisição de 

produtos não produzidos pela família, desfrutando de uma renda média muito baixa.  

O Índice de Gini de Santo Amaro causa 

alarme pelo nível de concentração de terra que 

agrega ao logo do período situado entre 1920 e 

1995. Mesmo considerando, como foi abordado 

anteriormente, que o cultivo da cana favoreceu a 

concentração fundiária, esta se mostra 

historicamente construída e cristalizada ao 

longo do tempo histórico no espaço municipal. 

Em 1920, Santo Amaro apresentou um índice de 

0,980; entre 1940, 1950 e 1960 houve uma 

queda brusca, apresentando respectivamente 0,735, 0,781 e 0,766. Esse fato pode estar ligado à 

decadência das usinas, esvaziando assim as terras ocupadas com a cana de açúcar. A partir de 

1970 começou a crescer novamente, apresentando índice de 0,871. Esse crescimento certamente 

está associado à valorização das terras proporcionada pela inserção da Petrobrás na região e ao 

estabelecimento das industrias de papel e celulose que adquiriram terras – via compra ou 

arrendamento – para o cultivo de sua matéria-prima, o bambu. Em 1985, o Índice, alcançou a 

marca de 0,915 (figura 24). Esse aumento pode significar o reflexo das políticas públicas de 

investimento na região onde o município de Santo Amaro foi colocado com base experimental 

para o cultivo do cacau. Dessa forma, grandes glebas foram adquiridas por grupos econômicos 

ligados ao ramo agroindustrial, em especial, o Grupo Econômico. Em 1996, o Índice sofreu um 

pequeno decréscimo apresentando um coeficiente de 0,872, que certamente é o revelador de um 

novo esvaziamento regional. Ao longo desses 15 anos – 1980 a 1996 – as indústrias de papel e 

FONTE: IBGE. Elaboração P. GeografAR Cirlene Jeane S. e Santos 
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celulose reduziram a produção, e os empreendimentos agroindustriais ligados ao setor cacaueiro 

faliram perdendo os cultivos para a vassoura de bruxa e, em alguns casos, perderam a 

propriedade para os movimentos de luta pela terra. 

Os camponeses aprenderam muito cedo que a garantia da sobrevivência era difícil. Nota-

se que na luta pela terra a ocupação sempre foi uma estratégia fundamental nessa região, pois, 

mesmo sem uma efetiva organização, esse meio de conquista da terra já era utilizado como 

registrado no exemplo a seguir. 

 

3.3 Fazenda Gericó – Assentamento Rural Espontâneo 

 

O assentamento rural espontâneo da Fazenda Gericó foi efetivado sem a influência 

direta do Estado, sendo organizado pela comunidade de agricultores – posseiros – que lutou pela 

posse da terra, e por outros camponeses que vinham em busca de novas perspectivas de vida. Os 

posseiros ocuparam as terras pertencentes a Plumbum Mineração e Metalurgia Ltda, 

especializada no beneficiamento de chumbo. A Usina Plumbum se localizava à noroeste da zona 

urbana de Santo Amaro, a 300 metros da margem do Rio Subaé. Com o fechamento da 

Plumbum, as terras foram arrendadas à fábrica de Papel e Celulose da Bahia por um período de 

30 anos. A partir deste arrendamento, o cultivo de bambu foi iniciado, o que inviabilizou a 

permanência dos posseiros nas terras. 

A história da Plumbum iniciou-se quando a empresa francesa Penarroya Oxide SA que, 

atualmente é líder mundial na produção de óxidos de chumbo destinados à fábricação de 

baterias, cristais, plásticos e tubos de televisão, criou, em 1958, a subsidiária Cobrac - 

Companhia Brasileira de Chumbo, para atuar no Brasil. Esta começou a operar em Santo Amaro 

(BA), no ano de 1960, na forma de usina para produzir lingotes de chumbo. Em 1989, a Cobrac 

foi vendida e incorporada à empresa Plumbum Mineração e Metalurgia Ltda, pertencente ao 

Grupo Trevo. O beneficiamento destinava-se ao minério de chumbo extraído de uma mina 

subterrânea localizada no Município de Boquira, na Chapada Diamantina, BA. A sua 

implantação provocou, pouco tempo depois, uma série de reclamações dos residentes locais, em 

relação à morte de gado bovino e eqüino e à perda de produção de hortas. Um processo judicial 

solicitou o fechamento da fundição por poluir o Rio Subaé. A indústria resolveu o impasse 

adquirindo dos fazendeiros as terras mais próximas à fábrica. As atividades de fundição foram 

paralisadas, em 1993 após 33 anos em operação, quando a jazida de chumbo do município de 

Boquira entrou em exaustão. O impacto ambiental das atividades da fábrica sobre o meio 
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ambiente foi desolador, proporcionando drásticas conseqüências: no ar, na água, no solo, na 

vegetação natural e nas atividades econômicas da região. 

Os conflitos começaram quando as terras passaram para o Fábrica Papel e Celulose da 

Bahia e esta não aceitou a permanência dos posseiros no local. Todavia, a presença dos posseiros 

nesta área é anterior ao arrendamento. Considerando os fatores que motivaram a Plumbum 

adquirir as terras, foi a possibilidade de tentar livrar-se dos encargos decorrentes das suas 

atividades poluidoras, não tendo interesse efetivo pelas terras.  Os embates foram bastante 

violentos e dolorosos para aquelas famílias excluídas, contudo, após várias expulsões, os 

conflitos cessaram, quando através uma liminar judicial, os posseiros ganharam o direito à 

“posse” da terra em caráter provisório, contando com o apoio do STR do município, com o 

Sindicelpa e com outras entidades da região. 

O processo de assentamento espontâneo é antigo. As famílias pioneiras moravam nas 

redondezas da propriedade e utilizavam a terra para suas subsistências, plantando camuflados no 

meio da mata. Não se sabe ao certo a extensão do imóvel, pois a divisão da terra não obedeceu a 

parâmetros oficiais, baseou-se no princípio que todos os posseiros respeitavam: a depender das 

suas capacidades e necessidades produtivas, cada um seria responsável em se “alimitar”. Ou seja, 

cada família delimitava sua própria área segundo sua capacidade produtiva e necessidade 

familiar, sem nenhuma interferência. O planejamento seguiu a mesma lógica do assentamento 

espontâneo, apresentando, então, áreas com diferentes dimensões. O plantio pautou-se, 

prioritariamente, no cultivo de subsistência com a venda do excedente para o mercado local; 

cultivava-se banana, milho, feijão, mandioca, quiabo, cana e outros produtos em pequena escala. 

O trabalho era individual e pautado em técnicas rudimentares 120. 

 

3.4 Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Santa Catarina 

 

O assentamento foi realizado pelo INCRA equacionando uma área de conflito entre 

posseiros e um loteamento clandestino. A ocupação realizada pelos posseiros decorreu em 

função da desativação da Usina de Açúcar D. João. Entretanto, os mesmos já residiam na área há 

aproximadamente 30 anos. Com o fechamento do complexo agroindustrial e com a ausência de 

perspectivas de vida, instalou-se o processo de ocupação, neste caso, configurado com a 

permanência dos posseiros na área do imóvel rural. Incentivados pelos STR do município de 

                                                 
120 Essas informações foram dadas pelo então presidente da associação Sr. Anísio Alves e sua esposa D. Eugênia Alves, em 

26.01.1997. 
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Santo Amaro, partiram para a solicitação da intervenção do INCRA. Um acampamento foi 

organizado na Sede Regional do órgão em Salvador reivindicando a desapropriação da área.  

Através das tramitações legais ocorreu a desapropriação da área, sem nenhum tipo de 

conflito com os donos. Implantou-se, então, o PA Santa Catarina. Após este processo, novos 

empecilhos sugiram, mas desta vez, com os especuladores interessados na área com fins de 

veraneio – já que a mesma se localiza próxima ao município litorâneo de Saubara – e com 

posseiros interessados em um pedaço de terra para plantar. Os conflitos exacerbam-se, fazendo-

se necessário a intervenção do INCRA e da policial federal.  

O processo de desapropriação iniciou-se em 11 de junho de 1987, mas apenas em 20 de 

julho de 1992 o PA foi efetivado. O imóvel ficou cinco anos desapropriado, porém sem 

intervenção do INCRA que não realizou a medição e demarcação do perímetro, não executou a 

demarcação dos lotes, nem tampouco efetivou a seleção dos candidatos, ou seja, nesse período 

não ocorreu nenhuma ação voltada para a organização do espaço no PA. Devido à ausência de 

uma intervenção organizada do Estado, ocorreu, neste interstício, a ocupação irregular da área 

pelos antigos posseiros, juntamente com novos ocupantes que surgiram. Esses, iniciaram o 

planejamento do espaço constituído de maneira aleatória, o que propiciou e favoreceu a 

especulação. O espaço foi dividido em duas áreas urbanas – Santa Catarina I e Santa Catarina II 

– e em área rural. 

O grupo social envolvido criou sua própria dinâmica de planejamento e gestão, seguido a 

lógica do possível. Dessa forma, quando o INCRA reapareceu para dividir e distribuir os lotes, 

reorganizando as parcelas, deparou-se com os conflitos estabelecidos e com o superpovoamento 

do PA. A área urbana já estava com uma pequena infra-estrutura montada, pois ali já existia uma 

igreja protestante, uma outra católica, um centro espírita, a sede do STR, a sede da cooperativa, 

um campo de futebol, armazéns (quitandas) e uma casa de farinha.  

O PA é cortado pelas BA 026 e a BA 878 e localiza-se bem próximo aos municípios 

litorâneos como Saubara e as localidades de Bom Jesus dos Pobres e Cabuçu. Essa situação 

locacional valorizou a área, motivando uma ocupação diferenciada por especuladores 

imobiliários – comerciantes, funcionários públicos, trabalhadores urbanos – tendo-a como área 

de lazer e recreação familiar. Outros conflitos foram estabelecidos entre o STR e a Associação 

de Moradores e Pequenos Produtores Rurais do projeto Santa Catarina, envolvendo uma 

infinidade de denuncias contra o STR, que foi acusado de comercializar lotes mediante a filiação 

sindical. Embora tais fatos pudessem caracterizar a negociação de terras da União, o que é 

proibido por Lei, nada foi apurado. 
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O número de famílias ocupando a área estava estimado em 600, aproximadamente e a 

maior parte delas, distribuídas na área urbana do PA. As famílias que não atenderam o perfil para 

serem assentadas tiveram suas casas demolidas ou refuncionalizadas em benefício da 

comunidade. Após o levantamento cadastral e topográfico, o INCRA excluiu da sua área de 

intervenção a ocupação urbana, deixando-a a cargo da Prefeitura Municipal de Santo Amaro, 

visando garantir a sua expansão de forma ordenada. Quanto à área de ocupação rural, foi 

reordenada com a demarcação dos lotes e provimento dos beneficiários. 

Atualmente o PA é constituído por, aproximadamente, 100 famílias assentadas. A maior 

parte delas não reside nos lotes e as mesmas constituem-se de ex-empregados da antiga usina e 

das propriedades circunvizinhas, acumulando experiência na exploração agropecuária. Os 

conflitos não cessaram totalmente. Esporadicamente aparecem notícias sobre este PA nos jornais 

da cidade.  

 

3.5 Os PA’s do Recôncavo do MST 

 

A luta pela terra no Recôncavo Baiano, como pôde ser observado, não começou com o 

MST. Porém, foi nesse contexto, que a partir de 1996, o Movimento organizou-se na região do 

Recôncavo trazendo uma nova alternativa de vida, em especial para as pessoas que viviam na 

periferia da Região Metropolitana de Salvador e municípios circunvizinhos a ela. Inicialmente, o 

Movimento ocupou as Fazendas de devedores do Banco do Brasil. Favorecido pela conjuntura, 

rapidamente, suas ocupações foram efetivadas em PA´s. Atualmente, a regional do Recôncavo 

do MST tem sete PA’s , detalhados a seguir121 (tabela 15): 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Os dados apresentados sobre os assentamentos, tem origem em trabalho de campo realizados pelo GeografAR, e pesquisas de 

campo realizadas pela autora, no período de 1997 a 2003, nos PA’s Eldorado, Nova Suíça, Bela Vista, Menino Jesus, São 

Domingos. Sobre o PA Nova Suíça foi utilizado UFBA. MST: produção sustentável e cidadania. Projeto UFBA em Campo, 
março 2001. Para os PA’s Panema e Maju foram utilizados FAPEX; INCRA. Planejamento de desenvolvimento sustentável: 

diagnóstico socioeconômico e ambiental do Projeto de Assentamento Fazenda Nova Panema, Município de São Sebastião do 

Passe, Estado da Bahia. v 1, Salvador – Bahia, abril 2002 e FAPEX; INCRA. Planejamento de desenvolvimento sustentável: 

diagnóstico socioeconômico e ambiental do Projeto de Assentamento Fazenda Maju, Município de São Sebastião do Passe, 
Estado da Bahia. v 1, Salvador – Bahia, abril 2002. Para todos foram utilizados os dados coletados no Mutirão do MST, realizado 

em dezembro de 2002 e dados geral colhidos nos Processos de Desapropriação gentilmente cedido pelo INCRA. Dessa maneira a 

análise dos PA’s não apresentam uniformidade em conteúdo, dada a enorme diversidade das informações disponíveis.  
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TABELA 15 

Projetos de Assentamentos Rurais do Recôncavo 

Região Econômica do Recôncavo Sul e Regional do MST – Bahia 2003 
Municípios PA’s Influência Nº Famílias 

(capacidade) 

Área (ha) 

Cachoeira Caimbongo Independente 68 1.605,00 

Nazeré Santa Sofia Independente 82 1.007,00 
 

Santo Amaro 

Santa Catarina STR 43 983,58 

05 de maio / Nova Suíça   MST 100 1.821,60 

Bela Vista /Sto. Antônio dos Calmons MST 50 458,71 

Pitinga / Eldorado MST 80 437,00 
 

São Sebastião do Passe 

Maju MST 29 521,80 

Nova Panema MST 58 917,86 

São Domingos  MST 28 145,31 

Água Fria Menino Jesus / Paracatu MST 112 13010 

TOTAL 10 PA’s - 650 20.907,86 
FONTE: INCRA, MST (dados de dezembro de 2003) 

ELABORAÇÂO: Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 

 

3.5.1 Projeto de Assentamento 05 de Maio / Nova Suíça 

 

O assentamento 5 de Maio surgiu a partir da ocupação da Fazenda Nova Suíça, 

localizada no Distrito de Acupe, município de Santo Amaro - Bahia. O imóvel tinha registrado 

uma área de 1.821,6 ha. Essa propriedade, em 12 de abril de 1921, quando foi vendida pela 

primeira vez por sessenta contos de réis, constituia-se em um engenho assim descrito: 

 
[...] a área de cerca de seis mil duzentas e quarenta tarefas de terras próprias com todas 

as suas acessões e benfeitorias, à saber: casa de engenho, compreendendo caxaria, casa 

de purgar, casa de caldeira, estribaria e almoxarifado, quatro balcões, tandaes, três 

tanques, paraxas, cinco resfriadores, roda motora e moenda, um guindaste de ferro, um 

aqueduto, três arados, sendo um com carreta e materiais e ferramentas do serviço do 

almoxarifado, um chalé coberto de telha com seis janelas e três portas, casa de moradia 

do administrados e mais quarto de empregados, casa grande de morada do proprietário 

de alvenaria e sobradada, com todos os compartimentos e dependências necessárias. 

Cerca de duzentas tarefas de cercas de arame, quatro cavalos comuns para serviço do 

engenho e uma besta de sela e vinte cabeças de gado lanígero e um trapiche com um 

guindaste no arraial do Acupe um dos portos de mar do engenho [...]122. 

 

 

A cadeia sucessória do 

imóvel indicou a aquisição por compra 

do mesmo feita a D. Anna Carolina de 

Souza Dantas Sodré pelo Comendador 

Bernardo Martins Catarino em 25 de 

abril de 1929 (quadro 11). Com o falecimento deste, o Sr. Carlos Martins Catarino o adquiriu por 

herança no inventário dos bens deixados pelo Comendador. Com o falecimento desse último, o 

imóvel foi partilhado entre dois herdeiros em partes iguais. Um dos herdeiros o vendeu através de 

cessão de herança a terceiro, em regime de arrendamento de seu direito hereditário sobre metade 

                                                 
122 Informações obtidas no Processo de Desapropriação, INCRA-BA. 

QUADRO 11 

Cadeia Sucessória – Fazenda Nova Suíça  

Santo Amaro - Bahia 
Transmitante Adquirente Área Data 

Espólio de Bernardo Martins 

Catarino 

Carlos Martins Catarino - 23.02.1949 

Anna Carolina de Sousa 

Dantas Sodré e Outros 

Bernardo Martins Catarino - 25.04.1929 

FONTE: Cadeia Sucessória do imóvel Incra/BA 

               Certidão de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos. Comarca de Santo Amaro -BA 
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da propriedade rural que adquiriu por sucessão hereditária. A partilha dos bens, anos depois de ter 

sido celebrada, não foi homologada pelo juiz em virtude da ausência de pagamento do imposto de 

tramitação – causa mortis. Paralelo a esta situação, a outra herdeira, solicitou ao juiz do 

inventário a anulação da cessão de herança sob o fundamento de que o cedente não poderia ter 

alienado a propriedade do bem, correspondente à metade da fazenda, considerando ser a 

propriedade indivisível e sendo assim, teria preferência para adquirí-la123. Em meio a todo esse 

dilema em torno da herança, o MST ocupou o imóvel e pressionou as instituições públicas, 

exigindo a desapropriação da área, resolvendo a questão.  

A ocupação ocorreu no dia 5 de 

maio de 1996 – daí o nome do 

assentamento – com a participação de, 

aproximadamente 300 famílias. O 

processo de desapropriação tramitou do 

período de 26 de junho de 1996 até 05 de 

abril de 1997 quando o PA foi criado, 

fundamentalmente, a partir da ocupação 

da fazenda pelo MST.  O processo foi 

muito conflituoso, os proprietários 

requereram a reintegração de posse da área. E como se não bastasse tudo isso, um outro grupo de 

sem terra, ligado ao MLT ocupou a mesma área no mesmo período (figura 25 e 26).  

Os conflitos internos foram de grandes proporções, a tensão social dentro da área foi 

acentuada, já que existiam dois acampamentos distintos de trabalhadores rurais sem terra: um ao 

norte e outro ao sul do imóvel, seguindo orientações de dois movimentos distintos, sem haver um 

entendimento.  Cabe registrar que o arrendatário da fazenda, tentando garantir os seus “direitos”, 

entrou, também, com o pedido de reintegração de posse. Todos esses fatores aumentaram as 

dificuldades de manutenção do acampamento e fizeram muitas famílias desistirem. 

 Os conflitos internos aumentaram quando um dos acampamentos teve os seus barracos 

queimados. Ninguém saiu ferindo, prevalecendo às trocas de acusação entre os movimentos, 

sendo a solução dos conflitos mediatizada pela Policia Federal, Procuradoria Pública e INCRA. 

A solução definitiva para o conflito foi árdua. Inicialmente foi acordado que dentre as 100 

famílias que seriam beneficiadas, 80 delas seriam as ligadas ao MST e 20 seriam as ligadas ao 

MLT. Todavia no decorrer da organização do PA evidenciou-se as incompatibilidades de 

                                                 
123 Cadeia Sucessórias, INCRA, ano 1996.  

FIGURA 25.  Assentamento 5 de maio, período do  acampamento do MST. 

  Santo Amaro - Bahia 
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orientação política entre os dois movimentos, decorrendo novo conflito. Um outro acordo foi 

realizado, ficando na área apenas as famílias ligadas ao MST, enquanto que as vinculadas ao 

MLT foram alocadas em uma nova 

área que foi desapropriada pela 

INCRA. Apesar do acordo, a situação 

não se resolveu de imediato e um novo 

incêndio debelou o acampamento, 

dessa vez onde estavam acampadas as 

famílias ligadas ao MST. De igual 

forma, não houve feridos. Acalmados 

os conflitos, foram realizados os 

procedimentos legais para o 

assentamento das famílias124. 

O valor total do imóvel foi de R$ 1.321.271,11 (um milhão trezentos e vinte um mil 

duzentos e setenta um real e onze centavos), o valor das benfeitorias de R$ 342.719,42 (trezentos 

e quarenta e dois mil setecentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos) e o valor da terra 

nua de R$ 978.497,69 (novecentos e setenta e oito mil quatrocentos e noventa sete reais e 

sessenta e nove centavos). O valor médio do imóvel rural/ha, foi de R$ 725,71 (setecentos e 

vinte cinco reais e setenta um centavos) ficou em torno de R$ 13.212,17 (treze mil duzentos e 

doze reais e dezessete centavos) por família, isso considerando o assentamento de 100 famílias.  

Segundo o Laudo de Vistoria realizado pelo INCRA, os fatores condicionantes ao uso 

agrícola do PA são considerados bons, tendo um clima quente e úmido, com temperatura média 

anual superior a 25º C, pluviosidade média anual em torno de 1800 mm, chovendo praticamente 

todo o ano, com maior intensidade no inverno. A vegetação apresenta-se no domínio original da 

Floresta Ombrófila Densa. Na área do PA encontra-se, ainda, resquício de Mata Atlântica 

primária e em regeneração, preservada devido à topografia acidentada e de difícil acessibilidade, 

apresentando algumas espécies características dessa formação vegetal. O relevo, no interior do 

PA, é caracterizado como suave ondulado, ondulado e forte ondulado, com altitude variando de 

20 m nas partes baixas a 200 m nos cumes dos morros. O solo do imóvel foi caracterizado como 

latossolos vermelho eutrófico, solos aluviais hidromórficos e manchas de litossolos em 

associação com vertissolos. Não foi identificada restrição grave às práticas agrícolas 

                                                 
124 Os conflitos foram noticiados no Jornal A Tarde nos dias 15.07.1997; 16.07. 1997; e 04.08.1997. 

FIGURA 26 Assentamento 5 de maio,  período do acampamento do MST, organização 

interna dos barracos.  Santo Amaro - Bahia 
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considerando, entretanto, que os litossotos e os solos aluviais necessitam de manejo adequado 

para garantir o bom aproveitamento agrícola (figura 27)125. 

O PA é bem servido de água, em 

seu perímetro existem inúmeras nascentes e 

pequenas cachoeiras que formam vários 

riachos, além de um rio perene, o Rio Açu 

ou Rio Pavão. O assentamento é cortado 

também pelo Rio Timbó e dispõe de uma 

cachoeira que é utilizada pelos assentados 

para o lazer, banho e lavagem roupas e 

utensílios. Os assentados armazenam a água 

proveniente da chuva no tanque subterrâneo 

para o consumo familiar.  

Somente em 1998 as famílias 

receberam o crédito habitação. Uma parte 

delas saiu dos barracos de lona preta e 

passou a morar nas casas construídas na 

agrovila do PA, essa ganhou a forma de 

círculo concêntrico. O crédito habitação 

apresentou problemas de aplicação, pois embora os recursos disponibilizados tenham sido para a 

construção de 100 casas, apenas 75 foram construídas, ficando 25 famílias sem moradia, 

continuando a viver nos barracos de lona preta ou construindo suas residências com seus 

próprios recursos. Atualmente, em virtude de disputas pela hegemonia do poder interno e 

questionamentos relacionados à organização da Cooperativa – Cooprarecon – e gestão do MST 

nesse PA e nos outros PA’s da regional, ocorreu o afastamento de aproximadamente 45 famílias, 

algumas foram substituídas por outras que não participaram do processo inicial de ocupação e 

acampamento. No período da pesquisa, cerca de 30 famílias estavam residindo no PA.  

 No PA 5 de maio há energia elétrica, uma casa de farinha, tanque subterrâneo com a 

capacidade para 20 mil litros de água e dois galpões de armazenamento. Existe uma escola com 

duas salas de aula, três banheiros, uma secretaria e uma cantina. Foi formada no PA uma 

associação – Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento 05 de Maio – que trata dos 

interesses gerais dos assentados.  

                                                 
125 Ver UFBA. MST: produção sustentável e cidadania. Projeto UFBA em Campo, março 2001. 

FIGURA 27 

BAHIA 

PERÍMETRO DO PA 5 DE MAIO 
SANTO AMARO 
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O assentamento foi dividido em lotes individuais com 8,00 ha cada um e uma área 

coletiva que, atualmente, não tem funcionalidade, fruto do esfacelamento da organização interna. 

Esse PA foi contemplado com o crédito Procera para implementação do seu Projeto Produtivo, 

elaborado pela Cooprarecon tanto individual (teto I) custeio e investimento, como o cooperativo 

(teto II). Nas roças individuais as famílias plantaram feijão, quiabo, banana e milho para 

autoconsumo e o pouco excedente era comercializado, normalmente, com atravessadores.  No 

projeto coletivo eles plantaram banana, mandioca e cana-de-açúcar, mas por falta de orientação 

técnica essas culturas não lograram sucesso e os assentados perderam todos os investimentos 

realizados. Neste PA não foi realizado o PDSA, sendo assim, todo o planejamento foi executado 

pelos assentados, incluindo a demarcação dos lotes realizada com corda.  Enfim o planejamento 

do espaço ficou sob a responsabilidade das famílias assentadas. 

 

3.5.2 Projeto de Assentamento Bela Vista / Santo Antônio dos Calmons  

 

A ocupação da Fazenda Santo Antônio 

Calmon, hoje PA Bela Vista, no município de Santo 

Amaro, ocorreu em novembro de 1996, com a 

participação de 250 famílias. O nome Bela Vista 

deve-se à paisagem privilegiada que se tem do 

ponto mais alto do PA, descortinando magnífica 

visão da Baia de Todos os Santos no trecho que ela 

banha o município de São Francisco do Conde. O 

PA possui uma área de 299,905 ha. O processo de 

desapropriação e imissão de posse desta área foi 

relativamente rápido, embora a ocupação tenha sido 

precedida de despejos, com a conseqüente 

reintegração de posse à Empresa Agrícola 

Cantagalo S/A, de propriedade de um grande 

devedor do Banco do Brasil – o Banco Econômico. Os acampados resistiram e em 30 de 

dezembro de 1997 o PA foi criado (figura 28). 

O valor pago por esse imóvel foi alto, R$ 262.923,64 (duzentos e sessenta e dois mil 

novecentos e vinte três reais e sessenta e quatro centavos). O valor relativo às benfeitorias 

encontradas foi de R$ 151.400,10 (cento e cinqüenta e um mil quatrocentos reais e dez centavos) 

e o valor da terra nua R$ 111.523,54 (cento e onze mil quinhentos e vinte três reais e cinqüenta e 

FIGURA 26 FIGURA 28 

BAHIA 

PERÍMETRO DO PA BELA VISTA 
SANTO AMARO 
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quatro centavos); o valor pago por hectares alcançou R$ 5.751,71 (cinco mil setecentos e 

cinqüenta e um reais e setenta e um centavos), cabendo para cada família assentada o valor de 

R$ 8.764,00 (oito mil setecentos e sessenta e quatro reais), correspondente a 12,232 ha/família. 

Segundo o Laudo de Vistoria executado pelo INCRA, as condições edafoclimáticas do 

imóvel eram favoráveis ao assentamento das famílias. O clima predominante na região 

classifica-se, por Kopper, no tipo Af, quente e úmido, com temperaturas médias de 24°C, e 

precipitação média, em torno de 2.000 mm. O relevo está definido como plano, suave ondulado a 

ondulado, e fortemente ondulado. A vegetação predominante é formada por Floreta Ombrófila 

Densa, mas em decorrência da ocupação humana, encontrou-se capoeira, cultura do cacau, citrus 

e eucaliptos como cobertura vegetal. Os solos são basicamente formados por vertissolos, solos 

litólicos eutróficos, latossolos vermelho amarelo eutrófico, ou seja, o PA é composto por solos 

de alta fertilidade natural. O imóvel é bem servido de água, dispondo de um riacho e algumas 

nascentes perenes. 

O Laudo de Vistoria inicial indicou o assentamento de 50 famílias, entretanto no 

decorrer do processo, percebeu-se que, devido ao relevo fortemente acidentado, a área somente 

comportaria o assentamento de 30 famílias e os excedentes foram redistribuídos para outros 

acampamentos da regional. Essas famílias eram oriundas das cidades de Feira de Santana, 

Salvador, São Francisco do Conde e Candeias126.  

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Bela Vista funciona e 

representa os assentados junto ao 

INCRA e aos órgãos de 

financiamentos. O espaço de 

socialização dos assentados 

restringe-se à agrovila. O PA 

dispõe de energia elétrica e água. 

Esta é adquirida através de uma 

roda d’água que captura a água 

em uma das nascentes existentes 

no PA, em seguida é bombeada 

para a agrovila por uma 

canalização s imples, subindo cerca de 100 m por uma encosta de aproximadamente 80° de 

inclinação (figura 29). 

                                                 
126 Ver ARAÚJO, J. J. C. Trabalhadores rurais sem terra: da exclusão social a conquista da terra. Dissertação de Mestrado. 

Salvador: UFBA, 2001.  

FIGURA 29 Assentamento Bela Vista, roda d´água.  Santo Amaro - Bahia 
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Nesse PA o espaço de socialização resume-se ao da agrovila. Os assentados receberam 

os créditos Procera para aplicarem no Projeto Produtivo, elaborado pela Cooprarecon e como 

estava previsto, os recursos do crédito cooperativo (teto II) foram aplicados no cultivo de 

abacaxi; a roça do projeto cooperativo foi totalmente perdida devido à falta de assistência técnica 

na condução do projeto. O abacaxi foi atacado por pragas e, como os assentados não tiveram 

orientação adequada, todo o cultivo foi perdido na primeira safra, o que significou não somente a 

perda dos créditos recebidos, tendo como conseqüência endividamento e o desânimo dos 

assentados. Ainda com o crédito cooperativo, os assentados compraram animais, como bois e 

cavalos.  Com o crédito individual (teto I) plantam culturas de subsistência como a mandioca, o 

feijão, o milho, o quiabo e o 

aipim, entre outras.  Devido aos 

problemas enfrentados e às 

dificuldades para implementação 

do Projeto Produtivo agrícola e 

por não terem obtido os 

resultados esperados, muitos 

assentados voltaram para as 

cidades onde anteriormente 

moravam em busca de emprego. 

O assentamento hoje, para 

algumas famílias, funciona muito mais como um espaço dormitório do que como espaço de 

trabalho na terra e reprodução da vida; essa concepção desmoronou diante das frustrações 

cotidianas e frente às novas estratégias de vida criadas para garantir subsistência (figura 30). 

 

3.5.3 Projeto de Assentamento Eldorado / Petinga 

 

A Fazenda Petinga – PA Eldorado, em homenagem aos sem-terras assassinados em 

Eldorado dos Carajás (PA) em abril de 1996 – localizada no município de Santo Amaro, foi 

ocupada em 17 de março de 1997, com a participação de aproximadamente, 70 famílias. A área 

de 653,40 ha pertencia ao Econômico Agropastoril Indústrial S/A, igualmente à Faz. Santo 

Antônio dos Calmons, sendo propriedade do mesmo devedor do Banco do Brasil – o Banco 

Econômico, fator que acelerou o processo de desapropriação. A área foi desapropriada após sete 

meses de ocupação, sendo o PA criado em 31 de dezembro de1997. Seguida a imissão de posse, 

os assentados receberam os créditos de implantação, fomento e habitação (figura 31}.  

FIGURA 30.  Assentamento Bela Vista, agrovila.  Santo Amaro - Bahia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A
rq

u
iv

o
 P

ro
je

to
 G

e
o

g
ra

fA
R



 155 

 Cerca da metade das famílias 

constituia-se de excedentes dos 

Assentamentos 5 de Maio e Bela Vista, 

enquanto as outras restantes provinham da 

Região Metropolitana de Salvador e 

municípios próximos como Feira de 

Santana, Cachoeira e dentre outros, foram 

assentadas 50 famílias. 

A cadeia sucessória indica que em 

9 de abril de 1931 a Magalhães & Cia, 

antecessora de S/A Magalhães Comércio e 

Industria, arrematou em hasta pública o 

Engenho Petinga com parte da Fazenda 

Petinga. Em 16 de setembro de 1964 a 

Fazenda Petinga foi adquirida pela S/A 

Lavoura e Indústria Reunidas (quadro 12). 

Em 22 de dezembro de 1981 o imóvel foi 

adquirido pelo Banco Econômico de 

Investimento S/A através de dação em pagamento feita pela S/A Lavoura e Industria Reunidas, 

quando esta quitou sua divida com o Banco127. Em 02 de abril de 1982, por compra e venda, o 

Banco Econômico de Investimento transferiu o imóvel para a propriedade do Econômico 

Agropastoril Industrial S/A. Antes de 1931 não há registro sobre a propriedade do imóvel. No 

processo de desapropriação consta 

que se tratava de um imóvel 

classificado como Média 

Propriedade Improdutiva, o que 

não impediu a viabilidade da sua 

desapropriação, pois foi 

considerado que o seu proprietário 

possuía outros imóveis no Estado 

da Bahia, e considerou-se a sua 

                                                 
127 Dação em pagamento – acordo realizado com o objetivo de extinguir uma obrigação, pelo qual o credor recebe coisa que não 

seja dinheiro, em substituição da prestação que lhe era devida. GUIMARÃES, D. T. Dicionário Jurídico. 7. ed. São Paulo: 

Rideel, 2004. (Coleção de Leis Rideel, Serie Compacta)  

QUADRO 12 

Cadeia Sucessória – Fazenda Petinga 

Santo Amaro – Bahia 

Transmitante Adquirente Área Data 
Banco Econômico de 

Investimento S/A 

Econômico Agropastoril 

Industrial S/A 

653,40 02.04.1982 

S/A Lavoura e Industria 

Reunidas 

Banco Econômico de 

Investimento 

653,40 22.12.1981 

- S/A Lavoura e Industria 

Reunidas 

- 16.05.1977 

S/A Magalhães 

Comercio e Industria 

S/A Lavoura e Industria 

Reunidas 

- 16.09.1964 

- Magalhães & Cia. Antecessora 

de S/A Magalhães Comércio e 

Industria 

- 02.12.1931 

FONTE: Cadeia Sucessória do imóvel Incra/BA 

               Certidão de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos. Comarca de Santo Amaro - BA 
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ancianidade ser de mais de 40 anos e ainda por estar ocupada por sem terra, o que caracterizou 

forte tensão social. 

De acordo com o Laudo de Vistoria do Imóvel elaborado pelo INCRA, na sua 

morfologia predomina o relevo plano, suave ondulado a ondulado. O imóvel é bem servido de 

água, pois é cortado ao centro da propriedade no sentido oeste-leste pelo Rio Petinga, que é 

utilizado para o consumo humano e animal. O clima predominante na região, segundo a 

classificação de Kopper, é do tipo Af, quente e úmido, com temperaturas médias de 24° C, com 

precipitação média em torno de 2.000 mm, bem distribuída durante todos os meses do ano. No 

que se refere à vegetação, esta era formada de Floresta Ombrofila Densa em fase de regeneração e 

de vegetação de mangue, mas devido à ocupação humana, grande parte da vegetação original foi 

suprimida para dar lugar à implantação de culturas.  

Os solos da do PA eldorado dispõem de 90% da sua totalidade constituídos por 

vertissolos – massapê. Estes solos dispõem de alta fertilidade suportando desde de culturas 

perenes a culturas de ciclo curto e de subsistência, necessitando, apenas, de práticas simples de 

conservação. Entretanto apresentam alguns fatores limitantes decorrentes das suas características 

físico-químicas, em especial, o elevado teor de argila presente em sua composição, deriva o risco 

de encharcamento no inverno, dificultando o uso de maquinas agrícolas e fendilhamento do solo 

no período do verão, impedindo o seu satisfatório manuseio devido a sua alta tenacidade. 

Neste PA não foi realizado o PDA, ficando o planejamento a cargo dos assentados. O 

PA teve a elaboração do seu Projeto Produtivo pela Cooprarecon, pautada na captação do crédito 

individual (teto I) investimento e custeio e do cooperativo (teto II). Todos os créditos investidos 

no plantio foram perdidos devido à falta de assistência técnica. As famílias plantaram e perderam 

no projeto cooperativo voltando para o cultivo de banana e coco; e o individual voltou-se para o 

cultivo de mandioca que, por não agregar valor, dificultou a permanência das famílias no 

assentamento. Com o endividamento contínuo as famílias buscaram estratégias de sobrevivência 

complementares à agricultura, como o assalariamento nas cidades do entorno. 
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3.5.4 Projeto de Assentamento São Domingos 

 

O acampamento efetivou-se na Fazenda Itatingui, localizada no município de São 

Sebastião do Passé, em 16 de fevereiro de 1997, com 111 famílias cadastradas, oriundas de Feira 

de Santana, Candeias, São Francisco do Conde, Salvador, Tanquinho e outros. Cinco anos 

depois, o acampamento tornou-se assentamento com 29 famílias em uma área de 145,31 ha. A 

morosidade que é comum ao processo de implantação dos PA’s foi, nesse caso, acentuada 

devido a implicações na desapropriação da área, que representava um misto de terra devoluta 

com terra grilada (figura 32). A área em questão não pôde ser desapropriada por ser terra 

devoluta – grilada há muitos anos, com topônimo de conhecimento público da região e pelo fato 

de há muito ter sido fazenda produtora de cana-de-açúcar, dispondo como benfeitoria principal 

uma casa sede que, embora em estado precário de conservação, revelava a imponência da família 

de grileiros. Dessa forma o Governo de Estado da Bahia, através da Coordenação de 

Desenvolvimento Agrário (CDA), vinculada à Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma 

Agrária, por Portaria CDA n° 

020/2001, por alienação simples, 

criou o projeto de assentamento, 

considerado originário de 

regularização fundiária de terras 

devolutas estaduais.  

Após esse procedimento 

o PA São Domingos estava 

criado e iria ser enquadrado 

como Projeto Cédula da Terra 

(PCT) – atualmente chamado de 

Crédito Fundiário. Entretanto, esta modalidade de “Reforma Agrária” foi, e ainda é, muito 

questionada pelos movimentos sociais e não foi aceita pelo MST que reivindicou e conseguiu 

torná-lo PA de Reforma Agrária vinculado ao INCRA, mediante Portaria INCRA/SR-05/n° 48, 

de 14 de dezembro de 2001. O reconhecimento do PA São Domingos como área de Reforma 

Agrária sob responsabilidade do INCRA, possibilitou às famílias assentadas serem beneficiadas 

pelos créditos Apoio a Instalação e Habitação, igualmente aos PA’s instituídos pelo INCRA. Ao 

PA São Domingos também foi permitido o direito à aquisição do Pronaf Grupo A, para iniciar o 

processo produtivo, assim como, está avalizado a dispor do PDSA – este programado para ser 

realizado no transcurso de 2004. 

FIGURA 32 Assentamento São Domingos, período do Acampamento.  Santo Amaro - Bahia 
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Na área não existiam benfeitorias significativas, apenas um casarão em ruínas, já citado, 

e duas famílias de posseiros que foram antigos trabalhadores da fazenda, os quais se integraram 

ao Movimento e hoje compõem o quadro de assentados. A água utilizada pelos assentados é 

proveniente do Riacho Tubarão que corta o assentamento. No PA não existe luz elétrica. O solo 

é composto em 70% da sua totalidade de vertissolos – massapê. 

Este assentamento recentemente recebeu os primeiros créditos Instalação e Habitação. 

Contudo, a ausência de planejamento do espaço e a falta orientação técnica implicou na 

construção das casas sem os cuidados de engenharia necessários à manutenção da estabilidade 

das mesmas, resultando rachaduras por todas as residências, ficando algumas, inclusive, com 

risco de desabamento, fator que 

tem deixado as famílias bastante 

apreensivas. Destaca-se que as 

casas da agrovila foram 

construídas por uma empreiteira 

que recebendo o dinheiro, 

rapidamente as construiu, sem o 

mínimo padrão de qualidade 

(figura 33). A planta original das 

casas teve no processo de sua 

construção a redução do tamanho planejado, além do material utilizado pela empreiteira ter sido 

de baixíssima qualidade. A empreiteira certamente conseguiu maximizar os seus lucros e as 

famílias assentadas aumentaram os seus problemas. O caso foi encaminhado ao INCRA, 

entretanto a empreiteira responsável pelas obras se eximiu das responsabilidades, alegando que 

cumpriu a sua parte; o interessante é que não foi realizado contrato com as cláusulas que esta 

deveria que cumprir. Assim as casas foram entregues sem revestimento interno e externo, os 

banheiros não foram equipados com os utensílios mínimos que permitissem o seu uso.  

A atividade produtiva das famílias organizava-se em roças de subsistência individuais, 

onde plantavam milho, feijão, mandioca, quiabo, aipim, etc. sendo o excedente vendido 

timidamente nas feiras da região e a atravessadores.  

 

 

 

 

 

FIGURA 33.  Assentamento São Domingos, agrovila observada em um dia nublado.  

Santo Amaro - Bahia 
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3.5.5 Projeto de Assentamento Nova Panema / Panema 

 

 A ocupação da Fazenda Panema teve início em 24 de fevereiro de 1998. O PA foi criado 

dois anos após o inicio da ocupação inicial, em 12 de abril de 2000, e está localizado nos 

municípios de São Sebastião do Passé e Dias D’ Ávila, a aproximadamente à 110 km de 

Salvador. A ação inicial da ocupação contou com a participação de 250 famílias. Tratava-se de 

um imóvel registrado com 834,561 ha, entretanto, a área levantada no período da vistoria do 

INCRA foi de 917,861 ha. A propriedade pertencia à Empresa Sibra Florestal S/A. 

 Na análise da cadeia 

sucessória, consta que o imóvel foi 

adquirido por compra feita a Felipe 

Jasmim, em 17 de abril de 1972. O 

referido imóvel foi adquirido por 

Felipe Jasmim por compra de 50 % da 

totalidade da área do imóvel na dissolução do seu casamento com D. Wanda Torres Jasmim em 

15 de março de 1971. A outra parte, os 50% restantes, foi adquirida pelo Sr. Antonio Jasmim por 

compra feita a Sra. Trifina Guimarães Torres, com registro em 31 de maio de 1944. A cadeia 

sucessória aponta para uma propriedade que se fragmentou e uniu-se a partir das construções e 

desconstruções matrimoniais. Seqüencialmente o imóvel foi adquirido pela Sibra Florestal S/A 

que no período de 24 anos não desenvolveu na área nenhuma atividade significativa que 

garantisse a função social da terra (quadro 13).  

 O custo total do imóvel foi de R$ 138.459,95 (cento e trinta e oito mil e quatrocentos e 

cinqüenta e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo o valor das benfeitorias de R$ 

8.092,41 (oito mil e noventa e dois reais e quarenta e um centavos) e o valor da terra nua de R$ 

130.367,54 (cento e trinta mil e trezentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos). O 

valor do imóvel rural/ha foi de R$ 165,91 (cento e sessenta e cinco reais e noventa e um 

centavos) ficando em torno de R$ 7.287,37 (sete mil duzentos e oitenta e sete reais e trinta e sete 

centavos) por família, isso considerando o assentamento de 19 famílias. Porém como foram 

assentadas 58 famílias os custos caíram para R$ 2.387,25 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais 

e vinte e cinco centavos) por família (figura 34). 

Segundo o Laudo de Vistoria efetivado pelo INCRA o clima predominante (segundo a 

classificação de Köpper) caracteriza-se por ser úmido, com temperatura média anual de 25º C, 

precipitação média anual de 1400 a 1750 mm. A cobertura vegetal originária é Floresta 

Ombrofila Densa, apresentando uma mata secundária em diferentes estágios de regeneração. A 

QUADRO 13 

Cadeia Sucessória – Fazenda Panema 

São Sebastião do Passé - Bahia 
Transmitante Adquirente Área Data 
Felipe Jasmim Sibra Florestal S/A 834,561 ha 17.04.1972 

Wanda Torres Jasmim Felipe Jasmim 50 % da área 15.03.1971 

Trifina Guimarães Torres Antônio Jasmim 50% da área 07.07.1944 
FONTE: Cadeia Sucessória do imóvel Incra/BA 

               Certidão de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos. Comarca de São Sebastião do 

                Passe – BA 
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área apresenta riqueza de recursos hídricos de 

superfície, com vários rios, córregos, nascentes, 

brejos, tendo como principais mananciais perenes 

cortando a área os Rios Jacumirim e o Jacuipe. O 

relevo é caracterizado como plano, suave ondulado, 

ondulado, forte ondulado. O solo encontrado no 

imóvel apresenta-se, em geral, com uma baixa 

fertilidade natural, apresentando para algumas 

classes de solo, drenagem deficiente e 

pedregosidade. Não foi encontrado nenhum tipo de 

produção e as benfeitorias restringiam-se à cerca 

perimetral, estrada interna e três fornos para carvão. 

Registra-se a presença de oito famílias de posseiros 

com moradias habituais e nascidas na propriedade. 

Estas famílias foram incorporadas como 

beneficiários do PA. 

Após a ocupação, a luta para que os acampados se mantivessem na terra foi grande. 

Houve dois despejos: no primeiro os acampados ficaram dois meses fora da área e no segundo 

despejo ficaram oito meses, só retornando para a terra após a vistoria do INCRA com o 

encaminhamento do processo desapropriatório. Durante o tempo dos despejos muitas famílias 

desistiram, regressando para os seus locais de origem. As 58 famílias que resistiram conseguiram 

o direito à terra e, em março do ano de 2001, receberam de imediato os créditos Apoio a 

Instalação e Habitação. É importante ressaltar que diante da baixa qualidade do solo, no Laudo 

de Vistoria foi recomendado o assentamento de apenas 19 famílias, todavia, foram beneficiadas 

58 famílias, ou seja, 39 famílias a mais que a capacidade do uso do solo comportava segundo os 

estudos técnicos. 

A maior parte da população assentada tem origem urbana, oriunda principalmente da 

Região Metropolitana de Salvador, em especial da capital – Salvador, que é o local de 

procedência de 42,3% dos chefes de domicílio. Destacam-se ainda os municípios de São 

Sebastião do Passe com 17,3%, Mata de São João com 15,4% e São Francisco do Conde com 

5,8% da origem dos chefes de família 128. A organização social ocorreu de maneira espontânea, 

                                                 
128 Ver FAPEX; INCRA. Planejamento de desenvolvimento sustentável: diagnóstico socioeconômico e ambiental do Projeto 

de Assentamento Fazenda Nova Panema, Município de São Sebastião do Passe, Estado da Bahia. v 1, Salvador – Bahia, abril 

2002.  

FIGURA 34 

BAHIA 

PERÍMETRO DO PA NOVA PANEMA 
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 



 161 

sem a presença do INCRA. A divisão dos lotes e a determinação de como seriam utilizados 

foram determinadas por iniciativa dos assentados, sendo os mesmos distribuídos por sorteio129. 

No que se refere à renda, a pequena produção dos lotes individuais e da roça coletiva – 

plantação de subsistência de milho, amendoim, feijão, maracujá, aipim, mandioca, hortaliças e 

etc. – não têm sido suficientes para garantir o provimento das necessidades básicas das famílias 

assentadas, assim elas estão recorrendo, como estratégia de complementação da renda, ao 

trabalho assalariado fora do assentamento. Estas atividades são ligadas ao ramo de prestação de 

serviços não agrícolas, são os ‘bicos’ e as ocupações que os assentados realizavam antes de 

ingressarem no PA, além do trabalho como diaristas no próprio assentamento. A aposentadoria 

dos idosos mostra-se importante para a manutenção da subsistência das famílias130. 

O espaço de convivência dos assentados situa-se em torno da agrovila do PA, onde 

inexiste espaço de lazer e entretenimento para a comunidade. Foram construídas em 2002, 58 

casas a partir dos recursos provenientes do crédito Habitação. O assentamento dispõe de uma 

escola – Escola Sheknah, nome que significa Casa de Deus. Esta instituição educacional 

funciona em regime multisseriada, dispondo de um professor para todas as séries e que tem o seu 

salário pago pela prefeitura de São Sebastião do Passé. A escola padece de ausência de infra-

estrutura, de recursos materiais e humanos131. O assentamento não possui energia elétrica, a água 

é retida do rio que corta o assentamento e há, ainda, enorme dificuldade de deslocamento.  

Embora esse PA tenha sido contemplado com o PDSA, realizado no período de 2001 – 

2002, pouco foi posto em prática, o Plano é visto muito mais como uma imposição legal do que 

como um instrumento eficaz e necessário ao planejamento do espaço dos PA’s. Assim, o PDSA 

do PA Nova Panema está, juntamente com outros Planos realizados em outros assentamentos, 

nas estantes do INCRA, sendo usado quando é necessário à liberação do Pronaf Grupo A, para o 

qual os Planos constituem-se em um pré-requisito legal para o acesso esse, embora em alguns 

casos, contraditoriamente, mesmo com a ausência do PDSA, os créditos sejam liberados, como 

fruto das pressões dos movimentos sociais de luta no campo.  

 

 

 

 

                                                 
129 Ver FAPEX; INCRA. Planejamento de desenvolvimento sustentável: diagnóstico socioeconômico e ambiental do Projeto 

de Assentamento Fazenda Nova Panema, Município de São Sebastião do Passe, Estado da Bahia. v 1, Salvador – Bahia, abril 
2002. 
130 Idem 
131 Ibidem. 
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3.5.6 Projeto de Assentamento Pedrinhas / Maju 

 

O PA Pedrinhas/Maju 

constituiu-se a partir da 

ocupação da Faz Maju, uma 

área dimensão de 1.200 

tarefas, que corresponde a 

521,80 ha, porém, de acordo com a planimetria da área só foram encontradas 479,721 ha. O 

Imóvel pertencia a Sibra Eletrosiderúrgica Brasileira S/A e, conforme a cadeia sucessória, 

aquisição ocorreu por simples transação de compra e venda junto ao Sr. Antonio Calmon Vilas 

Boas. Posteriormente, com a compra da Fazenda Panema, a Sibra Eletrosiderúrgica Brasileira 

S/A ficou com dois imóveis contíguos e igualmente improdutivos (quadro 14). 

Os acampados sofreram dois despejos, 

tendo a polícia ateado fogo nos barracos das 

famílias. Mas após a realização do Laudo de 

Vistoria e encaminhamento para a desapropriação 

dos ocupantes, a bandeira do MST foi fincada 

definitivamente na propriedade. As famílias são 

originárias de alguns municípios da RMS, como 

Salvador com 18,5%, Lauro de Fretas com 7,4 % 

dos chefes de famílias. Destaca-se ainda o 

município de São Sebastião do Passé com 59,3 % 

da origem dos chefes de famílias que compõem o 

PA132. 

O imóvel está localizado no município de 

São Sebastião do Passé. No imóvel não foi 

constatado nenhum tipo de produção. No que se 

refere às benfeitorias identificou-se a casa 

sede/depósito, cerca perimetral, dois tanques e seis fornos de carvão. Constatou-se a existência 

de três famílias de posseiros com moradia habitual, nascidas na área, ocupando área inferior a 

um módulo fiscal da região – 30 ha (figura 35). 

                                                 
132 FAPEX; INCRA. Planejamento de desenvolvimento sustentável: diagnóstico socioeconômico e ambiental do Projeto de 

Assentamento Fazenda Maju, Município de São Sebastião do Passé, Estado da Bahia. v 1, Salvador – Bahia, abril 2002. 

QUADRO 14 

Cadeia Sucessória – Fazenda Pedrinhas/Maju 

São Sebastião do Passé - Bahia 

Transmitante Adquirente Área Data 
Antonio Calmon Vilas Boas Sibra Eletrosiderúrgica 

Brasileira AS 

1.200 (tarefas)  

Phillipi Abboud Antônio Calmon 

Volas Boas 

1.200 (tarefas) 16.04.1964 

FONTE: Cadeia Sucessória do imóvel Incra/BA 

               Certidão de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos. Comarca de São Sebastião do Passe - BA 

FIGURA 35 

BAHIA 

PERÍMETRO DO PA MAJU 
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 
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De acordo com o Laudo de Vistoria implementado pelo INCRA, o clima da região é 

definido como úmido (classificação de Köppen), tendo índice médio de pluviosidade em torno 

de 1400 a 1750 mm. A cobertura vegetal original era composta por Floresta Ombrofila Densa, 

atualmente bastante descaracterizada, apresentando-se em processo de regeneração. Rica em 

recursos hídricos de superfície, apresenta vários córregos, nascentes, brejos e tem como 

principais mananciais perenes os Rios Jucumirim e o Jacuipe, que cortam a área. Os solos, em 

geral, apresentam-se com baixa fertilidade natural e, em algumas classes, encontra-se drenagem 

deficiente e pedregosidade. Diante desse fato foi indicado no Laudo de Vistoria o assentamento 

de 10 famílias na área, contudo, diante das pressões do Movimento foram assentadas 29 famílias, 

repetindo o mesmo processo que o ocorrido no PA Panema, propiciando a reprodução do 

minifúndio em terras pobres. 

O custo total do imóvel foi de R$ 98.838,32 (noventa e oito mil e oitocentos e trinta e 

oito reais e trinta e dois centavos), o valor das benfeitorias foi de R$ 23.900,73 (vinte e três mil e 

novecentos reais e setenta e três centavos) e o valor da terra nua R$ 74.937,59 (setenta e quatro 

mil e novecentos e trinta e sete reais e cinqüenta e nove centavos). O valor do imóvel rural/ha, 

foi de R$ 206,03 (duzentos e seis reais e três centavos) ficou em torno de R$ 9.883,83 (nove mil 

oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos) ha/família, isso considerando o 

assentamento de 10 famílias, todavia, foram assentadas 29 famílias, assim, os custos reduziram-

se para R$ 3.408,21 (três mil quatrocentos e oito reais e vinte e um centavos) ha/famílias. 

A organização da produção é precária, prevalecendo os cultivos de subsistência como 

milho, feijão, mandioca, amendoim, aipim e banana. A maior parte do rendimento das famílias 

proveio de fora do PA munidos de assalariamento e das aposentadorias que garantiam a renda 

mínima para possibilitar a sobrevivência. Este assentamento teve o PDSA efetivado, entretanto, 

até o momento atual pouco do que foi proposto foi realizado; existe uma distância muito grande 

entre o que é planejado e o que é efetivado na prática, para melhoria da qualidade de vida dos 

assentados.  O assentamento garante a sua organicidade e representação junto ao INCRA através 

da Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Fazenda Maju.  

O fato de o PA não dispor de escola é sacrificante para as crianças, que chegam a andar 

por um percurso de 4 km, que pode durar até 2 horas de caminhada, para alcançarem unidade 

escolar mais próxima 133. A integração entre os assentados ocorre no espaço da agrovila, não há 

área de lazer ou um ambiente de socialização comunitária. O PA já recebeu os seus créditos – 

Apoio a Instalação e Habitação – e já teve as casas construídas.  

                                                 
133 FAPEX; INCRA. Planejamento de desenvolvimento sustentável: diagnóstico socioeconômico e ambiental do Projeto de 

Assentamento Fazenda Maju, Município de São Sebastião do Passe, Estado da Bahia. v 1, Salvador – Bahia, abril 2002. 
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3.5.7 Projeto de Assentamento Menino Jesus / Paracatu 

 

A Fazenda Paracatu, que estava sem funcionalidade há algum tempo, foi ocupada pelo 

MST em 1998. O PA foi criado em 20.01.03 para assentar 141 famílias, mas somente em 

dezembro de 2003 as famílias foram legitimadas e homologadas pelo INCRA. A fazenda possui 

uma área de 13.009,518 ha, acumulando 216, 83 módulos fiscais – 60 ha. A sua vegetação é 

constituída por hipoxerófita e hiperxerófila. No imóvel, parte da vegetação nativa foi substituída 

por eucaliptos, pinus e sisal, tendo sido mantidas as áreas de reserva, como prevê a legislação 

(figura 36). O relevo do imóvel é plano a suave 

ondulado, predominantemente, e ondulado a 

fortemente ondulado, secundariamente. O clima é 

do tipo semi-árido a seco úmido (BSH de 

Koppen) caracterizado por apresentar 

temperaturas médias anuais de 23,8° C, com 

precipitação média anual de 845 mm. A área 

dispõe de escassos recursos hídricos de superfície, 

sendo cortada pelo Rio Inhambupe e Riacho das 

Virgens, ambos intermitentes. Possui, potencial 

para exploração de águas subterrâneas, dispondo 

de dois poços artesianos com capacidade de 

aproximadamente 10.000 l/h, mas não estão em 

funcionamento. 

Nos solos da PA predominam uma 

associação de Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico, Areia Quartzosa Distrófica, Podzólico 

Vermelho Amarelo Equivalente, Areia Quartzosa Distrófica, assim apresentando aptidão ao uso 

de regular a restrita, adaptando bem culturas que se desenvolvam em solos arenosos. 

Este PA está como o PDSA programado para execução em 2004, fator que poderá 

auxiliar ou não a organização das famílias assentadas. O crédito Instalação foi recebido pelas 

famílias em dezembro de 2003. O MST mostra-se bastante rígido na organização do PA, 

preocupado em não repetir os problemas organizacionais e de gestão dos recursos que existiram 

nos PA´s Eldorado, Bela Vista e 05 de maio, que culminou com a expulsão e esvaziamento da 

influência político-utópica do Movimento nesses Projetos. 

 

FIGURA 34 FIGURA 36 

BAHIA 

PERÍMETRO DO PA PARACATU 
ÁGUA FRIA 
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3.6 Redes e Territórios do Recôncavo. 

  

Os PA’s da regional Recôncavo do MST 

apresentam características peculiares. A 

população total que hoje constitui os PA’s 

Eldorado, Bela Vista, Nova Suíça, São 

Domingos, Maju, Nova Panema e Paracatu 

(Menino Jesus) gira em torno de 772 pessoas, 

distribuídas em 196 famílias, com uma média de 

3,94 pessoas por família. Observa-se que os PA’s 

vêm sofrendo um processo rotatividade – deles saem e chegam novas famílias – mas tem 

predominado o abandado dos lotes. De acordo com o quadro 15, 

verifica-se que o número de famílias assentadas e o numero de 

famílias existentes nos PA’s no momento da pesquisa de campo e 

da realização do Censo do MST, apresenta um decréscimo variando 

de 61,00% no PA Nova Suíça a 10,34 % no PA Maju. A faixas 

etárias predominantes situam-se entre 15 e 25 anos com 25,65 % da 

população; já o número de crianças na faixa etária entre 0 e 10 anos 

gira em torno de 16,32 %. Os idosos – 60 a < 80 – perfazem um 

total 6,09 %, dados observados no quadro 16 e na figura 37. 

FIGURA 37
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QUADRO 15 

Famílias Assentadas x Famílias Residentes 

Regional Recôncavo do MST – Bahia 2003 

Assentamentos 

Familias 

Assentadas 

Familias 

Residentes 

Famílias 

Residentes % 

Eldorado 50 34 68,00 

Maju 29 26 89,66 

Nova Suiça 100 39 39,00 

Nova Panema 59 47 79,66 

São domingos 29 24 82,76 

Bela Vista 30 26 86,67 

Total 297 196 ... 
FONTE: INCRA (dezembro de 2003), Mutirão do MST Elaboração  

Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 

QUADRO 16 

Faixa Etária dos Assentados 

Regional Recôncavo do MST 

 Bahia - 2003 

Faixa Etária % 

0 a 5 7,12 

5 a 10 9,20 

10 a 15  9,97 

15 a 20 15,03 

20 a 25 10,62 

25 a 30 6,87 

30 a 35 5,70 

35 a 40 6,48 

40 a 45 7,25 

45 a 50 7,12 

50 a 55 4,92 

55 a 60 3,63 

60 a 65 2,20 

65 a 70 2,46 

70 a 75 0,78 

75 a 80 0,39 

< 80 0,26 

Total 100,00 
FONTE: Mutirão do MST. Elaboração Projeto  

GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos  

 

FONTE: Mutirão MST, 2002. Elaboração Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 
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A escolaridade desses grupos sociais é baixa, pois para 

que se mantenham matriculados e freqüentes na escola precisam 

enfrentar muitos obstáculos. Todos os PA’s estudados dispõem 

de escolas de pequeno porte, funcionando em regime 

muiltiseriado, com um professor por escola, tendo este o salário 

pago pela prefeitura, mediante negociação com as lideranças do 

Movimento. Porém, como não é registrada pela prefeitura, a 

escola não se beneficia da merenda escolar. As maiores taxas de 

assentados estudando – crianças e adultos – foram encontradas 

no PA Nova Suíça, com 53,47 %. As menores taxas foram 

identificadas no PA Nova Panema. Apesar das dificuldades de 

acesso à escola, os analfabetos constituem apenas 5,83 % da população assentada; 66,06 % 

correspondem aos assentados que estão inseridos entre o I ao IV ciclo do Ensino Fundamental. 

No Ensino Médio encontram-se 11,27 % dos assentados; enquanto somente um assentado 

afirmou participar do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), e um assentado do PA 

Eldorado afirmou ter concluído o Nível Superior (quadro 17 e figura 38). 

 

A principal fonte de renda do conjunto dos assentados, mesmo com toda dificuldade e 

restrições é a agricultura, o que mostra o potencial das famílias para fazerem a terra produzir. 

Para 33,53 % dessas famílias o cultivo da terra predomina na composição de sua renda familiar, 

sendo computado aí o que é consumido por elas. A aposentadoria destaca-se com 21,18 % do 

conjunto das famílias que afirmam ser esta a origem principal de suas rendas, seguida do 

trabalho assalariado que para 20,00 % das famílias, constitui-se na principal fonte de renda. As 

políticas compensatórias das bolsas constituem a renda principal para 4,17 % das famílias. 

QUADRO 17 

Níveis de Escolaridade das Famílias 

Assentadas nos PA’s da Regional 

Recôncavo do MST - BA 

Escolaridade % 

Analfabetos 5,83 

Pré-escola 3,11 

Alfabetizada 7,90 

I a II Ciclo - Fundamental 39,25 

III a IV Ciclo - Fundamental 26,81 

Ensino Médio 11,27 

EJA 0,26 

Ensino Superior 0,26 

Pós-Graduação 0,00 

Não respondeu 5,31 

Total 100,00 
FONTE: Mutirão do MST Elaboração Projeto 

GeografAR, Por Cirlene Jeane Santos e Santos 

FONTE: Mutirão MST, 2002. Elaboração Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 
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A produção dos PA’s é pequena considerando as potencialidades dos solos, os recursos 

hídricos disponíveis e a fácil acessibilidade propiciada pelas vias de circulação de mercadoria, 

com destaque especial para os PA’s Eldorado, Bela Vista, 5 de maio e São Domingos. Os PA’ 

Maju e Nova Panema apresentam restrições na qualidade do solo e o PA Paracatu (Menino 

Jesus) restrições no solo e nos recursos hídricos disponíveis em superfície que se comportam 

como fatores limitantes à produção.  

Do conjunto dos 

assentados 48,98% 

reservam a sua produção 

apenas para autoconsumo; 

em contrapartida 51,02% 

destinam a sua produção 

para o autoconsumo e para 

a comercialização – o 

excedente é, 

principalmente, vendido a 

atravessadores por 62,77% das famílias; e 36,17% dos assentados vendem o seu excedente nas 

feiras livres dos municípios nos quais estão inseridos (figura 39). O problema da produção no 

conjunto dos PA’s é o fato de que essa é realizada individualmente, com um volume 

inexpressivo e esporádico. Como já foi evidenciado na análise dos PA’s isoladamente, a ausência 

da assistência técnica e o não funcionamento da cooperativa – Cooprarecom – contribuíram para 

o não desenvolvimento de uma produção mais significativa. 

No que se refere à interação dos PA’s em rede na escala regional não existe, quanto à 

organização interna dos PA’s, essa mostra-se bastante incipiente. Apenas 18,00 % das famílias 

assentadas participam em seus respectivos PA’s da Associação; do Grupo Coletivo nenhuma 

família participa; 22 % delas são filiadas a partido político; e 50,59 das famílias são vinculadas a 

cooperativa, mesmo esta existindo apenas formalmente (figura 40).   

Um dos fatores que levou o MST ao Recôncavo, como indicado anteriormente, foi a sua 

possibilidade de estar mais próximo da Capital – Salvador – facilitando o deslocamento das 

massas excluídas para as mobilizações reivindicatórias e ocupações de órgãos públicos 

organizadas pelo Movimento. Esta era a idéia inicial. A espacialização e territorialização do 

MST foram realizadas sem muita resistência do poder latifundiário, que não mais tinha interesse 

em investir na região, canalizando o seu capital para outros setores da economia. O Movimento 

executou a sua estratégia aproveitando-se da conjuntura favorável, ocupando as fazendas do 

FIGURA 39

Destino da Produção das Famílias Assentadas 

Regional Recôncavo MST 

Bahia - 2003
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FONTE: Mutirão MST, 2002. Elaboração Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 
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falido Grupo Econômico e, posteriormente, passou a ocupar outras áreas improdutivas. Os 

trabalhos de base para essas ocupações foram realizados na periferia da Região Metropolitana de 

Salvador e municípios do entorno, como Feira de Santana, São Francisco do Conde e outros.  

Assim, o 

Movimento trouxe para 

a terra um grupo de 

excluídos, com perfis 

distintos e múltiplas 

identidades, em que a 

de menor 

expressividade estava a 

ligada ao cultivo da 

terra, ou seja, a de reproduzirem-se tendo no meio de produção terra a sua principal referência. 

Essa identidade – a identidade camponesa sem-terra – seria construída por alguns e resgatada por 

outros no dia-a-dia, na luta cotidiana pela sobrevivência. O MST, em suas utopias, acredita que a 

distribuição de terra é o inicio da solução para os problemas sociais estabelecidos ao longo da 

história do País. Porém, o seu papel não se encerra com a conquista da terra, talvez, a partir daí 

se inicie uma segunda fase da luta: manter as famílias na terra produzindo, de tal modo que 

garantam as condições básicas para a sua manutenção. Entretanto, na região em estudo, o 

Movimento não tem prosperado diante desse desafio, muito menos percebido que existem falhas 

na condução do processo.  

O seu discurso utópico em nível nacional e nos seus Cadernos de Formação indicam e 

propõem atribuições que estão permeando tão somente o discurso das lideranças, não se 

refletindo na prática cotidiana nos assentamentos no produzir do espaço, no consolidar do 

território e no desenvolvimento da identidade camponesa sem-terra.  Eram nesses PA’s, que, 

primordialmente, as idéias deveriam se materializar. A análise nos PA’s organizados pelo MST 

na região do Recôncavo, mostra que para a identidade camponesa sem-terra ser interiorizada 

pelos indivíduos sociais arrebanhadas pelo Movimento nas ruas dos centros urbanos, necessita-se 

muito mais do que discurso. É preciso que as pessoas mantenham a crença nas propostas do 

Movimento e construam confiança nas lideranças que conduzem o processo. Esse processo de 

conquista e de manutenção dos territórios das utopias não é tarefa fácil, pois eles contêm uma 

enorme mistura de diferentes traços culturais assimilados pelos grupos sociais e acumulados ao 

longo das vidas dos indivíduos que o compõem e que, efetivamente, o constroem e dão 

sustentação a ele.  

FONTE: Mutirão MST, 2002. Elaboração Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane Santos e Santos 
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As motivações que levaram o MST para o Recôncavo Baiano foram alcançadas, pois o 

Movimento, geograficamente, encontra-se mais próximo de Salvador. Contudo, no que se refere 

à constituição de uma base forte e com fácil mobilidade para as marchas, caminhadas e outras 

atividades rumo a capital da Bahia, não prosperou, pois, o Movimento não tem conseguido 

manter a coesão interna na regional Recôncavo, o que tem dificultado a sua influência junto aos 

assentados.  

Os PA´s conquistados pelo MST no Recôncavo, poderiam formar uma rede de 

assentamentos na escala regional, onde os nós – PA’s – formariam os territórios, interagindo e 

influenciando o desenvolvimento regional. Todavia, esse processo não se consolidou, pois a rede 

não se comunica, foi interrompida ou está incompleta. Não há articulação entre os PA’s e os 

territórios que se materializaram ao longo dos sete anos de trabalho do Movimento no 

Recôncavo. Atualmente, este vem sofrendo um processo contínuo de des-espacialização, ou 

seja, o refluxo das suas conquistas, causado pela perda da influência política que era exercida 

pelo MST na administração, gestão dos territórios e de seus recursos, não mais desfrutando da 

hegemonia no controle do grupo social territorializado. Enfraqueceu-se tanto em alguns PA’s, 

que passou a ser rejeitado pelo grupo social. Onde esta o problema? Quais as causas? O que 

proporcionou a obstrução das redes? O que causou a diluição dos territórios constituídos a partir 

da influência do MST? Que novos territórios estão em vias de formação? Essas são as perguntas 

que não querem calar! 

Para o Movimento todas as respostas estão pautadas na origem e na vivência urbana 

acumulada pelo conjunto de assentados. Todavia, a mutabilidade da vida dessas famílias é 

compatível com os inúmeros deslocamentos realizados em suas trajetórias em busca de um 

mínimo de dignidade, seguindo sempre o rastro do capital, assimilando ou acomodando-se às 

realidades postas, acumulando no decorrer das suas histórias múlti-identidades. A identidade 

camponesa sem-terra é possível de ser construída e está diretamente ligada à utopia incutida pelo 

MST. A “nova” identidade, não é estanque, afinal a construção da utopia requer tempo e história 

e relaciona-se ao processo produtivo do PA.  

Logo, o assentado, ao produzir o/no espaço do PA, está gestando o seu território, bem 

como, transformando-se enquanto ser social e construindo processualmente a identidade 

camponesa sem-terra que pode ocorrer com o resgate de uma longínqua lembrança da vida no 

campo, mas, ainda assim, será outra, pois conterá sem dúvida vestígios do passado, porém muito 

mais do presente carregado de novos conceitos e valores adquiridos no decorrer de suas lutas 

individuais por sobrevivência, que desde a ocupação e, mais fortemente, no desenvolvimento do 

PA, enquanto participante do grupo social em construção, condiciona-se aos novos conceitos e 
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valores apregoados pelo Movimento em sua utopia. Assim, esse grupo social multi-identitário 

estabelece novas e diferenciadas relações. Nesse momento o Movimento exerce papel 

fundamental na condução dos processos da manutenção do território até a construção de uma 

nova forma de ver o mundo pelo grupo social, que então poderá andar sozinho – o mundo da 

utopia – entretanto as lideranças e o grupo social observados têm desenvolvido uma tendência, 

quase inexorável, de seguir pelo caminho da revivificação do capital, subjugando à utopia a 

ideologia dominante dentro dos PA’s. 

No caso dos PA analisados as lideranças responsáveis pela condução do Movimento 

vacilaram na direção do processo, abandonando a utopia do MST em detrimento das relações de 

poder entre os homens, tão convencionais na ideologia da sociedade em curso, considerando que 

os problemas começaram a surgir quando os PA’s receberam os créditos do Procera, relativos ao 

financiamento dos seus projetos produtivos, mediatizados pela criação da Cooperativa Regional 

de Assentamentos do Recôncavo da Bahia LTDA (Cooprarecon) vinculada à Cooperativa 

Central de Assentamentos da Bahia LTDA (CCA-BA) processo já visto no capitulo II. O motivo 

para os questionamentos das famílias assentadas dos PA’s Eldorado, Bela Vista, São Domingos e 

Nova Suíça, referiu-se à administração e à gestão dos recursos. Os assentados tinham 

consciência da necessidade da cooperativa, todavia, queriam participação e transparência na 

gestão dos recursos, melhor uso dos equipamentos adquiridos e uma assistência técnica de 

qualidade. As reivindicações das famílias assentadas foram estabelecidas em rede, construindo 

uma relação entre os assentados/PA’s, ação não conseguida pelo Movimento. Os conflitos foram 

de grandes proporções, inclusive tendo a interferência da polícia para acalmar a inquietação. Os 

fatos mais graves foram noticiados na empresa local.  

Para entendimento dessa dinâmica será analisado no decorrer do próximo capítulo, o 

processo de territorialização do grupo social sob a influência utópica do MST no PA Eldorado ao 

longo de sete anos, descrevendo e analisando os processos de ocupação e desapropriação do 

imóvel, sem perder de vista a observação das relações sociais e políticas existentes entre o 

Movimento e os assentados, relações essas que foram modificadas e transformadas ao longo dos 

anos. Mesmo considerando a singularidade dos lugares, a análise apresentada, certamente 

deixará pistas para o entendimento geral do processo de des-territorialização da influência 

política do Movimento nos PA’s do Recôncavo. Esse processo pode não implicar na perda 

definitiva dos territórios, afinal a realidade é dinâmica.  
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4.1 PA Eldorado: da ocupação ao Assentamento 

 

No capítulo anterior tentou-se descrever e analisar a espacialização do MST no 

Recôncavo, destacando a organização dos sete PA’s ali efetivados. Todavia, pode-se dizer que a 

descrição e a análise realizadas não se referiram tão somente aos procedimentos técnicos da 

efetivação e do funcionamento destes PA’s, uma vez que também foi observada a complexa rede 

de relações políticas e sociais estabelecida entre o Movimento – distante das suas antigas utopias 

– e os assentados – confusos ao depararem-se com os conflitos estabelecidos nos PA’s. No 

decorrer deste último capítulo da pesquisa, buscar-se-á o entendimento dessas complexas 

relações a partir da análise da territorialização do grupo social sob a influência utópica do MST 

no PA Eldorado, a fim de que se compreenda, também, o processo de des-territorialização da 

influência política do Movimento neste PA. 

A ocupação do imóvel rural Fazenda Petinga, de propriedade do Econômico 

Agropastoril S/A, ocorreu em 17 de março de 1997, quando esta foi tomada por cerca de 30 

famílias, tendo o MST conduzido o processo. Figurou a sua terceira ocupação na região e no 

município de Santo Amaro. O acampamento intitulou-se Eldorado, uma homenagem aos 

companheiros de Movimento mortos no conflito de Eldorado dos Carajás (PA), em 17 de abril 

de 1996. 

O acampamento caracterizou-se por barracos feitos com talas de bambu, cobertos com 

lona preta plástica. Localizou-se, inicialmente, em uma área externa próxima à entrada da 

fazenda e, posteriormente, migrou para a sede, acomodando-se melhor na propriedade. 

Consolidada a fase inicial da territorialização, com a posse da propriedade e com o 

estabelecimento de regras de segurança e convívio do grupo social que começou a ser 

estruturado, os ocupantes fincaram a bandeira do MST no centro da antiga sede da fazenda, já 

transformada em espaço de luta e de resistência. 

A área é cortada pela BA 026, trecho Santo Amaro/Cachoeira, no sentido N/S e 

apresenta como limite leste áreas de mangues pertencentes à Marinha. Nesta faixa, no interior do 

PA, a área é ocupada pelo cultivo de cacau e foi dividida em lotes individuais. Existem, ainda, 

roças individuais de milho, feijão e quiabo, além de um bambuzal. Na porção a oeste da rodovia 

encontra-se a sede da fazenda, onde teve início o acampamento na parte interna do imóvel. Na 

sua parte às margens da BA 026 encontra-se a área da Industria de Papéis da Bahia (IPB). Nessa 

mesma direção, o PA é cortado no sentido SO/NE pelo Rio Petinga a figura 41 indica a 

localização e a planta do PA Eldorado.  
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Este terreno apresenta à esquerda do rio, área de cultivo de bambu, pertencente à IPS, 

além uma pequena área de vegetação rasteira – capoeira e área de lotes individuais. Destaca-se, 

ainda, a presença de posseiros que moravam na fazenda anteriormente à ocupação, fazendo o 

cultivo de banana e quiabo. Estes posseiros foram chamados a assentarem-se no período em que 

transcorria a efetivação do PA, porém não aceitaram a proposta. Constituem-se em, 

aproximadamente, 24 famílias residindo na área há 20 anos. Não há relação entre os posseiros e 

os assentados e até a data que findou esta pesquisa, não havia registros de conflito entre as 

partes. Na faixa à direita, encontra-se a IPB, um enclave dentro dos limites do PA, que ali se 

constituiu porque a fábrica pertencia, inicialmente, ao Grupo Econômico que também era 

proprietário da fazenda, como foi abordado anteriormente. Nesta mesma faixa, após a rodovia 

há, também, uma área de cacau e lotes individuais.  

Não houve conflitos. O INCRA notificou os proprietários e iniciou o processo de 

vistoria e avaliação do imóvel que não foi considerado como uma Grande Propriedade 

Improdutiva, e sim como Média Propriedade Improdutiva. Este fato não impediu a viabilidade da 

sua desapropriação, pois os seus proprietários possuíam outros seis imóveis distribuídos no 

Estado da Bahia, sendo, portanto, a desapropriação, justificada por interesse social. Considera-se, 

ainda, que a ação do Movimento foi bastante oportuna, pois se aproveitou da conjuntura 

ocupando, seqüencialmente, três áreas no município de Santo Amaro, sendo duas destas 

pertencentes ao Grupo Econômico que neste período sofreu intervenção do Banco Central em 

sua principal instituição, o Banco Econômico134. Este grupo financeiro investiu em vários ramos 

da economia, incluindo o setor agroindustrial uma vez que possuía imóveis rurais distribuídos 

por todo o País. Houve, então, na época, uma proposição de acordo entre o Banco Central e o 

Ministério Extraordinário de Política Fundiária, assegurando que os imóveis pertencentes ao 

antigo Grupo Econômico seriam utilizados no programa de Reforma Agrária.  

As notícias veiculadas na mídia aceleraram a ação dos movimentos de luta pela terra e a 

organização de suas estratégias, em especial a do MST. Este passou a ocupar as terras 

antecipando-se ao processo. Na Bahia, outras propriedades do Grupo Econômico, após a 

ocupação dos imóveis, entraram em processo de desapropriação como a Fazenda Beira Rio, no 

                                                 
134 Calmon de Sá já foi condenado a quatro anos de prisão, em primeira instância, mas recorreu da sentença. Atualmente controla 
a Aratu Empreendimentos e Corretagem de Seguros Ltda., e a empresa Fazendas Reunidas Santa Maria Ltda., com sede em 

Salvador (BA), entre outras, mas não perdeu os velhos hábitos de quando era um dos barões do sistema financeiro nacional. 

Freqüenta boates da moda, faz pescarias no litoral baiano e mantém sua mansão cinematográfica na ilha de Itaparica.©Instituto 

Gutenberg, Boletim Nº 31 Série eletrônica. Março-Abril de 2000 
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município de Boa Vista do Tupim, visitada pelo ministro Raul Jungmann do Ministério 

Extraordinário de Políticas Fundiárias – durante o período de ocupação; a Fazenda Nova 

Esperança, em Itacaré; a Fazenda Santa Clara, em Ibiquera; dentre outras. 

Como visto a cadeia sucessória do imóvel teve início em de 17 de setembro de 

1931. Antes desse período não havia registro dos proprietários, como visto no capitulo anterior. 

Revela que ao longo dessa trajetória de 51 anos, na região onde a propriedade está inserida, 

ocorreram várias modificações estruturais, propiciando uma busca desesperada de regresso à 

inserção na economia regional e global. Assim, a propriedade passou de engenho produtor de 

açúcar à fazenda produtora de cacau, consorciado com banana (figura 42 e 43). Mudaram-se as 

formas e as funções e, no processo, percebe-se a transformação da estrutura de poder, inserindo 

novos atores no cenário regional, orientados pela mesma lógica excludente de acesso à terra. 

Uma nova cadeia sucessória se iniciou com a desapropriação e implantação do PA Eldorado, 

novos sujeitos sociais passam a produzir o/no espaço. A figura 44 expõe as dificuldades de 

organização da produção para este grupo social em formação.   

No que se refere às benfeitorias, de acordo com o Laudo de Vistoria realizado pelo 

INCRA, não foram identificados efetivos pecuários. A produção constava de 131,60 ha de cacau, 

com uma produtividade média inferior a 30 arrobas/ha com baixa incidência de Vassoura de 

bruxa, em regular estado de tratos culturais e em regular estado fitossanitários; 31,00 ha de 

bambu em bom estado vegetativo; uma área com cultura de mangustão em regular tratos 

culturais e regulares estado vegetativos, consorciados a várias espécies frutíferas medindo 2,00 

ha. As construções e instalações constavam de três prédios de alvenaria, casa sede de alvenaria 

em regular estado de conservação; cinco casas de alvenaria em precário estado de conservação; 

uma casa de alvenaria (alojamento) em precário estado de conservação; 

refeitório/banheiro/cozinha de alvenaria, encontravam-se em precário estado de conservação; 

secador para cacau; dois cochos de madeira; duas barcaças, todas em regular estado de 

conservação; um reservatório de água de alvenaria com volume de 10,83 m³, em regular estado 

de conservação; casa de bomba, construída em alvenaria em precário estado de conservação; 

cinco caixas d´água de eternit com capacidade para 1.000 l, em bom estado de conservação. 

Incluíam-se, também, cercas e uma pequena estrada de 3,15 km, construída a trator com leve 

camada de cascalho com largura de 3 m135. 

                                                 
135 INCRA. Fazenda Petinga. Atos Administrativos e Laudo de Vistoria e Avaliação, 1997. 
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A empresa agrícola manteve um 

gerente como trabalhador assalariado no 

imóvel com seus familiares, além de 

outros ocupando as casas de alvenarias. 

Sem contratos, alguns desses trabalhadores 

esperavam solução para as dívidas 

trabalhistas. Havia, também, outros 

empregados eventuais como diaristas na 

colheita do cacau, ou seja, o imóvel não 

estava abandonado, continuava produtivo 

e com assalariados vinculados a ele. Acredita-se que em uma conjuntura diferenciada e com seus 

proprietários desfrutando dos antigos privilégios, a propriedade não teria sido desapropriada. 

Entretanto, a pressão social foi maior. Naquele momento, ao menos simbolicamente, os donos do 

Econômico deveriam pagar o que haviam subtraído da sociedade, neste caso, com o Estado 

subtraindo suas terras, contribuindo para a Reforma Agrária. Pode-se dizer que a ação do 

Movimento foi bastante estratégica (figura 45 e 46). 

Foi levado em conta que o imóvel tinha uma ancianidade – ficou sem função produtiva - 

de mais de 40 anos e, pelo fato de ainda estar ocupado por cerca de 30 famílias de trabalhadores 

sem terra, os técnicos do INCRA indicaram a desapropriação do imóvel. Assim, mediante 

decreto por interesse social, a área foi declarada para fins de Reforma Agrária em 01 de setembro 

de 1997. A imissão de posse deu-se em 20 de dezembro de 1997 e a criação do PA Eldorado 

efetivou-se em 31 de dezembro de 1997. Todo o processo foi relativamente rápido. Do inicio do 

acampamento – 17 de março de 1997 – e sua criação oficial ocorreu após um período de oito 

meses, tempo da abertura do processo e da tramitação dos atos administrativos que 

encaminharam a desapropriação. Pondera-se que a rapidez da tramitação do processo foi 

proporcionada pela conjuntura desfavorável ao Grupo Econômico Agropastoril Industrial S/A, 

ao qual pertencia a Fazenda. O Grupo encontrava-se fragilizado, sob denúncias graves junto ao 

Sistema Financeiro Nacional. O Banco Econômico que era o principal acionário do Econômico 

Agropastoril havia falido gerando uma grande inquietação social, visto que este Banco tinha uma 

destacada inserção no mercado financeiro e um número expressivo de correntistas na Bahia, 

onde estava instalada sua sede. Ainda assim, o Grupo se beneficiou, considerando que foi 

indenizado pela propriedade da terra e das benfeitorias existentes. Midiaticamente houve a 

punição, porém, na prática, o Grupo teve a fazenda desapropriada e não expropriada, 

continuando a sua dívida junto ao Sistema Financeiro Nacional. 
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FIGURA 45  Fazenda Petinga Depósito de Materiais  
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O processo de 

territorialização do grupo social 

organizado pelo MST na Fazenda 

Petinga foi motivado não 

somente pela necessidade das 

famílias sem terra, mas também 

pela conjuntura política 

favorável. Assim, o espaço que 

antes tinha a função de empresa 

rural produtora de cacau e 

banana, pertencente a um dono 

(pessoa jurídica), perdeu compulsoriamente as suas funções por não desfrutar mais do apoio dos 

processos sociais que lhes sustentavam no tempo-espaço, dando lugar a uma nova perspectiva de 

produção do/no espaço: um espaço apoderado, gestado coletivamente por um grupo social, um 

acampamento de famílias sem-terra transformando a propriedade em um território disciplinado 

por normas e regras, revelando relações marcadas pelo poder, iniciando um procedimento de 

resignificação do espaço e da vida dessas famílias136. Como observa Raffestin: 

 

[...] o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço, é o 

resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 

programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente 

[...] o ator “territorializa” o espaço [...] O território nessa perspectiva é o espaço onde se 

projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por conseqüência, revela 

relações marcadas pelo poder.137 

 

A resignificação da vida dessas famílias passou por um processo inicial de busca da 

construção de uma nova identidade: a camponesa sem-terra. Essa identidade traz em si uma 

categoria diferenciada com seus valores, símbolos e místicas, construídos cumulativamente 

através da luta pela terra organizada pelo MST, chegando aos acampados/assentados pelo 

discurso das lideranças do Movimento. Dessa maneira, esse arquétipo não foi concebido no 

acampamento naquele momento, todavia forma a sua base ideológica e política no trabalho de 

base que conduz a territorialização do grupo social. Porém, cada território é único em sua 

constituição e história, “cada um apresentando uma especifica dimensão e conteúdo, sendo 

                                                 
136 RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. Ática: São Paulo, 1993, p 144 
137 Idem, p 143-144 
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FIGURA 46. Publicidade do Programa de Reforma Agrária - a legitimação do território 
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apropriado, vivenciado e percebido pelos diferentes agentes”138, interno e externo ao processo 

desenrolado. Na construção coletiva do grupo social e do indivíduo sem terra, em cada território 

especifico, mesmo fazendo parte de uma rede única, serão desenvolvidas características 

peculiares, que revelarão como o território foi produzido e as relações de poder e de produção 

que se estabeleceram ao logo do processo. Hall observa que: 

 

A identidade [...] preenche o interior e o exterior do indivíduo entre o mundo pessoal e o 

mundo público de que projetamos a ‘nós próprios’ nessas identidades culturais, ao 

mesmo tempo em que internalizamos seus significados e valores, tornando-os ‘parte de 

nós’, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que 

ocupamos no mundo social e cultural. A identidades, então, costuram, suturam, o sujeito 

à estrutura. 139  

 

A identidade sem-terra é formada no convívio coletivo, frente a um conjunto de 

indivíduos desconhecidos que trazem uma enorme carga de experiências de vida, cada um 

diferente do outro, mas que a partir do encontro marcado pelo momento da ocupação, 

materializado no acampamento passam a viver as dores de compartilhar o frio, o sofrimento do 

barraco de lona preta, da escassez de comida já conhecida, mas naquele momento compartilhada, 

e as delícias do encontro inicial dividindo o êxtase da sensação de apoderamento do território 

que se normalmente se conserva até o momento da legitimação do assentamento.  A partir desse 

momento as relações mudam, assim como se transforma a função do espaço territorializado. O 

grupo social sai do espaço de resistência do acampamento e, no novo espaço que se 

metamorfoseia do PA, passa a enfrentar o desafio de torná-lo produtivo, de gerar renda e 

dignidade para si, agora possuidor de terra. Nesse novo território conquistado pelo grupo social a 

partir da intervenção do Estado, as relações de poder entre os indivíduos começam a mudar, 

assim como as relações de poder entre os assentados e as lideranças do Movimento. Os 

depoimentos a seguir expressam este processo: 

 

No acampamento eu gostei, porque são todos unidos e tocava as coisas pra frente que 

nem sentia. O assentamento agora é totalmente diferente, quando entra o dinheiro no 

assentamento os dirigentes viram as costas pra gente e só desviando.140 

 

A maior dificuldade do acampamento, primeiro é o dinheiro que não tem para se 

alimentar, que tem vamos supor, 2 pessoas, 1 trabalha e o outro fica na roça, o marido 

trabalha fora para sustentar a casa, e tem outros que as vezes nem tem e passa muitas 

necessidades, as vezes o companheiro até ajuda o outro também na alimentação, as 

vezes dá um café, um feijão, um prato de comida. Melhora, mais é muito pouco, parece 

que depois que virou assentado ficou pior.141 

                                                 
138 CORRÊA, R.L. Espaço: um conceito-chave da Geografia. In CASTRO, I.E. de; GOMES, P.C.C.; CORRÊA, R.L. Geografia 

Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand,1995. p 251 
139 HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 8 ª ed. Rio de janeiro: DP&A, 2003, p 12 
140 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 
141 Idem. 
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Deveria ser ao contrário, melhorar, não piorar, mas quando era acampamento o trabalho 

era forçado realmente, mas tinha mais união, procurava resolver as coisas da maneira 

mais justa. Tirando as penas que botavam o pessoal pra trabalhar, o resto era bom, mas 

aqui o que a gente vê, lá a gente sabia que não tinha verba nenhuma, que não tinha 

condição financeira, a gente tinha que conseguir tudo no braço, então o pessoal tinha 

mais vontade de trabalhar, mas aqui, a gente sabe que vem a verba, como veio para as 

casas, verba pra isto, pra aquilo, e a gente trabalhando sem ter resultado, sem ter lucro. 

A verba é desviada, a gente não tem ânimo pra isso, mora mal, bebe mal, come mal. 

Piorou, hoje não tenho condição nem de comprar um chinelo pra botar no pé.  142 

 

Essas declarações dos assentados do PA Eldorado revelam a angústia do processo de 

resignificação de suas vidas e das dificuldades pertinentes ao resgate/construção de novas 

identidades e adaptação à realidade concreta. 

 

4.2 O produzir do/no Território 

 

A seleção das famílias preferenciou as que já estavam fazendo parte do acampamento. 

Inicialmente foi feito o cadastramento e, posteriormente, os beneficiários foram definidos por 

critérios estabelecidos na Norma de Execução do INCRA. O Laudo Técnico de Vistoria indicou, 

de acordo com a capacidade de uso do solo, a alocação de 60 famílias, entretanto apenas 50 

foram assentadas.  

No PA Eldorado, encontram-se entre os assentados, pessoas de diferentes experiências 

de vida. Esta aglutinação de um conjunto tão heterogêneo tem suas raízes nos locais onde foram 

feitos os trabalhos de base pelas lideranças do MST para organização das ocupações. As famílias 

são originárias de cidades próximas ao Recôncavo como Cachoeira, Amélia Rodrigues, 

Salvador, Feira de Santana, Candeias, Ipirá, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, 

Santo Estevão, Dário Meira, Anguera, Serra Preta e Entre Rios, assim como de municípios 

distantes como Coaraci, Santanópolis, Mascote, Camacam, dentre outras outras. Na figura 47 

pode-se observar os municípios de origem das famílias. A busca por melhores condições de vida 

fizera-as migrarem à procura de uma vida melhor. O Movimento as encontrou na periferia dos 

centros urbanos de Salvador e Região Metropolitana, Feira de Santana e na sede do Município de 

Santo Amaro. Isso constata o perfil de um sem terra com remota – ancestral – tradição agrícola 

que no processo de luta, resistência e produção da sua subsistência, tentou de maneira utópica 

construir uma nova identidade. A identidade camponesa sem terra. 

Observa-se que o deslocamento dessas pessoas para esse PA foi motivado pela busca de 

melhores condições de vida, uma vez que abandonaram o seu lugar, dispondo-se a construírem 

                                                 
142 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 
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novos caminhos. Contudo, a experiência urbana do grupo social constituído, com todos os seus 

valores e múltiplas identidades acumuladas em seus deslocamentos em busca de uma vida 

melhor, implicou em um esforço de construir novas referências e significados – individuais e 

para o grupo. Porém ao se deparar com novos problemas e conflitos quanto à proposta de 

trabalho e gestão do MST, o grupo social fragmentou-se interrompendo o processo em curso, 

fato refletido no espaço produzido e nas relações de poder estabelecidas e, conseqüentemente, o 

grupo social  redefiniu o processo de territorização no assentamento rural.  

 

A urbanidade das famílias, iniciada com o deslocamento campo-cidade, influenciou em 

um perfil diferenciado de camponês sem terra. Um camponês que almeja na terra a possibilidade 

de ter dinheiro em mãos quando necessário. Acostumado a driblar as dificuldades da vida, 

vendendo a sua força de trabalho como diarista nas roças da circunvizinhança e fazendo bicos 

nas cidades próximas, a terra representa uma possibilidade de ampliação de renda, ou até mesmo 

de garantia da mesma. Muitas famílias continuaram mantendo os seus vínculos com os locais em 

que anteriormente moravam. Em alguns casos, somente a mulher morava no PA; em outros, era 

o homem que cuidava do lote e, nos finais de semana, ocorriam visitas. Para algumas famílias o 

lote em Eldorado configurava a complementação da renda. Para outras, representava a 

possibilidade de sobrevivência, de ter uma casa e um pedaço de terra. As significações para o 

mesmo território são múltiplas, difusas e algumas vezes confusas, pois dependendo da 

experiência acumulada individualmente, ao longo dos sucessivos deslocamentos em busca de 

FIGURA 47  Origem dos assentados - PA Eldorado 

Santo Amaro/BA  - 2003
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uma vida melhor, o grupo social constituído reagirá de formas diferentes, no tempo e no espaço, 

em busca de da nova estabilidade.   

Dois depoimentos manifestaram diferentes avaliações sobre o processo vivido: 

 

A gente vem sem dinheiro, aí quando chega no fim de semana não tem dinheiro pra ir à 

feira comprar uma carne pra alimentar melhor. Depois que assenta as coisas melhoram, 

vem um dinheirozinho do projeto, compra um gado, aumenta a produção na roça, tem 

como colocar trabalhador. Melhorou, no sentido que comecei a produzir e comecei a 

vender a produção pra o povo, na feira, e já estou tendo resultado.143 

 

Eu sempre via passar na televisão, e a gente sempre pensou em ter um pedacinho de 

terra pra criar animais, plantar. Aí um dia ele veio passar uns dias com a mãe que é 

diabética na emergência do hospital, e foi quando estava acontecendo a ocupação desta 

área aqui, aí fizeram o convite a ele, ele veio pra cá. Eu fiquei assustada porque ele 

levou mais ou menos 15 a 20 dias para aparecer [...] ele me contou que eles foram 

dizendo que ia ter uma ocupação de terra, que ia ter a dele, aquela conversa fiada, e ele 

caiu na conversa, não tomou explicação direito pra saber como era como não era. Aí ele 

ficou aqui, quando chegou em casa, ele falou: consegui a terra e a gente vai embora, lá 

tem lugar de você criar seu cavalo... Aí tirei o menino do colégio no meio do ano e vim 

pra cá. Aí fiquei aqui não tinha energia, não tinha nada, eu nunca tinha vivido na roça, 

fui me enturmando com o pessoal e comecei a vender as coisas, mesa, cadeiras, guarda, 

roupa, só ficou o fogão, e não tinha previsão de quando iria ter energia, nem previsão 

que ia passar pra sede da Fazenda, porque a gente tava fora, aí vendi tudo, por último 

vendi a casa [...] Eu pensava em ter uma área de terra minha onde eu pudesse trabalhar 

do meu jeito, do meu modo, pra melhorar a situação e não valeu a pena porque o que eu 

tinha lá fora qualquer pessoa, até o presidente poderia entrar na minha casa e eu arrastar 

uma cadeira e ele sentar. Hoje nem um lugar pra sentar eu não tenho, me arrependo 

muito, só tenho um caderno porque fui pra prefeitura pedir. Não tenho um guarda roupa, 

uso uma caixa.144 

 

 

No conjunto dos assentados que atualmente residem no PA, a maioria teve origem no 

campo, alguns migraram para a cidade e a partir do MST, retornaram ao campo encantados com 

a utopia anunciada pelo Movimento. Regressaram à terra reconhecendo-se enquanto excluídos, 

porém aptos a empreender mudanças em suas vidas e na estrutura de poder vigente e com uma 

nova perspectiva de trabalho a partir do meio de produção terra, contudo, com diferentes sonhos. 

Vale ressaltar que estas pessoas continuaram tendo a cidade como referência de suas vidas no 

momento presente. O campo faz parte das suas remotas lembranças, todavia é a cidade a 

alternativa de vida mais cômoda. Em outras palavras, a urbe é o local possível a todos os sonhos 

e suas supostas realizações, enquanto o campo materializa a dificuldade, a distância, o 

impossível, como aponta o depoimento abaixo.  

 

 

                                                 
143 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 
144Idem. 
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Em Feira trabalhava na roça que meu pai tinha um sítio, depois fui pra Salvador, as 

coisas vão ficando mais difíceis, você fica jovem, quer ter uma outra vida, quer mudar 

da roça. A gente era uma família grande, eu tinha 10 irmãos, e depois foi distribuindo, 

uns foi pra Feira, outros pra Salvador e começou a distribuir gente. E aí começa todo 

mundo achar que tem que ir pra cidade, estudar, que precisa fazer alguma coisa, e na 

roça é mais difícil. No lugar onde eu morava mesmo, pra ir pro colégio, andava 1 hora. 

Trabalhei em uma casa ali na Pituba, 4 anos, quando voltei pra Feira trabalhava com 

artesanato de madeira, serigrafia. Montamos uma micro oficina, porque não tínhamos 

condições de ampliar com o rapaz que eu convivo, e aí a gente produz lá em Feira, 

porque a luz daqui não é suficiente. Nós tínhamos planos de transferir pra cá depois que 

legalizar a luz, agora sabe Deus quando. Eu tinha necessidade de uma área maior onde 

nós pudéssemos plantar mais, criar, porque a área que a gente tem em Feira só são 4 

tarefas, e lá não tem condições de cavar um poço, que é uma região muito seca, e gasta 

uma média de R$ 3.000,00. Aí eu vim pra cá pra ver se facilitava alguma coisa.145 

 

Devido às circunstancias de vida que a cidade oferece, o campo pode representar uma 

possibilidade. A cidade decepciona e o sonho perde-se na miséria e na exclusão social. Assim o 

retorno ao campo passa a ser uma probabilidade de reconstrução de vida, e o MST surge como 

agente facilitador desse processo. Nesse caso o município de Santo Amaro situa-se a poucos 

quilômetros do conjunto de cidades da RMS, o que facilitou o deslocamento e a manutenção das 

relações anteriormente estabelecidas, como revela os depoimentos. 

 

Era pescador, foi pra Salvador, trabalhei como ajudante de caminhão.146 

Trabalhava em restaurante, na cozinha, garçonete, no bar. Residia e trabalhava na 

cidade.147 
Morei em Salvador por 19 anos, trabalhava em Salvador de pedreiro, não era muito 

certo o emprego, ficava às vezes 1 ano ou mais desempregado, aí fui desgostando. Foi 

quando surgiu esse pessoal pra fazer o trabalho de base, passaram explicando e eu achei 

que tinha futuro nisso. Morava em São Cristóvão. O Movimento tava reunindo as 

pessoas, explicando como que é a terra [...] ter a terra plantar um feijão, já é uma coisa 

melhor. Eu tava em casa, eles já vinham fazendo em outras casas aí indicaram pra ir lá. 

Eu não conhecia, só passei a conhecer depois teve as explicações, aí depois eu vi que 

não perdia nada com isso [...] Às vezes eu via passar na televisão, mas não entendia bem 

o que era, só passei a entender quando começaram a explicar dentro dos grupos. Nunca 

tive terra, meu pai sempre teve. Aí ele morreu, dividiu-se a terra, eu vendi minha parte e 

fiquei voando. Com a mão na frente outra trás. 148 

 

Após percorrerem os trâmites legais, tendo o assentamento sido legitimado, e seus 

contratos assinados, os beneficiários passaram a desfrutar dos créditos que lhes eram de direito: a 

terra e os créditos iniciais de fomento ao processo produtivo. 

O primeiro crédito recebido pelos assentados foi o Crédito Implantação, que teve como 

proposta tornar a pecúnia um instrumento educativo no processo de planejamento do PA, 

propiciando apoio aos assentados no principiar das atividades produtivas e oferecendo as 

                                                 
145 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 
146 Idem 
147 Ibidem 
148 Ibidem 
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condições mínimas para a manutenção e permanência dos mesmos no PA. Este crédito foi 

disponibilizado nas seguintes modalidades (quadro 18)149. 

 

a) Crédito Alimentação – destinava-se à aquisição de gêneros alimentícios necessários à 

subsistência dos assentados e de suas famílias enquanto não obtinham os primeiros 

resultados de seu trabalho; valor do período – R$ 400,00 (quatrocentos reais) por família; 

b) Crédito Fomento – destinava-se à aquisição de ferramentas, equipamentos, insumos 

agrícolas em geral, tratores, plantel de animais e outros indispensáveis ao inicio da fase 

produtiva do assentamento e à promoção da capitalização dos assentados; valor do 

período – R$1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais); 

c) Crédito Habitação – destinava-se apoiar a construção da moradia dos assentados; valor 

do período – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

 

QUADRO 18 

Créditos recebidos pelas famílias assentadas no  

PA Eldorado - Bahia  
Créditos Recebidos Valor (R$) Total (R$) 

Alimentação 400,00 20.000,00 

Fomento 1.025,00 51.250,00 

Habitação 2.500,00 125.000,00 

TOTAL 3.925,00 196.250,00 
FONTE: INCRA, 1997 

 

Foi disponibilizado um total de R$ 196.250,00 (cento e noventa e seis mil e duzentos e 

cinqüenta reais), recebidos em 20 de junho de 1997, em uma única parcela pelo conjunto de 

assentados. Os recursos dos créditos alimentação e fomento deveriam ter sido aplicados de forma 

coletiva, prioritariamente, tendo a associação como mediadora do processo. E o suporte técnico 

seria oferecido pela a assessoria técnica do INCRA ou de assistência técnica contratada, 

objetivando o melhor aproveitamento dos recursos e capitalização dos assentados e a criação de 

infra-estrutura básica produtiva não funcionou. As perspectivas de desenvolvimento no PA 

Eldorado ficaram apenas no papel, uma vez que não houve acompanhamento e muito menos um 

plano inicial de desenvolvimento para área.  

No que se refere ao crédito habitação, outros problemas decorrentes da falta de 

planejamento estratégico, de conhecimento do espaço e gestão dos recursos surgiram. A proposta 

de tornar o crédito uma experiência educativa não se confirmou, pois os caminhos seguidos 

objetivaram liberar os créditos porque estes precisariam rápida liberação, caso contrário, 

                                                 
149 Instrução Normativa/INCRA/Nº 19, de 10 de setembro de 1997, disciplina a concessão do Crédito Implantação. Atualmente 

este se chama Crédito Instalação definido pela Instrução Normativa nº 26, de 2002 e os seus valores apresentam-se assim: Apoio 

a Instalação R$ 1.500,00; Habitação R$ 3.000,00. 
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voltariam para os cofres da União. Além disso, nesse período, o INCRA deveria cumprir metas 

de famílias assentadas o que fazia do processo de Reforma Agrária uma corrida contra o tempo. 

O vencedor precisava ser o governo que usava os números estatísticos em propagandas para 

confundir a opinião pública, deixando o desenvolvimento produtivo e social dos PA`s 

descartado. Vale ressaltar que os funcionários do INCRA, para sentirem-se motivados a 

cumprirem as metas, recebiam uma gratificação em reconhecimento ao seu ‘esforço’ e o não 

cumprimento das metas implicaria em não recebimento da recompensa. A preocupação principal 

voltava-se para o cumprimento das metas estipuladas pelo governo federal em detrimento da 

construção e planejamento do novo espaço. O que para o governo e para os técnicos do INCRA 

representava um mero imóvel desapropriado e imitido em beneficio de várias famílias, dividido 

em ínfimos pedaços de terra, para o Movimento e para o novo grupo social constituído através da 

luta pela terra configurava um novo território, um espaço diferenciado de luta e resistência. 

Dessa forma, quando o Estado se eximiu de suas funções de, juntamente com os 

assentados, planejar o espaço, capacitar e orientar para a organização do processo produtivo, o 

Movimento a assumiu. Entretanto, o Movimento não possuía a estrutura necessária muito menos 

o conhecimento da totalidade do espaço, assim não conseguiu substituir o Estado em suas 

funções de planejador do território que foi constituído. 

 

4.3 Espaço de convivência: a agrovila – O espaço de produção: os lotes 

 

A opção adotada para a organização da moradia no PA foi a agrovila. Organizada em 

forma de L, composta por 51 casas, todas iguais com dimensões de aproximadamente 2,8 x 2,8 

m² divididas em uma sala, dois quartos, um banheiro, uma cozinha e um “quintal” - terreiro - 

usado normalmente para cultivos temporários, como o quiabo, abóbora, mandioca e pequenas 

criações avícolas, conforme figura 48 e 49. 
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O processo de construção das casas foi muito conflituoso, pois envolveu uma empreiteira 

que não concluiu os serviços, embora tenha recebido o pagamento. O Presidente da Associação 

daquele período foi expulso do PA por não dar explicações convincentes sobre a gestão dos 

recursos e sobre o contrato que fez com a empresa responsável pelas obras. Moralizou-se o 

processo, porém não foram equacionados os problemas estruturais das casas construídas, como 

relata o depoimento abaixo. 

 

A gente passou muitos dias embaixo de um barraco de lona, de dois em dois meses 

tinha que trocar porque estava estragando, tudo esburacado, molhava tudo, veio uma 

renda de mais de R$ 100.000,00, eu digo a você que nem metade foi gasto nessas casas 

[...] Aqui eu moro, tem um cimento brabo dentro de casa porque nós demos, e eu nem 

sabia como dava piso, não tem reboco, sanitário, nada. Quem é empregado ou 

aposentado faz alguma coisa, mas quem não tem? Porque eu vivo das feiras, vou pra lá 

dia de sábado vender só pra comer, quando dá pra comer, não tem condições de tirar pra 

pagar a uma pessoa [...] mais de 300 sacos de cimento perdidos.150 

 

As casas são de tijolos cobertos com telhas de barro sustentadas por uma base de 20 cm, 

aproximadamente; em algumas casas as paredes receberam revestimento externo, diferente de 

outras que não receberam nem revestimentos interno ou externo, além de não terem sido 

contempladas com pisos – que permanecem de ‘chão batido’. O banheiro é interno à estrutura da 

casa, mas nele não foram colocados os objetos que lhe permitisse o uso, assim ganharam novas 

funções, a exemplo de dormitório de aves como as galinhas. Dessa forma as necessidades 

fisiológicas são feitas nos arredores da casa, em meio à vegetação, cada família com sua 

estratégia.  

 

Não temos nada, é o esquema do saquinho plástico.151 

A gente faz um buraco e depois fecha. 152 

 

As poucas famílias que equiparam os banheiros o fizeram com recursos próprios. 

Algumas casas foram recebidas sem portas e janelas. Assim, quando por algum motivo, uma 

família sai do PA, imediatamente, as portas e janelas da casa são retiradas por outros assentados 

para que os utensílios sejam aproveitados em outras moradias. 

Outro aspecto importante e que explicita a ausência de planejamento e conhecimento do 

espaço foi a construção das casas em solo massapé, desprovido dos cuidados necessários à 

segurança e estabilidade daquelas. O resultado dessa falta de planejamento é refletido no 

                                                 
150 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 
151 Idem 
152 Ibidem 
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momento presente, pois as casas estão rachadas colocando em risco a vida das famílias que nelas 

residem. Em todas, existem rachaduras em diferentes tamanhos. A simples observação das 

benfeitorias encontradas na sede da fazenda, local onde foi construída a agrovila, era um 

indicativo do que poderia acontecer. 

Como as famílias não foram orientadas, muito menos souberam das condições físico-

químicas da terra que estavam conquistando, atribuíram este fato à localização das árvores que 

estavam situadas num perímetro próximo ao das casas. Essa proposição resultou no corte dos 

vegetais. O que parecia uma verdejante alameda, ladeando a estrada de cascalho descrita no 

laudo técnico de vistoria e avaliação, foi reduzido a pedaços de troncos. 

Neste assentamento não foi elaborado o Plano de Desenvolvimento dos Assentamentos 

(PDA); também não foram realizados, de igual forma, os serviços de topografia, além de os lotes 

não terem sido demarcados153. Assim, a delimitação dos lotes foi executada pelos assentados que 

utilizaram cordas para demarcá-los, de acordo com o módulo fiscal do município, que é de 30 ha 

com fração mínima de 2 ha.  

 

Existiu na época a assembléia aí quando saiu a desapropriação, veio o módulo que 

indicava quanto caberia da área para cada família, e eram 5 ha por família pelo módulo 

dessa região aqui. E os próprios assentados que entendiam de medição de terra 

organizaram-se numa equipe e ficaram durante 2 meses fazendo a medição e dividindo 

os lotes.154 

 

A distribuição foi realizada mediante sorteio. Os assentados que ficaram com os lotes 

depois do rio sentiam muitas dificuldades no deslocamento, pois o que existia era uma ponte 

improvisada que limitava o deslocamento (figura 50). Esta dificuldade pode ser confirmada pelos 

depoimentos a seguir, 

 

Foi sorteado e não foi só eu que fiquei nesse prejuízo, essa parte toda aqui, quem tem 

loteamento para esse lado, está nesse prejuízo. Pelo presidente da associação com o 

vice-presidente que hoje é o presidente, junto com Cobra e Rufino. Foi aberto o rumo e 

colocado o piquete. Avulso, eles mediram e demarcaram. Não, o rio ficou fora, não 

incluiu o rio, inclusive tem mais ou menos umas duas braças do rio para a área da gente. 

Só o meu não, o de todo pessoa aqui em baixo, incomoda porque o rio enche muito. 

Exatamente, ou então que tivesse a ponte porque essa área de pedra era para ser toda do 

lado de cá, porque a ponte se já tivesse construída a gente tinha como passar. Não é que 

ele seja largo, é que a velocidade da água que passa no inverno é muito brusca. No 

inverno é muito brusca.155 

 

                                                 
153 No período em que o assentamento foi instituído o PDSA, chamava-se Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) e 

a sua função era a mesma. Pode-se considerar que o termo de referência do PDSA atualmente é mais sofisticado e exigente que o 
anterior. 
154 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 
155 Idem 
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No início de 2003 foi construída no PA uma ponte de 

concreto com extensão de 3 x 5 m² que permitiu a circulação 

dos assentados, assim como de caminhões e tratores.  

Definiram-se 12 ha para cada família, sendo 7 ha individuais e 

5 ha coletivos na área que possuía o cultivo do cacau. 

Entretanto no processo de organização do espaço, os 

assentados optaram por também delimitar essa área e, 

posteriormente, cada família decidiu como seria utilizado o seu 

lote. Dessa forma, algumas áreas foram queimadas para cultivo 

de pastagem, em outras, o cacau ficou abandonado. Alguns 

assentados passaram a cultivar diversas culturas de 

subsistência enquanto outros mantiveram o cacau. De área 

coletiva nada restou.  

  

4.4 Origem da água e da energia elétrica 

 

A água consumida no PA tem sua origem no 

Riacho Petinga que corta o mesmo e é consumida por 

91,18% dos assentados (quadro 19 e figura 51). Existe 

uma tubulação ligada a uma bomba a óleo diesel que 

canaliza a água para um tanque subterrâneo com 

capacidade de 10,83 m³. O funcionamento da bomba 

d’água é inconstante, em função da escassez do óleo 

para fazê-la funcionar e o seu estado de 

conservação é muito precário, estando 

quase sempre “quebrada”, 

principalmente, por estar localizada 

muito próxima à margem do riacho. 

Assim, o aumento do volume de água do 

riacho na época chuvosa submerge a 

bomba d’água, danificando-a. Nessas 

circunstâncias, já corriqueiras, as 

famílias vão ao riacho para banharem-se 

QUADRO 19 

Origem da água consumida no  

PA Eldorado - Bahia 

Origem da água Nº % 

Riacho 31 91,18 

Mina 2 5,88 

Não respondeu 1 2,94 

Total 34 100,00 
FONTE: FONTE: Mutirão MST e Pesquisa de Campo. 

Tabulação de dados Projeto GeografAR. 

Elaboração Cirlene Jeane Santos e Santos 

FIGURA 51 Origem da Água                                                 

PA Eldorado - Santo Amaro/BA 2003

91%

6% 3%

Riacho

Mina

Não  respondeu

FONTE: Mutirão MST, 2002. Elaboração Projeto GeografAR, por Cirlene Jeane 

Santos e Santos 
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Figura 50. PA Eldorado - Ponte 

improvisada com troncos de árvores 
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e, também, para usarem a água em benefício dos animais, além de lavarem roupas e utensílios 

domésticos do dia-a-dia, como pratos e talheres. As águas apresentam alto índice de 

contaminação, o que reflete uma incidência de doenças parasitárias entre os assentados. Há de 

considerar-se, ainda, que devido a ausência de saneamento básico no PA, os resíduos humanos 

expostos à superfície ou enterrados a centímetros da mesma, contribuem para a contaminação do 

rio (figura 52 e 53). 

Existe a informação de que um poço foi perfurado com o recurso do crédito fomento, 

entretanto, como não houve a devida orientação ou acompanhamento técnico, o poço foi feito à 

margem do Rio Petinga. Os fatores que 

motivaram a obra são incertos, considerando 

que a região é bem servida de chuva ao 

longo do ano e que o PA dispõe de um rio 

de boa vazão e perene que o corta no sentido 

leste-oeste. A construção do poço também 

não se justificou devido à sua proximidade 

do Rio Petinga, que costuma transbordar em 

épocas chuvosas. Provavelmente a água do 

poço faz parte do lençol freático que recebe 

contribuição das águas do rio, tendo assim a sua qualidade incerta. O poço acabou não tendo 

funcionalidade prática para o PA, pois quando chove é submerso pelas águas do rio; e quando 

não chove não há como retirar a água, pois inexistem os instrumentos necessários para tal. 

Houve um investimento em uma infra-estrutura que não propiciou retorno, pois não beneficiou a 

comunidade, como expressa o depoimento: 

 

Nada, você já veio aqui quando tá chovendo, já presenciou, ninguém pode andar. Aqui 

tem uma bomba que quando nós chegamos encontramos, que foi da Fazenda, que 

jogava água pra dentro do tanque, dinheiro entrou suficiente para consertar a bomba ou 

comprar uma nova, para jogar água constantemente. O poço foi cavado lá embaixo, e 

isso está abandonado até hoje, ninguém sabe o que vai ser feito, dizem que o prefeito 

comeu o dinheiro [...]  Foi perfurado, agora disse que vão levar a água pra fazer a 

análise, porque não tem certeza se a água é realmente do poço, ou se é do rio, e por isso 

taí, ninguém resolve nada [...] É próximo ao rio, mais ou menos 30 a 50 metros, e 

quando ta chovendo o rio ultrapassa o poço, dá aqui embaixo no cacau [...] Todo mundo 

usava igual, depois alegaram que não podia mais comprar o combustível pra bomba. De 

vez em quando a gente tinha o dinheiro colaborava, quando não tinha não colaborava e 

eles não botavam a água. Depois a bomba ficou abandonada, jogada, o mato tomando 

conta.156 

 

                                                 
156 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 
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FIGURA 52.  PA Eldorado, o uso do rio Petinga pelos animais. 
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Outra forma de obtenção de água é através dos minadouros naturais situados fora dos 

limites do PA. 5,88% dos assentados declararam que se deslocam por cerca de 3 km com baldes, 

latas e panelas para buscá-la, com a intenção de deixá-la reservada para o consumo familiar.  

Outra forma comum é a captação 

de água da chuva realizada 

rudimentarmente aproveitando-se a 

própria disposição das telhas da casa; 

assim, quando chove na região, algumas 

famílias colocam baldes e panelas para 

armazenar a água que cai, também 

destinada ao consumo. 

A energia elétrica já existia na 

propriedade, entretanto estava restrita às benfeitorias encontradas na fazenda. O uso pelas 

famílias organizou-se por gatos utilizando a rede elétrica da fazenda, desde o período do 

acampamento. Esta forma de utilização da energia foi contabilizada pela instituição fornecedora 

do serviço, sendo cobrado aos assentados o devido valor do consumo. Como as famílias não se 

organizaram para a quitação da dívida, tiveram a energia cortada definitivamente. Almejando a 

solução do problema as famílias realizaram um novo gato, dessa vez, diretamente da rede geral 

elétrica da via pública de circulação, não arcando, assim, com os custos e resolvendo 

artificialmente o problema, conforme o depoimento, 

 

É gato [...] 

Quando da 6:30, 7:00 da noite quem tem geladeira não pode permanecer ligada, porque 

quem tá mais perto da rede deixa ligada, mas lá pra baixo não tem condições. A 

televisão funciona aqui na tora. Falta energia 3, 4 vezes à noite.157 

 

 

Logo após a estruturação do PA, postes foram distribuídos ao longo da agrovila, 

contudo somente no inicio de 2003, a ligação da energia elétrica foi regularizada no 

Assentamento, inclusive com o parcelamento da dívida acumulada. Porém, como o PA tinha 

uma estrutura interna esfacelada, algumas famílias não pagaram as suas cotas, o que gerou novos 

focos de conflito entre elas. 

 

 

 

                                                 
157 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 
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FIGURA 53.  PA Eldorado, assentados utilizando as águas do rio Petinga  
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4.5 O Grupo Social 

 

O grupo social era composto, até a época da pesquisa, por 34 

famílias – grupos domésticos – perfazendo um total de 168 pessoas. A 

faixa etária dos assentados estava distribuída com 20,24% estão entre os 

0 e 15 anos, enquanto que a grande concentração situava-se na faixa 

entre 15 aos 30 anos, composta por 39,88%. Os assentados da ‘terceira 

idade’ entre 60 a 80 anos, corresponderam a 10,12%. Estes se mostraram 

importantes na análise da renda do grupo social, considerando os 

benefícios sociais decorrentes da idade (quadro 20 e figura 54).  

                                       

 

                   

 

 

 

 

4.6 Educação 

 

De acordo com a proposta pedagógica do MST, cada acampamento/assentamento 

precisa possuir a sua própria escola, na qual as aulas devem ser ministradas por professores que 

residam nos acampamentos/assentamentos. O Movimento que é o organizador desses espaços, 

assim o prefere por ter a sua própria diretriz educacional/pedagógica e por entender que dessa 

forma os membros do Movimento aprenderão o que é necessário à sua formação enquanto 

indivíduos militantes e cidadãos (figura 55).  

As tarefas dos professores nos assentamentos/acampamentos são árduas, considerando 

as deficiências próprias das suas formações; outro motivo que acaba por limitar o trabalho dos 

QUADRO 20 

Distribuição por faixa 

etária da comunidade do 

PA Eldorado - Bahia 

Faixa Etária Nº % 

0 a 5 8 4,76 

5 a 10 15 8,93 

10 a 15  11 6,55 

15 a 20 23 13,69 

20 a 25 27 16,07 

25 a 30 17 10,12 

30 a 35 4 2,38 

35 a 40 11 6,55 

40 a 45 8 4,76 

45 a 50 11 6,55 

50 a 55 8 4,76 

55 a 60 6 3,57 

60 a 65 5 2,98 

65 a 70 8 4,76 

70 a 75 4 2,38 

75 a 80 1 0,60 

< 80 1 0,60 

Total 168 100,00 
FONTE: Censo MST e Pesquisa de 

Campo.Tabulação de dados Projeto 

GeografAR. Elaboração Cirlene Jeane 

Santos e Santos 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

%

0 a  5 5 a

10

10 a

15 

15 a

20

20 a

25

25 a

30

30 a

35

35 a

40

40 a

45

45 a

50

50 a

55

55 a

60

60 a

65

65 a

70

70 a

75

75 a

80

< 80

Fai xa E tár i a

FIGURA 54 

Faixa Etária do Grupo Social do 

PA Eldorado Santo Amaro - Bahia 2003

FONTE: Mutirão MST e Pesquisa de Campo. Elaboração Cirlene Jeane Santos e Santos 
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docentes é o fato de os mesmos 

serem, como os outros assentados, 

agentes envolvidos no processo e 

terem dificuldades para decodificá-

lo. Evidentemente, a participação 

nos trabalhos e os cursos de 

formação política, organizados 

pelo Movimento contribuem para o 

desenvolvimento de suas 

consciências sócio-políticas no 

novo espaço em formação. A 

maioria dos educadores, apesar da 

formação em magistério, ainda não havia lecionado antes. Para o MST o papel do professor é 

preponderante para a construção do novo cidadão, como afirma Bezerra Neto: 

 
 O trabalho desses educadores ganha nova dimensão, pois, além de desenvolver a tarefa 

de professores com a incumbência de passar os conhecimentos que fazem parte do 

currículo da Escola, é ainda entendido que ser um educador da RA é ser fiel à causa do 

povo [...] É repudiar as injustiças; ser apaixonado pela luta do MST; amar ser educador; 

gostar das crianças sem-terra; conhecer os assentamentos, saber tudo o que estar 

acontecendo [...] É ensinar o amor à terra e à luta; ter amor pelo MST [...] Ajudar o 

assentamento a produzir; ajudar a mudar o País [...] Ser cidadão e ensinar a ser cidadão. 
158 

 

Certamente estes seriam educadores ideais, mas a realidade dos assentamentos e 

acampamentos é bem adversa. No PA Eldorado a Escola Antônio Conselheiro conta apenas com 

uma sala improvisada em um galpão (benfeitoria já encontrada). Nessa Escola as turmas são 

multiseriadas oferecendo o I e o II ciclo do Ensino Fundamental – 1ª a 4ª série – e o professor 

tem contrato de trabalho vinculado à Prefeitura local. Não existe material didático e a escola 

sobrevive de doações. O Professor do PA Eldorado não estava residindo no mesmo e a escola 

não funcionou no período em que foi realizada esta pesquisa.  

 

                                                 
158 BEZERRA NETO, Luiz. Sem-Terra Aprende e Ensina: Estudo Sobre as Práticas Educativas do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Campinas - SP: Autores Associados, 1999 (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo), p. 69-70. 
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FIGURA 55. PA Eldorado - Escala Antonio Conselheiro 
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Observa-se algumas discordâncias em relação aos 

métodos e funcionamento da Escola. Os assentados viam com 

reservas e descrenças os trabalhos desenvolvidos na Escola 

do PA. Eles acreditavam que as escolas “convencionais” 

eram melhores para os seus filhos, em relação às gestada no 

PA, opiniões provavelmente decorrentes da vivência urbana 

desses assentados, assim como, da fragilidade da formação da 

identidade camponesa sem terra e conseqüentemente, 

dificultou a aceitação da proposta pedagógica do MST pelo 

grupo social.  

Na análise da escolaridade do grupo social 

constituído verificou-se que 13,69% eram analfabetos e 

17,86% apenas alfabetizados, enquanto que 27,98% dos assentados estavam no I e II ciclo do 

Ensino Fundamental. 16,67% estavam no III ao IV ciclo do Ensino Fundamental e o mesmo 

percentual estava no Ensino Médio. Destaca-se, ainda, a existência de um assentado que teve 

acesso ao Ensino Superior (quadro 21 e figura 56). 

 

4.7 Bens domésticos 
 

O bem de consumo doméstico mais comum no 

PA é o fogão - 79,41% das famílias dispõem desse 

objeto, não obstante, muitas, em seu cotidiano, usam 

a lenha no cozimento dos alimentos. Aliás, não se 

pode falar em fogão à lenha, contudo em algo mais 

QUADRO 21 

Escolaridade do Grupo Social 

PA Eldorado - Bahia 

 

Categorias Nº % 

Analfabetos 23 13,69 

Pré-escola 4 2,38 

Alfabetizada 30 17,86 

I e II Ciclo - 

Fundamental 47 27,98 
II e IV Ciclo - 

Fundamento 28 16,67 

Ensino Médio 28 16,67 

EJA 0 0,00 

Ensino Superior 2 1,19 

Pós-Graduação 0 0,00 

Não Respondeu 6 3,57 

TOTAL 168 100,00 
FONTE: Mutirão MST. Projeto GeografAR. 

Elaboração Cirlene Jeane Santos e Santos 

QUADRO 22 

Bens de consumo doméstico de acesso das 

famílias assentadas.  PA Eldorado - Bahia 

Bem de consumo doméstico Nº % 

Televisor 25 73,53 

Geladeira 17 50,00 

Fogão 27 79,41 

Carro 01 02,94 
Universo de 34 famílias assentadas.  FONTE: Mutirão MST .  

Projeto GeografAR. Elaboração Cirlene Jeane Santos e Santos 
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 Escolaridade do Grupo Social 

PA Eldorado  Santo Amaro - BA  2003
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simples, improvisado e rudimentar, uma 

espécie de “fogareiro”, armado com 

tijolos ou pedras que sustentam a panela 

em meio às madeiras em pequenas 

chamas e brasa ardente (quadro 22 e 

figura 57).                      

O segundo bem de consumo mais 

utilizado no PA é o televisor. 73,53% 

das famílias o utilizam como 

entretenimento e para obterem notícias 

gerais; 50,00% das famílias têm 

geladeira em casa, sendo esta 

considerada um artigo de luxo. Registra-se que muitas famílias tiveram prejuízos no período em 

que a rede elétrica funcionava através dos gatos. Devido as variação da corrente elétrica, muitos 

aparelhos, em especial as geladeiras, danificaram-se. Apenas 1 assentado declarou ter um carro, 

descrito como um Fiat Pampa modelo 88, sendo observado a sua precária condição de 

conservação. 

 

4.8 Fonte de Informações 

 

As informações gerais obtidas 

pelas famílias assentadas têm 88,24% da 

sua origem relacionada aos meios 

midiáticos, como a televisão e o rádio. Já 

as informações gerais relacionadas à 

Reforma Agrária, 82,35% são atribuídas 

ao MST. Destas, 20,59% são divulgadas 

pelos dirigentes do Movimento, 2,94% 

por vizinhos e 92,59% em assembléias 

e/ou reuniões (figura 58).  

O Jornal do MST é uma das 

formas de divulgação das informações relacionadas à Reforma Agrária, bem como aos 

acontecimentos internos do próprio Movimento. No entanto, o acesso das famílias a esse veículo 
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de comunicação é mínimo, visto que apenas 16% dos assentados raramente efetivam sua leitura. 

18% declararam nunca ter lido o jornal alegando a falta do conhecimento de sua existência.  

 

4.9 Destino do Lixo 

 

O destino do lixo não é o mais 

adequado (figura 59). 32,53% dos 

assentados declararam jogar fora os 

resíduos, o que leva a supor que este lixo é 

depositado em um “lixão” depósito de 

resíduos da fábrica de papel que fica em 

frente ao assentamento, próximo à rodovia. 

(figura 60). Apesar de existir apenas uma 

distância de 2km entre Santo Amaro o PA, 

neste não há coleta de lixo, já que se 

encontra fora do perímetro 

urbano. Já 5,88% afirmaram 

queimar o lixo; 2,94% 

responderam enterrar o lixo, 

incluindo os resíduos plásticos. 

5,88 % asseguraram aproveitar o 

material orgânico na condição de 

adubo; 2,94 % não responderam 

a este questionamento. 

 

 

 

4.10 Produção 

 

A produção no PA é pequena, desorganizada e sem assistência técnica. Pauta-se no 

cultivo das tradicionais culturas temporárias de subsistência, a exemplo da mandioca, aipim, 

feijão, abóbora e outras de pequeno valor agregado como o quiabo, como afirma o depoimento: 

 

FIGURA 59

Destino do lixo                            

   PA Eldorado  -Bahia 2003
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FIGURA 60. PA Eldorado Deposito de lixo da IPB, também utilizado pelos assentados. 
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Não, a gente faz assim uma saca de farinha e passa mais de um mês, dessa farinha a 

gente faz um pouco de tapioca, de beiju, e quando a gente faz a farinha e a puba eu só 

faço quando alguém me encomenda, eu agora estou tirando 800 quiabos, a catagem do 

quiabo é de 3 em 3 dias, inclusive eu catei ontem de manhã, mas a gente botou ali e não 

vendeu, o rapaz que vinha buscar não veio, o quiabo está perdido, ou a gente come ou 

dá ou joga no lixo. O aipim a gente vende mais na época de São João, quando aparece 

gente aqui, vende de R$ 6,00, R$ 7,00 o saco de 50 Kg,  o pessoal compra 2, 3 sacos. E 

os palitos no verão deram para a gente tirar quando nada, R$ 15,00 à R$ 20,00 por 

semana, mas agora tem mais ou menos desde o tempo do carnaval, que o rapaz deixou 

de vir comprar, a gente tem palito pronto dentro de casa, mas não tem como vender.159 

 

 Devido às várias espacialidades estabelecidas pela produção, as culturas permanentes 

como banana e cacau que já eram cultivadas na propriedade, em alguns locais do assentamento 

foram mantidas, e o cultivo da banana é atualmente é bastante reduzido. O mangustão que foi 

encontrado na fazenda foi totalmente erradicado pelos assentados. Quanto ao cacau, este foi 

mantido por uma pequena parcela dos assentados, em espacial aqueles que foram remanescentes 

da fazenda e que se agregaram no processo de ocupação. Estes assentados, através da 

experiência com o cultivo do cacau, têm conseguido um rendimento acima da média dos outros 

no trabalho agrícola; isso porque este produto é um dos que têm maior procura e valor no 

mercado, estando inclusive, o seu plantio, sendo desenvolvido por meio de clonagem na Ceplac, 

na unidade avançada de Santo Amaro, onde estes assentados individualmente procuram auxilio. 

 Apesar da existência da vassoura de bruxa, o cultivo do cacau seria uma oportunidade 

promissora de geração de renda para as famílias. Contudo, a grande parte do cultivo existente na 

propriedade foi queimado. A área de cacau, no projeto inicial, seria uma área coletiva, todavia, 

esta foi parcelada e, posteriormente, cada assentado individualmente optou por mantê-la ou não. 

A área do lote na extensão de 5 ha foi apropriada individualmente. Pouco resta de cacau, pois na 

maior parte dos lotes ele foi queimado para dar lugar à plantação de pastagem. 

 A produção no PA é insignificante considerando as 

potencialidades edafoclimáticas e os recursos 

recebidos. 41,18% dos assentados plantam apenas 

para o seu sustento e 58,82% comercializam o 

excedente da sua produção (quadro 23). Destes 70% 

vendem o excedente para atravessadores e os 30% 

vendem diretamente na feira livre do município (quadro 24). Como complemento à renda alguns 

assentados praticam o extrativismo do dendê para a produção de azeite, que é realizada por 

algumas famílias que coletam o dendê no interior do PA e nas fazendas próximas.  

                                                 
159 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 

QUADRO 23 

Destino da produção 

PA Eldorado - Bahia 

Produção Nº % 

Apenas autoconsumo 14 41,18 

Comercialização e consumo 20 58,82 

Total 34 100,00 
FONTE: FONTE: Mutirão MST. Projeto GeografAR. 

Elaboração Cirlene Jeane Santos e Santos 
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O processo produtivo é bastante artesanal, e o valor 

pelo qual é vendido o azeite de dendê, é inversamente 

proporcional ao trabalho executado pelas famílias em 

sua preparação (figura 61).  Outras, como 

complemento à alimentação, mariscam e pescam na 

área de mangue do PA. E ainda, algumas famílias fabricam palitinhos de bambu, que são 

vendidos, o cento por R$ 1,00 (um real) para comerciantes que encomendam antecipadamente a 

quantidades que desejam. Esta produção é bastante artesanal e é realizada em regime de trabalho 

familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 Principais fontes de renda das famílias assentadas 

 

 A principal fonte de renda do grupo 

social é a aposentadoria, para 50% das 

famílias assentadas. O assalariamento 

corresponde a 32,35 % da fonte principal de 

renda das famílias refere-se ao trabalho 

informal efetuado na sede do município – 

Santo Amaro – e em outros municípios próximos, a exemplo de Feira de Santana, Candeias, São 

Sebastião do Passé. Alguns executam trabalhos agrícolas como diaristas em propriedades 

próximas ao PA ou trabalham para famílias assentadas mais capitalizadas no período do preparo 

para o plantio e, outras vezes, para a manutenção da área plantada, efetuando a “limpa” para 

garantir o bom desenvolvimento dos vegetais.  

 

 

QUADRO 24 

Comercialização da produção 

 PA Eldorado - Bahia  

Comercialização Nº % 

Atravessador 14 70,00 

Feira Livre 6 30,00 
FONTE:  Mutirão MST Projeto GeografAR. 

Elaboração Cirlene Jeane Santos e Santos 

QUADRO 25 

Principais Fontes de Renda do Grupo Social  

PA Eldorado Bahia 
Principal fonte de renda Nº % 

Agricultura 6 17,65 

Aposentadoria 17 50,00 

Assalariamento 11 32,35 

Total  34 100,00 

FONTE: Mutirão MST. Projeto GeografAR. Elaboração Cirlene Jeane S. e Santos 

FIGURA 61. PA Eldorado, produção artesanal do dendê e dos palitinhos de bambu. 
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Apenas 17,65% das famílias têm a agricultura como principal fonte de renda, o que 

causa reflexão sobre o real significado da Reforma Agrária neste PA. Nitidamente a identidade 

camponesa sem terra ainda não foi despertada no grupo social. O porquê disso remete a várias 

reflexões, cujas respostas estão inconclusas 

neste trabalho (quadro 25).  

A renda média das famílias do PA 

Eldorado é de R$ 317,35 (trezentos e 

dezessete reais e trinta e cinco centavos) por 

mês, aproximadamente. A renda proveniente 

da agricultura gira em torno de R$ 122, 08 

(cento e vinte dois reais e oito centavos) a de menor expressão (quadro 26). O destaque está para 

o valor da renda proveniente da aposentadoria R$ 271, 76 (duzentos e setenta e um reais e 

setenta e seis centavos), o que reflete a importância do idoso para a manutenção e para a 

subsistência das famílias assentadas. São 17 famílias que dispõem desse benefício. Os 

rendimentos obtidos através do assalariamento giram em torno de R$ 243, 84 (duzentos e 

quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Por esses dados fica claro que a agricultura não 

está sendo desenvolvida satisfatoriamente no PA Eldorado. Como explicar este fato, 

considerando que o PA está localizado em área de solo massapé? As condições físicas não estão 

sendo suficientes para garantir o ‘sucesso’ do assentamento? A localização é favorável, então por 

que as famílias não conseguem produzir, sair da lógica mercadoria-dinheiro-mercadoria (M-D-

M)? 

 

4.12 Formas Associativas   

 

 As formas associativas 

questionadas aos assentados foram: 

STR, Associação do PA, Grupos de 

Famílias e Cooperativa, nesse caso a 

Cooprarecon. Verificou-se serem 

frágeis e raras as formas associativas 

existentes no PA. Os assentados não 

declararam pertencer ao STR, fato 

natural, considerando que os mesmos 

QUADRO 26 

Renda Média do Grupo Social 

PA Eldorado Bahia 

Renda média das famílias Nº Renda Média 

Renda média Geral  R$ 317,35 

Agricultura 24 R$ 122,08 

Aposentadoria 17 R$ 271,76 

Assalariamento 13 R$ 243,84 
Universo de 34 famílias assentadas 

FONTE: Mutirão MST. GeografAR. Elaboração Cirlene Jeane Santos e Santos 
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não têm, em sua maioria, tradição/identidade camponesa. Uma outra questão que chamou 

atenção foi o fato de nenhum assentado ter se referido à Associação dos Pequenos Produtores do 

Projeto de Assentamento Eldorado. A associação é registrada, tem personalidade jurídica, com 

estatuto, regimento interno, livros de atas, contabilidade, diretoria e seus associados estabelecem 

regras de utilização ou prestação de serviços a todos os sócios. Ela não é considerada 

organização econômica. Essa entidade constitui-se em um elo importante e mediador entre o 

INCRA, os Bancos e as Cooperativas. Apesar disso, foi completamente ignorada, certamente, em 

função dos problemas internos desenrolados no PA, que causaram descrença e incredulidade 

frente ao grupo social. Isso colocou em xeque a administração e gestão das lideranças do 

Movimento, que parece ter-se rendido ao processo de revivificação do capital em detrimento à 

utopia. Os depoimentos mostram o conhecimento dos procedimentos organizacionais por parte 

dos assentados, assim como indicam dúvidas sobre o momento em que os conflitos começaram a 

aparecer: 

 
Ela é criada da seguinte maneira, tem um estatuto, o assentamento tem que ter 

associação porque todo recurso que o governo manda tem que sair pra associação, que é 

quem determina fazer as obras, as estruturas do assentamento. Todo assentamento tem 

que ter associação e cooperativa [...] aí vem presidente, fiscal, tesoureiro, são 13 

membros. O presidente não pode fazer nada que não seja combinado na diretoria.160 
 
[...] cargo do presidente é pra benefício nosso, pra ouvir a gente e a gente dizer o que 

quer pra junto com a gente ver uma solução, ou o que é que pode fazer, que a gente 

unida vai, busca e trás, mas ele geralmente nem pára aqui.161 

 

Ela é um pouco pendente também sabe? De negócio de recurso, na associação é assim, 

aqui para nós seria bom, assim, porque não sei como foi, logo primeiro, toda vida teve 

associação, mas botou umas pessoas, assim, não sei que não tinha muita experiência. O 

povo pagava R$ 1,00 na associação, mas não sei como foi lá, o negócio desandou e 

depois disse que não ia mais pagar a associação.162 

 

Como se não bastassem todas as dificuldades encontradas nessa experiência, ocorreu 

um fato inusitado no assentamento: o presidente da associação ‘fugiu’ com uma assentada, a 

tesoureira da entidade, levando documentos e os talões de cheque da associação. Os cheques 

foram distribuídos em diferentes municípios da Região Metropolitana de Salvador, segundo 

relatos dos assentados, ficando a associação com o ônus financeiro. O ex-companheiro da 

assentada que permaneceu no assentamento “entregou-se” à bebida e acabou por ser excluído do 

PA em assembléia geral. É importante destacar que fatos como este tão corriqueiro na sociedade, 

no território constituído por um PA causa um grande conflito, pois existem as normas de conduta 

a que todos devem respeitar. Quando isso acontece e principalmente, quando o mentor é o 

                                                 
160 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 
161 Idem 
162 Ibidem 
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representante dos assentados, as questões tomam proporções de grande impacto no grupo social. 

Relevante foi, igualmente, o destino que foi dado aos cheques e aos documentos. 

Consequentemente, a memória da associação do PA perdeu-se, fator de pouca relevância no 

processo, frente ao romance e à “traição” que ganharam a cena, em detrimento da associação que 

ruía. Hoje a associação tem como presidente um jovem rapaz – filho de um assentado – que não 

a representa, de fato, por não ser assentado legalmente, já que só podem exercer essa função 

aqueles que oficialmente são beneficiados no processo de Reforma Agrária, no seu respectivo 

assentamento. O local onde funcionava a entidade – no período final da pesquisa de campo a 

associação e, também a escola – passou a abrigar algumas famílias que foram despejadas do 

Acampamento Fabio Henrique Cerqueira, no município de Amélia Rodrigues. 

No que diz respeito à organização do Grupo Coletivo, cada família acampada/assentada 

deverá procurar outras famílias com as quais se identifica, formando assim um grupo que irá 

contribuir com a organização do PA, em especial, na organização do processo produtivo. O 

Grupo Coletivo representa um modo de descentralizar as discussões, preparando os assentados 

para as decisões importantes sobre os rumos do PA e outras questões internas. Para funcionar, o 

Grupo não necessita de legalização, mas isso não quer dizer que se dispense dele organização ou 

controle. Os coletivos devem ter um regimento interno aprovado por seus membros que 

registram suas decisões em livros de atas. Existem várias normas regulamentando seu 

funcionamento. Estão sob controle do coletivo todos os investimentos em meios de produção que 

são feitos coletivamente. Na prática, enseja uma experiência de cooperação e gestão, 

imprescindível para os assentados, refletindo em um aprendizado contínuo, isso de acordo com 

as orientações do MST nacional. O depoimento abaixo manifesta a avaliação de um assentado 

sobre esse processo: 

 

Acabou porque o pessoal era para ir 50 assentados, aí o que fazia: ia pra roça o resto não 

ia, o que foi cismando e acabou o coletivo por causa disso. Porque era preguiçoso, tem 

muito aqui que não gosta, que é só assentado dentro de casa, por isso que acabou o 

coletivo. A gente que trabalha, dá duro, às vezes nem tira o produto e os outros não 

trabalham, não tira na sua vista, mas colhia o produto, quando ia ver, já tinha tirado. 

Tem muita gente preguiçosa, quem menos trabalhava, mais comia, porque o presidente 

da associação não sabe organizar as coisas, então ele privilegiava uns e menosprezava 

outros, davam muito mais a uns e a outros não dava nada, ou dava menos, aí começou 

um negócio de amizade, o pessoal não gostou e terminou o coletivo. Ia pra associação, 

mas aí o presidente na época começou a fazer coisa errada, dava a uns e a outros não, 

vendia lá fora e ninguém via o dinheiro, aí o povo não gostou e não quis, mas fazer o 

coletivo. O problema daqui foi esse, a maioria trabalha mais em seu lote individual.163 
 

                                                 
163 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 
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No entanto, mesmo sendo uma recomendação do Movimento, os Grupos Coletivos não 

“existem” no PA. O discurso difere da prática que se materializa no território.  As famílias 

conhecem a existência de tal forma organizativa, porém estão céticas sobre a sua eficácia e 

funcionalidade, ponderando sobre as experiências anteriores, cujos resultados não foram 

satisfatórios. Elas alegaram que no período em que trabalharam coletivamente, nem todos os 

participantes do Grupo se empenhavam e os frutos colhidos eram repartidos igualmente entre 

todos: os que trabalharam e os que não trabalharam na área coletiva. Os assentados que 

trabalharam efetivamente, sentiram-se injustiçados, pois acreditavam que a produção obtida 

deveria ser repartida entre os que para ela contribuíram. Todo esse processo gerou inúmeros 

conflitos que desencadearam a extinção dos Grupos.  

 O Grupo Coletivo deveria ser constituído a partir de uma necessidade de organização 

demandada pelo conjunto, mas quando imposto pelas lideranças do Movimento sem discutir o 

porquê de sua existência e necessidade foi incorporado artificialmente pelos assentados, os quais 

não despertaram para a consciência sobre a real importância dessa forma organizativa. Destaca-

se, ainda, que o Grupo desenhado teve um papel simplificado, não desenvolvendo a dimensão 

política de organização e a autonomia para a tomada das decisões, pois estava pautado apenas 

para a produção na área coletiva.  

Atualmente, estas famílias encontram-se sem nenhuma forma de interação ou de 

organização mediada pelas lideranças do Movimento, não obstante elas rejeitam as orientações 

das lideranças, permanecendo os grupos constituídos espontaneamente por afinidade pessoal dos 

membros das famílias, cuja composição vale-se de critérios subjetivos, interagindo em trabalhos 

realizados rotacionalmente em seus lotes individuais – exemplo A, B e C são famílias assentadas 

afins: em uma semana A, B e C trabalham no lote de A; em outra semana A, B e C trabalham no 

lote de B; e assim sucessivamente. Essa ação não incorpora todo o grupo social que constitui o 

PA Eldorado, existem dois ou três pequenos grupos com essa finalidade. 

No que se refere à filiação a partido político, apenas uma família assentada declarou 

filiação ao Partido dos Trabalhadores – PT.  

A Cooperativa Regional de Assentamentos do Recôncavo da Bahia LTDA 

(Cooprarecon), apresenta uma filiação de 76,47%. Este percentual mostra-se contraditório, 

considerando os questionamentos sobre a administração e a gestão, especialmente a gestão dos 

recursos. A insatisfação expressada pelos assentados deste e de outros PA’s cooperados da 

regional – PA Bela Vista, PA 05 de maio e PA São Domingos – desembocou em violento 

conflito interno e em rede nos PA’s Recôncavo. De acordo com levantamentos de campo junto 

aos assentados, transpareceu existir uma imposição coercitiva para a permanência destes na 
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estrutura da cooperativa. É interessante destacar que a mesma não está funcionando, ou seja, não 

está cumprindo o seu papel de organizar política e produtivamente os cooperados, mesmo assim, 

mantém vida institucional e legalmente representa os interesses do conjunto de assentados nos 

órgãos de fomento a produção.  

 

4.13 Aplicação do Procera no PA Eldorado. 

 

A elaboração do Projeto produtivo para o PA Eldorado foi de responsabilidade da 

Cooperativa Regional de Assentamentos do Recôncavo da Bahia LTDA (Cooprarecon), 

associada à CCA-BA, intitulado: “Projeto de Viabilidade – Assentamentos: Bela Vista e 

Eldorado”. O Projeto tinha como objetivo o desenvolvimento do processo produtivo integrado 

entre os dois PA´s citados. A Cooprarecon foi a última cooperativa regional criada pelo MST. 

Tinha como objetivo dar suporte a produção e comercialização aos PA’s da Regional 

Recôncavo. Contudo, o seu principal motivo de existência foi a mediação entre os órgãos 

financiadores do Procera. Neste trabalho está sendo discutido apenas o Projeto Produtivo 

elaborado para PA Eldorado, que correspondeu ao Grupo II do Projeto de Viabilidade, bem 

como o plano previsto para a Cooprarecon que teria os assentados do PA Eldorado como 

cooperados nesse processo164. 

A Cooprarecon desenvolveu um projeto integrando todas as modalidades de créditos 

oferecidas pelo Procera: o custeio, o investimento individual (teto I) e o cooperativo (teto II), 

bem como, propôs o planejamento do território, fundamentado em régua, papel e lápis coloridos, 

desenhando um esboço do que pretendiam para área do PA. Em um exame simples da proposta, 

percebe-se que os técnicos não conheciam a área do assentados165. 

O custeio visava atender a subsistência básica do assentado. O individual era 

representado pelos assentados e objetivava o aumento da renda familiar. E o cooperativo foi 

representado pela Cooprarecon e funcionava a partir da força de trabalho dos assentados 

cooperados, com dias de trabalho comunitário por semana na área coletiva do assentamento. A 

elaboração do projeto produtivo e o gerenciamento dos recursos destinados ao seu 

funcionamento – tanto o teto I como o teto II – ficaram sob a responsabilidade da Cooperativa 

Central dos Assentamentos da Bahia LTDA (CCA-BA). A cooperativa regional mediatizava as 

relações entre a CCA-BA e o conjunto de assentados cooperados. 

                                                 
164 Ver CCA/BA. Projeto de Viabilidade - Assentamentos: Bela Vista e Eldorado. Salvador. 1998 (mimeo) 
165 Idem. 
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O Projeto Produtivo objetivou a transformação do PA Eldorado e do PA Bela Vista em 

empresas agropecuárias de produção agroindustrial competitivas no mercado, oferecendo 

condições ao trabalhador de gerir o seu processo produtivo, bem como a comercialização da 

produção, além de gerar excedentes econômicos, dar condições para beneficiamento da matéria-

prima do assentamento e assegurar a comercialização conjunta da produção. A assistência 

técnica para a execução do projeto era prestada diretamente pela CCA-BA, a qual possuía um 

corpo técnico que procurava, também, buscar auxílio junto a outras entidades de assistência 

técnica como a CEPLAC e a EBDA, pois os custos da assistência estavam inclusos no projeto 

produtivo. 

A disponibilidade de recursos para a execução do plano mostrava-se favorável: teria a 

mão-de-obra dos assentados e a de suas famílias. O escoamento da produção e o transporte 

seriam beneficiados pela existência da BR 324 que passa próxima aos assentamentos. As 

condições de manutenção das máquinas mostraram-se satisfatório no Projeto Produtivo, 

considerando que na circunvizinhança dispunham de várias concessionárias de tratores, 

implementos e máquinas agrícolas. 

O custo total do projeto englobando os PA’s 

Eldorado e Bela Vista ficou estimado em R$ 1.103.381,46 

(um milhão, cento e três mil e trezentos e oitenta e um reais e 

quarenta e seis centavos), sendo os investimentos da 

Cooprarecon (teto II) no valor de R$ 507.798,60 (quinhentos 

e sete mil e setecentos e noventa e oito reais e sessenta 

centavos) e o individual (teto I) incluindo o custeio e os 

investimentos, somaram R$ 595.582,86 (quinhentos e noventa e cinco mil e quinhentos e oitenta 

e dois reais e oitenta e seis centavos), como pode ser observado no quadro 27. No plano 

individual do PA Eldorado foram destinados 50 beneficiários para o custeio a fim de financiar a 

plantação de mandioca no valor de R$ 30.745,00 (trinta mil e setecentos quarenta e cinco reais) . 

Os investimentos produtivos voltaram-se para a implantação do cultivo do coco, da banana prata 

e para a aquisição de 100 matrizes bovinas para corte, totalizando R$ 346.742,50 (trezentos e 

quarenta e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos). 

QUADRO 27 

Total do financiamento solicitado no 

Projeto de Viabilidade 

PA Eldorado - Bahia  

Cooperativa   507.798,60 

Individual Custeio 88.684,48 

 Investimento 506.898,38 

 Total 595.582,86 

Total Geral   1.103.381,46 
FONTE: Projeto de Viabilidade - Assentamentos: Bela 

Vista e Eldorado, 1998. 
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Sobre o plano de 

custeio, a mandioca já era 

normalmente cultivada pelos 

assentados que a beneficiava 

na pequena casa de farinha 

do PA., Todavia os 

investimentos feitos no 

custeio não tiveram o mesmo 

resultado para o conjunto das 

famílias, nem todos os 

assentados detinham o 

conhecimento de como 

realizava-se o cultivo da mandioca, afinal a identidade camponesa sem terra ainda estava sendo 

construída, atrelada no processo produtivo desenrolado no território (quadro 28). 

No Plano individual de investimento, do mesmo modo, ocorreram problemas. Os 

assentados não tinham experiência com o cultivo do coco, muito menos este produto adaptou-se 

ao massapê. Os técnicos que elaboraram o Projeto Produtivo, embora fossem engenheiros 

agrônomos, projetaram coco no massapé, o que resultou na perda total do investimento. 

Originário do sudoeste da Ásia o coqueiro foi introduzido no Brasil através da Bahia, daí a 

conhecida denominação de coco-da-baía. É uma cultura mais propícia a ser cultivada em 

temperaturas médias anuais em torno de 27º C, umidade relativa de 80%, precipitação entre 

1.500 mm a 1600 mm bem distribuídos durante todo o ano e muita luz. A esses critérios o 

Recôncavo atende, todavia no que se refere ao solo, especificamente no PA Eldorado não 

correspondeu. Para que o coqueiro se desenvolva plenamente é necessário que o plantio seja 

feito em solos profundos e arenosos ou areno-argilosos ou levemente argilosos, pois requer solos 

bem drenados. O vertissolo do PA Eldorado não possibilitou o desenvolvimento do cultivo do 

coco, pois é um solo argiloso e mal drenado. Assim, observa-se mais investimento e tempo 

desperdiçados. No processo tentou-se substituir o coco pela cana-de-açúcar que se adapta bem ao 

solo, o que motivou muitas discussões e desentendimentos entre os assentados. O cultivo da 

banana que também estava previsto no Projeto Produtivo não foi bem aceito pelos assentados, 

que tinham o conhecimento que este não agregava valor comercial. No final, nem coco, nem 

banana, muito menos cana, como aponta o depoimento abaixo: 

 

QUADRO 28 

Plano Individual de Investimento 

PA Eldorado – Bahia  

Plano Individual - Custeio Unid. Quantidade Valor (R$) 

Implantação de 50 ha de mandioca ha 01 614,90 

Custo Total  ha 50 30.745,00 

Plano Individual - Investimento Unid. Quantidade Valor (R$) 

Implantação de 75 ha de coco ha 1,5 2.125,32 

Manutenção da cultura do coco ha 1,5 631,00 

Custo Total  ha 50 137.816,00 

Implantação de 50 ha de banana prata  ha 01 2.563,63 

Custo Total  ha 50 128.181,50 

Aquisição de 100 matrizes bovinas para corte unid. 02 1.000,00 

Custo Total   unid. 50 50.000,00 

TOTAL DO INVESTIMENTO POR BENEFICIÁRIO  6.934,85 

TOTAL GERAL   346.742,50 

FONTE: Projeto de Viabilidade - Assentamentos: Bela Vista e Eldorado, 1998. 
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Eles indicam o que tem que plantar pra eles liberarem o dinheiro. Aqui liberou pra 

plantar 2 ha de mandioca, outro de banana e coco. Eu só consegui plantar a banana e a 

mandioca. Ninguém plantou coco, porque a dificuldade era muita, demora muito, 4, 5 

anos. Acho que daria melhor em terra de areia.166 

 

É só mandioca, cana, coisa que não vai pagar nunca, nunca vai ter dinheiro que aqui não 

dá para você entrar nisso. Quando tá 1Kg de banana no supermercado, tá R$ 0,30, R$ 

0,40 depende, chega numa feira você compra um cacho de banana por R$ 1,00, quer 

dizer você tem 600 cachos de banana para cortar, você tem um trabalho todinho para 

limpar esta terra, derrubar você vai gastar no mínimo R$ 1.500,00 para deixar ela 

pronta, vamos supor, 2 tarefas de banana você vai tirar 600, 700 cachos vai vender a 

0,60 porque o atravessador não vai comprar de R$ 1,00 para vender a R$ 1,00, é um 

negócio que não vai dar resultado. Você não vai pagar um projeto, uma dívida ao banco 

com isto aí. Teve gente que perdeu tudo, foi uma época de muita chuva aí teve gente 

que morava lá embaixo, perdeu tudo, as bichas morreram todas dentro d’água.167 

 

No que se refere à implantação da banana, esta era cultivada consorciada com o cacau 

pelos antigos donos da Faz. Petinga, como já visto. Certamente daria bons frutos caso os 

assentados tivessem tido a orientação correta de como realizar o seu cultivo. A indicação do 

técnico responsável pelo acompanhamento do projeto, segundo informações colhidas junto aos 

assentados, foi para que o cultivo fosse realizado próximo a margem do Rio Petinga. O período 

do plantio coincidiu com um período chuvoso, o rio transbordou e arrasou a plantação de banana. 

Com relação às dificuldades com a assistência técnica os depoimentos expressam: 

 

[...] agrônoma tava com o diploma pra ser cassado, porque o que se aprende com o 

professor não tem a ver com aqui dentro. O projeto era de cana, mandioca, coco e 

banana, depois disseram que o coco não dava, passou pra cana. O projeto de banana 

quando nós chegamos aqui ainda tinha muita banana. Muito dinheiro entrou aqui 

dentro, a terra foi muito bem adubada.Assistência técnica, teve, mas não dá tanta 

assistência assim não porque a gente a procurou, ela disse que era pra plantar assim, 

todos plantamos e perdemos.168 

 

Tem uma agrônoma, mas tem muito acampamento e assentamento, não dá pra ela dar 

assistência. Tem vez que quando ela aparece aqui demora pra caramba, porque ela tá 

nos outros assentamentos, eu acho que aqui pra gente da Nova Suíça e Bela Vista tinha 

que ter uma assistência técnica direito. Principalmente porque aqui tem muitos que não 

entendem de roça, aí joga o dinheiro a toa, perde todo, porque não sabe. Muitas vezes 

porque o companheiro nunca trabalhou de roça não entendem169. 

 

O investimento feito na compra das matrizes bovinas de corte também não logrou o efeito 

projetado. Alguns assentados afirmaram não ter recebido as vacas e os que delas dispõem, 

afirmam tê-las comprado com recursos próprios, assim, como os cavalos que circulam no PA. 

Estes são muito úteis no deslocamento – meio de transporte e de escoamento da produção do lote 

                                                 
166 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002. 
167 Idem. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem 
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para as mãos do atravessador – no dia-a-dia do PA, considerando que os lotes ficavam distantes 

da agrovila. 

 O Plano para a 

cooperativa estava pautado 

na aquisição de 

equipamentos diversos para 

montagem de duas 

agroindústrias: uma de 

beneficiamento da banana 

para produção de doces a ser 

instalada no PA Bela Vista e 

a outra de beneficiamento do 

coco que iria ser implantada 

no PA Eldorado (quadro 29). 

Da totalidade do projeto, as 

propostas das agroindústrias 

não foram aprovadas. Foram 

sancionados apenas os itens que não estavam diretamente vinculados à agroindústria, totalizando 

R$ 145.656,58 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e oito 

centavos), que representou um endividamento por família assentada de R$ 1.820,71 (um mil, 

oitocentos e vinte reais e setenta e um centavos) – sem considerar os encargos financeiros 

decorrentes do empréstimo 

(quadro 30). Esses itens 

financiados estavam sob a 

gestão da Cooprarecon que 

também era responsável pela 

garantia do uso democrático 

dos benefícios adquiridos.  

Os recursos foram 

liberados, contudo, o que 

deveria ser uma solução, 

transformou-se em problema. 

Segundo os depoimentos dos assentados, a gestão das lideranças regionais do Movimento foi 

muito questionada, porém, tais insatisfações foram ignoradas por estas lideranças e até mesmo 

QUADRO 29 

Plano Cooperativo de Investimento 

PA Eldorado - Bahia  
Itens Financiados Local de implantação Unid. Quant. Valor (R$) 

Aquisição de 01 trator agrícola com 

implementos 

PA’s Bela Vista e Eldorado unid. 

 

01 

 

67.850,00 

 

Aquisição de 01 caminhão MB 710 Cooprarecon unid. 01 46.406,00 

Aquisição de 01 caminhão MB 1620 Cooprarecon unid. 01 85.545,00 

Aquisição de 08 reprodutores bovinos 

de corte 

PA’s Bela Vista  e 

Eldorado 

cab. 

 

08 

 

11.200,00 

 

Construção de 01 curral PA Eldorado unid. 01 12.781,58 

Construção de prédio para fábrica de 

doce de banana 

PA Bela Vista 

unid. 01 11.656,82 

Aquisição de equipamentos para 

fábrica de doce de banana 

PA Bela Vista 

unid. 01 17.320,00 

Construções civis para 

beneficiamento do coco 

PA Eldorado 

unid. 01 46.276,00 

Aquisição de equipamentos para 

beneficiamento do coco 

PA Eldorado 

unid. 01 136.646,00 

Instalações, fretes, seguro e 

montagem dos equipamentos para 

beneficiamento do coco 

PA Eldorado 

unid. 

 

01 

 

18.292,20 

 

Implantação de 40 ha de capineira  PA Eldorado ha 40 24.200,00 

Implantação de 25 ha de pastagem 

Brachiária decumbens 

PA Eldorado 

ha 25 10.125,00 

Construção de 10 km de cerca de 4 

fios  

PA Eldorado 

km 10 19.500,00 

TOTAL GERAL       507.798,60 

FONTE: Projeto de Viabilidade - Assentamentos: Bela Vista e Eldorado, 1998. 

QUADRO 30 

Plano Cooperativo – Itens financiados 

PA Eldorado - Bahia 
Itens Financiados Local de implantação Unid. Quant. Valor (R$) 

Aquisição de 01 trator agrícola com 

implementos 

PA’s Bela Vista e Eldorado 

unid. 01 67.850,00 

Aquisição de 08 reprodutores bovinos de 

corte 

PA’s Bela Vista e Eldorado 

cab. 08 11.200,00 

Construção de 01 curral PA Eldorado unid. 01 12.781,58 

Implantação de 40 ha de capineira  PA Eldorado ha 40 24.200,00 

Implantação de 25 ha de pastagem 

Brachiária decumbens 

PA Eldorado 

ha 25 10.125,00 

Construção de 10 km de cerca de 4 fios  PA Eldorado km 10 19.500,00 

TOTAL GERAL ....   145.656,58 

FONTE: Projeto de Viabilidade - Assentamentos: Bela Vista e Eldorado, 1998. 
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pelas da coordenação estadual. A partir desse momento os assentados ficaram descontentes com 

os procedimentos adotados pela administração da Cooprarecon, iniciando-se, assim, uma série de 

reclamações e acusações que desembocaram na delegacia de polícia do município de Santo 

Amaro e nas páginas dos jornais. 

Os questionamentos dos assentados são anteriores a este processo, pois remonta o 

período de estruturação da Cooprarecon. Quando a Cooperativa foi idealizada pela Coordenação 

Estadual do Movimento, não contou com o convencimento dos assentados. Criada a cooperativa, 

os problemas ficaram referentes aos membros da direção, particularmente, do seu Presidente, um 

assentado do PA Nova Suíça indicado pelas lideranças regionais do Movimento, mas interpelado 

pelos assentados, conforme relata o depoimento que segue. 

O uso dos bens 

adquiridos, também suscitou 

a revolta das famílias, a 

exemplo da utilização do 

trator e do caminhão que 

deveriam ter sido usados em 

beneficio dos assentados 

(figura 63). O uso desses 

veículos somente se realizava 

se os usuários pagassem uma 

taxa, que segundo o acordado 

pela cooperativa, serviria para abastecer o trator. No que se refere ao uso do caminhão, os 

assentados tiveram sérios problemas, pois não tinham conhecimento do paradeiro, inclusive o 

veículo foi terceirizado a uma empresa que as famílias não sabiam qual nem quanto estava sendo 

arrecadado. Um carro foi adquirido pela Cooperativa, entretanto, alguns assentados afirmaram 

que este foi apropriado pela da liderança da regional em beneficio próprio, em detrimento dos 

cooperados. Os depoimentos demonstram a insatisfação: 

 

[...] então os tratores e as máquinas ficam lá, a gente fala, mais ninguém [...] aí pronto. 

Se a gente tem uma cooperativa, era pra essas terras estarem todas reviradas, aí você 

planta e se desenvolve, pode pegar o feijão, aí você vê o que é feijão, mas no braço pesa 

demais e o massapê pra trabalhar na enxada, seco demais a enxada suspende. Tem trator 

e caminhão, tem arado170. 

 

 

 

                                                 
170 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002 
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FIGURA 63. PA Eldorado, caminhão adquirido com os recursos provenientes do Procera. 
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Queria um pedaço de terra, uma situação melhor, uma vida mais digna. Até agora valeu 

a pena, porque as firmas hoje só querem quem tem curso, eu malmente escrevo meu 

nome, não tenho leitura, até pra varrer rua tem que ter curso, então pra eu me empregar 

ta meio difícil. Então eu tenho um pedaço de terra pra ir trabalhando a terra pra ir 

comer. Melhor não ta porque eles garantiram a gente que tinha o trator pra cortar a terra, 

pra dar a terra a gente pronta pra o serviço e até hoje não alcançamos, mas como diz o 

ditado que “promessa é dívida”, eles dizem que ainda vão cumprir com essa meta, eu 

espero.171 

 

Ele tem que fazer a Reforma Agrária do jeito que ele prometeu fazer. 

Nós colocamos numa reunião que eu quero ver presente os coordenadores dos grupos 

que tem aqui dentro e quero ler na presença de [...], de quem aparecer, o estatuto da 

associação, o pessoal daqui não sabe do estatuto da associação, então as coisas andam 

como eles querem e não como reza o estatuto, e eles têm que trabalhar de acordo com 

ele. Foi tudo votado, tudo certinho, reconhecido fórum com carimbo. Participamos de 

tudo. O cumprimento. A maioria é analfabeta então a palavra da direção já serve, não 

tem base, rumo das coisas, uma noção perfeita, aí nós queremos exigir do presidente 

que convoque uma assembléia para ler o estatuto.172 

 

Esses são os marcos do processo gradativo de des-territolialização simbólica da 

influência política-organizativa do MST no PA Eldorado onde os conflitos se estabeleceram com 

grande força e mobilização dos assentados. Eles sentiram-se lesados, enganados e traídos pelo 

Movimento, personificado em suas lideranças, as quais conduziram o processo, e os assentados 

tinham isso claro, afinal o MST, constitui-se em entidade maior que perpassa todas as escalas e 

propaga as utopias. 

 

4.14  Produzir o território no reproduzir da vida 

 

A construção da identidade camponesa sem terra e a incorporação dos símbolos e 

valores apregoados pelo Movimento foram colocadas em xeque frente à incredulidade quando 

adveio a incapacidade de administrar com transparência os recursos do conjunto dos assentados 

envolvidos. A maneira autoritária e coercitiva como foi conduzido o processo pelas lideranças 

fez crescer a insatisfação do grupo social.  

As lideranças que conduziam a construção da utopia almejada, não se isentaram das 

influências da sociedade total, individualista, consumista, hierarquizada e excludente. Dessa 

forma na busca de uma sociedade utópica, as lideranças regionais, no PA Eldorado, incorreram 

sobre uma série de equívocos que comprometeram o avanço da luta, interrompendo a gestação 

da utopia. O tempo-espaço vivido pelo grupo social em suas diferentes perspectivas de vida e de 

                                                 
171 Pesquisa de campo: Informação oral obtida com assentados do PA Eldorado – BA, 2001-2002 
172 Idem 
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sonho e o imediatismo dos resultados para pessoas acostumadas a seguiram a rota de reprodução 

do capital, também contribuíram para acentuar os conflitos desenrolados no PA.  

O Movimento é personificado por sua direção regional ou na direção do PA. Na 

condução histórica do processo, estas lideranças não se deram conta da gravidade dos 

acontecimentos. Trataram com descaso e violência os questionamentos feitos pelo conjunto dos 

assentados que não aceitou a situação. Não perceberam que estavam reproduzindo no interior do 

assentamento, a mesma prática da ideologia dominante a partir, do incentivo aos privilégios com 

o surgimento de uma pequena casta superior, da hierarquização do poder, e do afastamento da 

coordenação do PA do conjunto dos assentados.  

As relações de poder entre os homens adquiriram um grau de complexidade que os 

diferenciou e os afastou, ao invés de uni-los para a transformação social. Dessa forma, o mesmo 

MST que conquistou as famílias para a luta pela terra, que as tirou das áreas urbanas degradadas, 

que as mostrou uma nova perspectiva para as suas histórias, esse mesmo MST, as tinha 

decepcionado na construção social da utopia. Desse modo, o indivíduo social que estava naquele 

território condicionando-se a uma nova identidade, viu desmoronar todos os conceitos 

fragilmente interiorizados. A identidade camponesa sem terra, utopicamente desvelada pelo 

Movimento, esfacelou-se frente ao grupo social do PA Eldorado. 

O grupo social, antes constituído, perdeu o sentido, esvaziou-se. Cerca de 50% das 

famílias que participaram da construção do território não mais estão nele. A identidade 

camponesa sem terra não se consolidou no grupo social, superficiais que eram as ligações entre 

os seus membros, entre si e com as lideranças que conduziram o processo. O território inicial da 

utopia não resistiu e rompeu-se, deixando o espaço do PA aberto às novas territorialidades 

político-ideológicas que possam vir a influenciar o grupo social que ali permaneceu, propenso a 

ser coptado por políticos da região interessados no eleitorado ali disposto; ou por lideres 

religiosos das igrejas pentecostais em suas diferentes linhagens; ou ainda por outros movimentos 

de luta pela terra. Qualquer prognóstico que venha a ser feito pode incidir em equívocos, afinal o 

grupo social em estudo está em um constante recomeço, refletido pela rotatividade das famílias 

que moram no PA.  
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Dentre tantos movimentos que reivindicam o direito pela posse da terra no Brasil, pode-

se dizer que o MST é um dos mais expressivos, pois desde sua criação não mediu forças para 

fazer valer o direito do homem oprimido do campo. Sua forma particular de ocupar os 

latifúndios através das suas lutas, muitas vezes, extremas e sangrentas, o diferenciou dos demais.  

Fundado na década de 1980, o Movimento espacializou-se por todo o Território Nacional 

contribuindo, significativamente, para a aceleração da distribuição de terras por todo o País. 

A Bahia foi o primeiro estado do Nordeste a ser ocupado pelo Movimento. A inserção do 

MST nesse Estado realizou-se no ano de 1986, iniciando suas ocupações na região Extremo Sul, 

sob a influência necessária da Igreja e dos STR’s. Desde então, vem se espacializando, 

conquistando territórios e construindo uma organização singular através de suas regionais. 

Uma das regionais gestadas pelo MST é a regional Recôncavo, na qual está localizado o 

Projeto de Assentamento Eldorado, sobre o qual se voltou, mais diretamente, este trabalho. O 

centro da pesquisa objetivou o entendimento do processo de territorialização do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra neste PA. Para o alcance deste objetivo fez-se necessário o 

resgate da gênese do MST no Estado da Bahia, bem como o resgate da sua dinâmica de 

conquista da terra, buscando a compreensão da construção da sua espacialidade-territorialidade 

enquanto Movimento fluido/móvel e, ao mesmo tempo, fixo, com formas e funções definidas, 

desenhando a sua territorialidade nos novos espaços construídos: os Projetos de Assentamento 

Rurais. 

Para o entendimento deste processo, várias questões foram levantadas, como: Quais são 

as estratégias e táticas do Movimento? Quais os agentes envolvidos? Quais as interações 

existentes? Que rede é essa, fluida e dinâmica tecida pelo MST? Quais as implicações da 

efetivação dos assentamentos no espaço regional? Como estão sendo construídos estes novos 

territórios e as novas identidades dos sujeitos sociais envolvidos? Quais as redes tecidas pelo 

Movimento em seus processos de conquista da terra? Quais as relações de poder estabelecidas 

nesses territórios em disputa – acampamentos e PA’s? 

A regional Recôncavo representou para o Movimento uma conquista diferenciada, afinal 

apresentava todas as condições favoráveis para a efetivação da sua estratégia em esta mais 

próximo da cidade de Salvador. Dentre os municípios que compõem esta regional destaca-se o 

município de Santo Amaro, foi a partir dele que o Movimento organizou a sua regional e 

implantou a primeira sede da coordenação regional, posteriormente esta sede foi transferida para 

o Município de Feira de Santana, o que distanciou, significativamente, a coordenação da regional 

do conjunto dos PA’s e os assentados destes do núcleo e tomada de decisões e gestão do poder. 

Nesta regional destacou-se o PA Eldorado e o processo que conduziu a territorialização do grupo 
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social, organizado pelo MST. Nos estudos de campo foi observado que o grupo social ali 

territorializado, apesar de ter as geoambientais favoráveis ao processo produtivo, ainda não 

conseguiu fazê-lo. O PA, ao longo de seu processo de territorialização, agregou problemas 

estruturais de grande magnitude, e estas dificuldades levaram o grupo social a questionar a 

presença do MST na condução histórica do seu desenvolvimento e consolidação territorial. 

O Movimento surgiu em um momento oportuno para as famílias assentadas que 

convencidas pela utopia de transformarem-se em sem terra – desenvolvendo a identidade 

camponesa sem terra – tentaram construir no espaço do PA Eldorado um ambiente diferenciado 

do que é reproduzido pela excludente ideologia dominante. Assim, retornaram para a terra na 

tentativa de torná-la o seu principal meio de subsistência. Entretanto, não existiam as condições 

materiais e subjetivas para que a identidade camponesa sem terra fosse materializada. Essas 

famílias que passaram a constituir o grupo social que ocupou e territorializou-se no PA Eldorado 

traziam em si reflexos das sucessivas mudanças em busca de uma vida melhor. Dessa forma, ao 

longo dos seus deslocamentos seguindo a lógica do capital, assimilaram traços dos lugares por 

onde passaram somando-os e incorporando-os à suas vidas.  

Os assentados ao seguirem as lideranças do Movimento assinaram um contrato tácito 

com o MST e particularmente com o indivíduo – a liderança – que os identificou entre os 

excluídos. No contrato estavam incluídas a fidelidade e a aceitação compulsória dos símbolos e 

valores da Organização. A hierarquização foi visível e se manifestou nos iniciados nesse 

micropoder. O discurso das lideranças do Movimento foi de oposição ao que estava posto pelo 

Governo e sua política pública voltada para a questão agrária, principalmente e, 

secundariamente, para a questão agrícola e, ainda, de objeção ao modelo econômico para o qual 

propôs a substituição por um outro mais justo e igualitário: o socialismo que concretizaria a 

materialização da utopia.  

O sem terra do Movimento foi convencido por este viés, que mostrou a sua situação de 

miserabilidade, mas que por outro lado apontou para uma perspectiva de um futuro melhor, que 

seria concretizada mediante a conquista da terra. Assim não importava a sua remota identidade 

camponesa, mas convinha, principalmente, a identidade que seria constituída na prática cotidiana 

da vivência no grupo social. Através do processo produtivo este sem terra mutidentitário abriu-se 

à possibilidade de estabelecer novos laços e afetividades. No discurso da liderança a identidade 

já existia, restando apenas ser assimilada pelos indivíduos. 

O acampamento que antecedeu o PA teve organização interna conduzida por comissões 

de trabalho que funcionavam harmoniosamente; a solidariedade naquele território provisório foi 

desenvolvida a partir das incertezas, dos medos, dos sonhos compartilhados e da esperança de ter 
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a terra. Todavia, uma vez que o território fora conquistado, as relações de poder ganharam novas 

perspectivas, dessa vez diferenciadas das relações vividas no acampamento que passou a ser 

lembrado com saudosismo.  Vale ressaltar que no PA, território conquistado, a materialização da 

utopia do Movimento não é simples, pois para que ela se concretize há um longo caminho a ser 

percorrido.  

No estudo realizado evidenciou-se que muitos foram os conflitos desenrolados em rede 

no Recôncavo do MST. O que, inicialmente, denotou vitória para o Movimento e fez parte da 

sua estratégia em estar mais próximo da cidade de Salvador, não consolidou os seus objetivos 

político-organizativos, pois os territórios conquistados, rapidamente diluíram-se e o Movimento, 

com o passar do tempo, perdeu a influência política que orientou a ocupação e a formação dos 

grupos sociais ali estabelecidos. 

As relações de poder constituídas buscaram incutir no grupo social os valores e os 

símbolos do Movimento: respeito à bandeira, postura para cantar o hino, a prática da mística. 

Todo esse conjunto simbólico está ligado a uma reverência ao processo de luta organizada pelos 

MST ao longo de sua trajetória histórica e repercutiu no território de diferentes formas. A 

bandeira hasteada no centro do assentamento representou não somente a vitória do Movimento 

demonstrada à sociedade, em geral, pois internamente, indicou quem tinha o poder, quem o 

definia e quem possuía o controle político do território. 

  Os trabalhos de campo junto ao Projeto de Assentamento Eldorado propiciaram a 

percepção de que se modificaram as relações de poder entre os homens no interior do PA, uma 

vez que se alterou a leitura dos sistemas simbólicos do Movimento –  quem orientou o processo 

– personificado pelas suas lideranças. No PA Eldorado tudo que perecia sólido se diluiu no ar.  

Mudaram as lideranças de referência e as relações passaram a ter novas possibilidades. Um jogo 

de interesse se estabeleceu, surgindo novos modelos de conflitos e relações de poder que não se 

diferiram muito das que estavam fora dos limites do território do PA. Passou a prevalecer a 

hierarquia e novas perspectivas de exclusão no grupo social se estabeleceram.  

As lideranças do Movimento encontraram dificuldades para organizar os assentamentos 

territorializados no Recôncavo baiano, e Eldorado é um exemplo desse fato. As famílias que 

constituíram o PA não conseguiram desenvolver/assimilar a identidade camponesa sem terra. Os 

trabalhos de base e de formação foram frágeis o suficiente para não propiciarem a interiorização 

dos princípios fundamentais do Movimento. Em contrapartida, as lideranças responsáveis por 

organizar e conduzir o processo não perceberam as mutações ocorridas no grupo social e em suas 

próprias posturas na condução da utopia. Hoje, pode-se considerar que no PA Eldorado, a 

bandeira do Movimento fincada no centro da agrovila quase nada representa para aqueles 
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assentados que ali estão. A influência do Movimento desenraizou-se, sendo o seu nome utilizado 

quando se faz necessário para algum processo reivindicatório isolado, em beneficio do PA, 

devido à repercussão das ações que MST causa na sociedade.  

Portanto, o território iniciado na ocupação diluiu-se e a identidade camponesa sem terra, 

que poderia ter sido gestada no processo de produção do PA, não se confirmou, ou seja, a 

passagem do grupo social urbano em um híbrido de urbano-camponês ainda não se concretizou 

uma vez que a cidade continua a fazer parte da vida dos assentados: para alguns representa uma 

estratégia de vida; para outros simboliza o local de retorno após a frustração em mais uma 

tentativa de superar a exclusão. Dessa maneira, as famílias que do PA Eldorado saíram voltaram 

para as suas referências anteriores, mostrando o quanto foi frágil a formação e acentuada as 

frustrações acumuladas no processo. O medo que se instalou no PA no período do conflito 

também foi um fator motivador da ruptura e da perda da influência política do Movimento no 

território. Todavia, essa perda não é definitiva, pois o MST resiste a esta situação, buscando se 

re-territorializar, apesar das dificuldades encontradas. 

Como todos os fatos descritos e analisados são recentes, é válido ressaltar que não há 

nada definido nem tampouco existem aqui verdades inquestionáveis, considerando que o que se 

diluiu foi a influência utópica do MST sobre o grupo social constituído. Este, no entanto, 

continua a escrever a sua história e a desenhar o seu espaço com ou sem o Movimento, e sem 

este a história do grupo social e do espaço conquistado é outra, pois a revivificação da ideologia 

dominante e o adiar da materialização da utopia são iminentes quando os homens vacilam. 
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