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 Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do Projeto GeografAR– A 

Geografia dos Assentamentos na Área Rural – e objetiva entender como a atuação dos 

movimentos sociais – com ênfase no MST– vêm tentando romper com a lógica excludente 

da apropriação e transformação da “natureza”, imprimindo assim uma nova organização 

social com reflexos diretos na produção do espaço geográfico. 

Os procedimentos metodológicos que estão sendo adotados são: pesquisas 

documentais, bibliográficas e cartográficas; Identificação, quantificação e espacialização dos 

acampamentos e assentamentos de reforma agrária existentes na Região; Coleta nos 

censos agropecuários baianos (1920 – 1995/6) dos grupos de área e número de 

estabelecimentos de cada município da Região; Cálculo do Índice de Gini de todos os 

municípios da Região com base nas informações contidas nos censos agropecuários; 

Análise parcial das informações colhidas. 

A área de estudo insere-se na regionalização proposta pela Superintendência de 

Estudos Econômicos da Bahia (SEI), no qual adotou-se como critério as características 

sócio-econômicas dos municípios baianos. Assim, o Litoral Sul corresponde a maior região 

econômica do estado da Bahia, sendo constituído por 53 municípios. (Figura 01) 

Figura 01 
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O Litoral Sul caracteriza-se como uma região de clima tropical. As temperaturas 

médias variam entre 22 ° e 25 ° C, sendo maiores e com menor amplitude térmica na faixa 

costeira, devido à alta freqüência de nebulosidade. O regime pluviométrico é regular com 

chuvas abundantes distribuídas durante o ano. 

Os solos predominantes são dos tipos latossolo e podzólico, os quais, embora sejam 

profundos, típicos de clima úmido, são, na sua maioria, de baixa fertilidade natural e 

necessitam de correção. As manchas pedológicas de maior fertilidade foram destinadas a 

cacauicultura e as de menor fertilidade, a pecuária. 

A vegetação é composta por remanescentes da Mata Atlântica, e seus biomas 

associados – os manguezais e restingas. E o relevo, revela-se como sendo pouco 

movimentado, sendo formado por duas unidades geomorfológicas: a planície costeira, no 

litoral, e , mais no interior, por porções do Planalto Brasileiro. 

Na perspectiva analítica adotada, “o espaço é compreendido enquanto fator e 

instância sociais”3 e assim, busca-se uma reflexão intergrada afim de serem criadas 

possibilidades de entendimento dos novos desafios que emergem na dinâmica de sua 

evolução histórica. 

Os processos historicamente construídos atribuem funções sociais ao espaço que 

demandarão a criação de novas formas como também a refuncionalização das formas já 

                                                 
3 SANTOS,M. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1996 
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existentes. A organização da sociedade, considerando os agentes sociais e os objetos 

geográficos, expressará a sua estrutura social. Assim, embora o processo de produção do 

espaço seja total, a sua expressão será dotada de especificidades em cada fração espacial. 

A reprodução do capital mostra-se de forma desigual e combinada, sendo atribuídas 

especificidades funcionais às frações que compõem a totalidade do espaço. Nesta 

perspectiva, entende-se a formação das “regiões”: 

A região como totalidade social é produto de uma sociedade que se 

foi estruturando ao longo do tempo, à medida que formava a sua 

base econômica, transformando a natureza, produzindo o espaço 

regional varia no tempo e que sua estrutura atual apresenta formas 

que expressam conteúdos sociais do passado. Para se entender a 

estruturação atual da região cacaueira, é necessário através da 

análise de relações sociais, construir estruturas espaciais pretéritas 

que possam indicar-lhe a gênese.4

No sistema capitalista, evidencia-se a maximização deste processo sendo este 

evidenciado pela contradição entre o capital e o trabalho. O poder do capital impõe a 

necessidade de exploração da força de trabalho e propriedade privada dos meios de 

produção e conseqüentemente, transcrevem-se: o antagonismo de classes entre os 

dominadores e explorados, além da dilapidação da capacidade produtiva da terra. 

As políticas agrícolas implementadas pelo Estado vêm intensificando as relações 

capitalistas de produção no campo. Na perspectiva de transformação desta realidade, os 

“excluídos” passam a organizarem-se e neste contexto, emergem os movimentos sociais de 

luta pela terra. 

O Litoral Sul expressa, atualmente, a maior concentração de acampamentos e 

projetos de assentamentos rurais dirigidos pela política estatal e implementados pela ação 

dos movimentos sociais de luta pela terra no território baiano. 

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrário (INCRA), o estado 

da Bahia é composto atualmente por 351 projetos de Reforma Agrária, destes 90, ou seja, 

25,6% estão localizadas no Litoral Sul, com 4.193 famílias assentadas; e 256 

acampamentos, destes 81, ou seja, 37,7% estão na Região, com 4.389 famílias 

acampadas.(Tabela 01) 

Tabela 01 

                                                 
4 DINIZ, J. A . F.;DUARTE, A C.A Região Cacaueira da Bahia.Recife:Sudene,1983 p.35 
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Acampamentos e Projetos de Reforma Agrária implantados no Estado da Bahia, 

novembro 2004. 

 

Acampamentos Projetos de 
Reforma Agrária 

Região Econômica 

Nº Famílias Nº Área Famílias 
Baixo Médio São Francisco 07 391 04 27.449,64 1.016 
Chapada Diamantina 10 868 22 54.507,40 2.024 
Extremo Sul 23 3.454 25 42.207,10 1.969 
Irecê 07 317 14 80.917,88 1.958 
Litoral Norte 13 766 09 10.926,01 493 
Litoral Sul 81 4.389 90 68.685,91 4.193 
Médio São Francisco 35 1.475 49 351.402,32 9.097 
Metropolitana de Salvador 03 86 01 422,89 45 
Nordeste 26 1.414 29 84.323,09 1.874 
Oeste 09 744 23 233.495,32 4.790 
Paraguaçu 21 1.849 27 96.145,89 3.637 
Piemonte da Diamantina 04 46 17 48.687,26 10476 
Recôncavo Sul 06 286 08 8.034,32 510 
Serra Geral - - - 2.300,18 60 
Sudoeste 11 1.075 32 48.302,45 2.262 
TOTAL 256 17.160 351 1.157.807,36 35.404 

 

    Fonte: INCRA, CETA, MST, FETAG. 

 Elaboração: Projeto GeografAR / Por: Hingryd Inácio de Freitas 

A espacialização destes agentes sociais deu-se a partir de 1988, ao acamparem na 

Fazenda Mariana, no município de Camamu, na tentativa de acionar o seu processo de 

desapropriação enquanto um latifúndio improdutivo. 

Em 1995, foi implantado o PA Mariana com uma área de 679,00 ha e 185 famílias 

assentadas, simbolizando a territorialização da luta social pela posse da terra conduzida 

pelos movimentos sociais, neste caso, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). 

Também configuram o cenário regional outros movimentos sociais, como a 

Coordenação Estadual dos Trabalhadores Rurais Acampados e Assentados (CETA), 

Movimento dos Trabalhadores Rurais (MTR) e o Movimento de Luta pela Terra (MLT), além 

de organizações sindicais como a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG) e o 

Pólo de Unidade Camponesa (PUC). Todos se fundamentam na utopia de transformação 

social, sendo, para tanto, adotado o instrumento de luta comum que teve como percussor o 

MST: as ocupações. E estas, ao traduzirem a pressão que estes agentes sociais exercem 

sobre o Estado, vêm conduzindo a implementação dos projetos de assentamentos de 

Reforma Agrária na Região. (Figura 02) 
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Figura 02 

 

Os fatores que possibilitaram a materialização desta configuração espacial foram a 

estrutura fundiária historicamente construída e a conjuntura da crise da lavoura cacaueira, 

dada a partir de 1987. 

Segundo Santos e Santos, “a estrutura fundiária é a concretização no espaço da 

forma como os grupos sociais se organizam em sociedade para apropriarem-se de uma 

parte da natureza e produzirem espaço”.5

A estrutura fundiária do Litoral Sul apresenta uma elevada concentração de terras 

que se mostra concomitantemente, como a herança colonial da lógica de acumulação 

primitiva do capital (séc. XVI) e como marca da intensificação das relações capitalistas no 

campo (séc. XIX). 

                                                 
5 SANTOS e SANTOS, C J. O Processo de Territorialização do MST no Projeto de Assentamento 
Eldorado a partir da sua Espacialização no estado da Bahia. Dissertação de Mestrado – UFBA, 
Salvador, 2004.  p. 56 
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Vale ressaltar que esta realidade difunde-se por todo o território baiano – o que 

expressa a totalidade do espaço geográfico – sendo, entretanto, observadas 

particularidades regionais decorrentes da organização sócio-espacial dada em cada fração 

do espaço, ao longo do seu processo histórico de formação. 

Segundo os dados fornecidos pelo Projeto GeografAR, os estabelecimentos com 

área inferior a 10 ha correspondem a 57,48% do número total de estabelecimentos e 

ocupam 4,60% da área total do Estado; os estabelecimentos entre 10 a 100 ha 

correspondem a 36,02% e perfazem 25,82% da área total; os estabelecimentos entre 100 e 

500 ha correspondem a 0,69% e perfazem área 10,79% da área total; e os 

estabelecimentos acima de 1.000 ha, correspondem a 0,51% e perfazem 34,54% da área 

total. Ou seja, os pequenos estabelecimentos existem em maior quantidade do que os 

grandes estabelecimentos, entretanto, os grandes estabelecimentos ocupam uma área 

superior aos pequenos estabelecimentos, o que revela uma elevada concentração fundiária 

no estado da Bahia. 

O Litoral Sul é composto atualmente por 53 municípios e destes, 60,3% apresentam 

o Índice de Gini variando entre 0,501 a 0,700 o que vem a significar uma concentração 

variando entre média a forte; os demais, ou seja, 37,7% dos municípios apresentam o Índice 

de Gini variando entre 0,701 a 0,900 o que expressa uma concentração variando entre forte 

a muito forte. Apenas o município de Barro Preto enquadra-se na classe 0,251 a 0,500 o 

que significa uma concentração fundiária fraca a média6. (Figura 03) 

Figura 03 

                                                 
6 O Índice de Gini é a medida do grau de concentração ou desigualdade de distribuição, nesse caso, a 
terra. O valor do coeficiente de Gini oscila entre 0 e 1. Quanto mais próximo do zero, menor é o grau 
de concentração e quanto mais próximo do valor 1, maior é o grau de concentração 
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A estrutura fundiária do município revelou a existência de um elevado número de 

pequenas e médias propriedades. Contudo, este realidade sucita uma análise mais 

aprofundada visto que é comum na Região, um único cacauicultor possuir várias 

propriedades de forma descontínua que passam a serem registrados como 

estabelecimentos distintos nos censos agropecuários baianos. 

O latifúndio vem marcando o espaço regional desde o seu processo histórico de 

formação que foi implementado pela Coroa Portuguesa, no século XVI. Assim, evidenciou-

se a lógica da apropriação privada da terra para a acumulação primitiva do capital, dada a 

partir da expropriação das tribos indígenas. 

Os índios – em especial as comunidades Tupi, Jê e Kiriri – apresentavam um modo 

de vida primitivo por meio da conservação da capacidade produtiva da terra, sendo esta 

compreendida enquanto um bem social. 

A cooperação era a relação de trabalho estabelecida, no qual a terra e os 

instrumentos de trabalho eram apropriados coletivamente. A força de trabalho era familiar e 

os recursos extraídos e produzidos voltados para a subsistência. 

“O sistema de trabalho na tribo era o de cooperação: apanhar água e 

lenha, manter o fogo acesso o fogo, defender a aldeia contra ataques 

de inimigos e animais, caçar e pescar. Estabelecia uma escala 
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natural na divisão dos alimentos [...] existia com finalidades objetivas. 

Servia para garantir o domínio do espaço ocupado, estabelecia a 

forma de subsistência baseada na caça e na pesca, fornecia os 

elementos da cooperação vicinal, unia vida coletiva e mantinha-se 

submetido às decisões dos mais velhos”7

A coleta de frutos (banana, o caju e o mamão) era realizada manualmente, enquanto 

que a caça e a pesca dos animais davam-se através da utilização do arco e da flecha, como 

instrumentos de trabalho. Também eram desenvolvidas pequenas lavouras, a exemplo da 

mandioca, do aipim, do inhame, do feijão e do milho. A técnica utilizada para o plantio era a 

queimada e as formas espaciais criadas atendiam às funções sociais demandadas pelo 

momento histórico, a exemplo do nomadismo. 

“As habitações tupinambás eram dispostas em grupos de quatro a 

sete, denominadas ocas. Ocupavam um espaço quadrangular 

chamado de ocara. As grandes ocas coletivas, as tabas, retangulares 

na forma, chegavam a dimensões consideráveis: cinqüenta a 

duzentos metros, que podiam abrigar diversas famílias. Umas e 

outras, pequenas e grandes, construídas de troncos de árvores 

fincados no solo e cobertas de palha, uma técnica bem simples. 

Duravam pouco”8

Com a chegada dos colonizadores portugueses, a terra deixa de ser um bem social e 

se transforma em território da Coroa Portuguesa e conseqüentemente, o processo de 

produção do espaço deixa de ser conduzido pela necessidade de reprodução da vida para 

servir a lógica da acumulação primitiva do capital. 

Para atender a lógica de acumulação primitiva do capital, o espaço passa por um 

processo de valorização através da agregação da força de trabalho e dos meios de 

produção e evolui de um estágio essencialmente extrativista para o desenvolvimento da 

agricultura. Esta mudança do sistema produtivo repercutiu diretamente na organização 

espacial. 

A produção se impõe invariavelmente com um certo ritmo, e os 

períodos históricos (que não passam de um outro nome para a 

história da produção ou da divisão do trabalho) transformam a 

organização social. [...] o espaço é o resultado da produção [...] mais 

                                                 
7 TAVARES, L. H. D. História da Bahia.São Paulo: UNESP: Salvador: EDUFBA, 2001. p.20. 
8 Idem, p. 22. 
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precisamente, da história dos processos produtivos impostos ao 

espaço pela sociedade.9

Em 1534, a Coroa Portuguesa implementa o Sistema de Capitanias Hereditárias. 

Grandes extensões de terras passam a serem doadas à aristocracia portuguesa e assim, 

evidenciam-se a concentração e dominação dos meios de produção, e a exploração da 

força de trabalho, além de uma nova forma de organização espacial: o latifúndio. Neste 

momento histórico, as contradições capitalistas passam a serem expressas através da 

concentração da renda e da exclusão social. 

O Litoral Sul passa a integrar os territórios das capitanias de São Jorge dos Ilhéus e 

de Porto Seguro, sendo Jorge Figueiredo Correia e Pedro do Campo Tourinho, seus 

respectivos donatários. 

O cultivo da cana de açúcar prevaleceu até o final do século XVIII. No final desse 

século, foram introduzidos o café e o cacau que até meados do século XIX, exerceram um 

papel fundamental no crescimento demográfico, na expansão do povoamento e na 

dinamização interna da economia regional. 

O cacaueiro chegou na Bahia em 1746, por iniciativa do suíço 

Frédéric Louis Warneaux que trouxe uma muda de cacau do Pará e 

plantou na Fazenda Cubículo, às margens do rio Pardo, em áreas 

que hoje constituem o município de Canavieiras10. 

No limiar do século XIX, o café já se encontrava em plena decadência e a 

cacauicultura expressava sua hegemonia na economia regional. As condições 

edafoclimáticas contribuíram para esta conjuntura, entretanto, a abundância de terras 

devolutas foi o fator decisivo para o acelerado crescimento da lavoura cacaueira. Assim, 

centenas de aventureiros, vindos do interior da Bahia e do Nordeste em geral, migraram 

para a Região. Uns, com esperanças de se transformarem em proprietários, outros para 

venderem sua força de trabalho. 

A cacaicultura nasce sob a égide do capitalismo comercial sendo sua 

implantação na Bahia, em meados do século XVIII, resultado da 

lógica do lucro e do cálculo capitalista, já que o desbravador nada 

mais era que um capitalista que aspirava converter-se também em 

proprietário fundiário, dirigente do processo produtivo11

                                                 
9 SANTOS, M. Espaço e Método. São Paulo: Nobel,1997. p.49 
10 TAVARES, L. H. D. História da Bahia.São Paulo: UNESP: Salvador: EDUFBA, 2001. p.363 
11 BAIARDI, A. Subordinação do Trabalho ao Capital na Lavoura Cacaueira da Bahia. São Paulo: 
Hucitec, 1984.p. 53. 
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Na passagem para o século XX, a cacauicultura assume o caráter de monocultura 

agroexportadora – commodity. Assim, intensificaram-se a mobilidade do capital e a ação do 

Estado que passou a considerar a região como vetor de expansão da economia baiana, 

convergindo as políticas e os investimentos públicos a fim de promover a sua integração às 

economias nacional e internacional. Esta conjuntura repercutiu diretamente na produção do 

espaço, uma vez que o estágio de “internacionalização” definiu uma nova estrutura 

socioeconômica do espaço regional, sendo observadas sucessivas redução da pequena 

propriedade familiar e expansão da grande propriedade capitalista. 

O caráter mercantilista da cacaicultura estabeleceu uma divisão social do trabalho 

que reproduziu uma sociedade classista: a oligarquia rural que era formada pelos grandes 

produtores e comerciantes de cacau, detentores dos meios de produção e da hegemonia 

político-econômica; e os trabalhadores rurais que vendiam sua força de trabalho e viviam às 

margens da sociedade enquanto mão de obra barata e abundante. No intermédio desta 

estrutura, situavam-se “os burareiros” que equivaliam aos pequenos produtores e 

comerciantes de cacau. 

As condições de vida destes trabalhadores refletiam a exploração da força de trabalho 

do sistema capitalista: os trabalhadores não tinham os direitos trabalhistas reconhecidos, 

sendo contratados temporariamente por empreitadas diária ou mensal, e habitavam 

benfeitorias com estado de conservação precário, sendo, na maioria das vezes, descontado 

20% do salário.12

Os trabalhadores solteiros viviam em grupos de quatro ou cinco sob as barcaças, 

convivendo com a periculosidade do forte cheiro do cacau em secagem. Poucas eram as 

fazendas que possuíam escolas e os postos médicos localizavam-se nas cidades, sendo o 

acesso condicionado pela localização de cada unidade produtiva. 

Raros eram os fazendeiros que permitiam que os trabalhadores desenvolvessem 

cultivos de subsistência e quando ocorria, o fazendeiro se apropriava da metade da 

produção, a exemplo da “meia” da mandioca. 

As condições eram ainda piores para o trabalho feminino, que, embora fosse muito 

comum na região, a exploração era maior dada pela não assinatura da carteira de trabalho e 

pela redução de 50% do salário; e para os trabalhadores que residiam nos centros urbanos: 

É hoje grande o número de trabalhadores rurais residentes nos 

povoados e cidades, em verdadeiras favelas, de condições precárias; 

                                                 
12 Normalmente o fazendeiro contratava o trabalhador por apenas oito meses a fim de evitar a 
indenização em caso de demissão A denominação “empreitada” advém de empreiteiro: fornecedor de 
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deslocam-se a pé ou em caminhões até as fazendas, passam o dia 

trabalhando com péssima alimentação e, à noite, retornam à sub-

habitação. São por excelência trabalhadores de mais baixo padrão, 

pois arcam as despesas de água, luz e alimentação típicas dos 

aglomerados onde residem, e que não existiam antes, quando a 

moradia era na fazenda.13

A demanda da mão-de-obra era anualmente oscilante, atingindo os pontos máximo e 

mínimo, respectivamente, na safra e intra-safra (janeiro a abril). Como o cacau era uma 

monocultura regional hegemônica, no período da intra-safra, conhecido como “paradeiro”, os 

trabalhadores migravam para as cidades, integrando as periferias e tentando sobreviver 

como vendedores ambulantes e biscateiros. 

A concentração fundiária e a exploração da classe trabalhadora significavam maiores 

possibilidades de acumulação. O Estado atuou enquanto legitimador deste processo, sendo 

criadas instituições para defenderem os interesses mercantis da oligarquia rural, como as 

associações comerciais de Itabuna (1908) e Ilhéus (1912). Os interesses sociais da classe 

trabalhadora foram ignorados. 

O Governo estadual, como agente de instancia política, tinha dupla 

postura. Uma, como beneficiário da riqueza que se escoava, via 

Salvador, através das casas exportadoras, mediante impostos sobre 

a produção e outros tributos indiretos (Garcez Freitas, 1979), Outra, 

como incentivador da produção regional, equipando a área com vias 

de circulação, apesar de ter sido pressionado pelos produtores e 

comerciantes. Serviu de árbitro, também, nos problemas de posse da 

terra quando se tratava de terras devolutas, no processo de 

concentração fundiária verificado neste período, beneficiando, assim, 

os poderosos da região.14

Em 1931, foi criado a Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada Instituto 

de Cacau (Instituo do Cacau da Bahia -ICB). Com a criação do ICB registram-se elevações 

significativas na produção e circulação do cacau, dadas pela concessão de créditos, 

melhorias das técnicas agrícolas, realização de estudos agronômicos e pela implementação 

de uma política rodoviária direcionada para a construção de estradas, pontes e organização 

dos transportes. Esta política favoreceu a interligação dos municípios e áreas cacaueiras e a 

integração destes com o principal eixo regional: Ilhéus e Itabuna. 

                                                                                                                                                         
mão de obra sem vínculos empregatícios. Na contratação, apenas um único indivíduo é contemplado, 
porém a execução das tarefas é feita por toda a família envolvendo menores e idosos. 
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Em 1957, foi criada a Coordenadoria Regional da Comissão Executiva do Plano da 

Lavoura Cacaueira (CEPLAC) – órgão do governo federal vinculado ao Ministério da 

Agricultura. A CEPLAC limitava-se a atuar no refinanciamento das dívidas dos 

cacauicultores, sendo criado o “Plano de Recuperação Econômico-Rural da Lavoura 

Cacaueira”. A sua gerência era garantida por recursos advindos da própria lavoura 

cacaueira através da taxa de retenção sobre as exportações (10%). 

Progressivamente, passou a atuar nas áreas de extensão rural, pesquisa, educação, 

cooperativismo e infra-estrutura, fomentando também o desenvolvimento de outras 

atividades primárias. Assim, elevou o nível técnico da lavoura cacaueira adquirindo, 

conseqüentemente, a credibilidade da sociedade regional. 

Embora a exploração da força de trabalho fosse evidente, a hegemonia da lavoura 

cacaueira não favorecia a materialização da luta social pela posse da terra. Com isso, a 

ação dos sindicatos regionais – pioneira no estado da Bahia – mostrou-se restrita a 

reivindicação dos direitos dos camponeses e dos trabalhadores rurais, com o significativo 

apoio da Igreja Católica15. 

Nas regiões de real e fundamental expressão na economia agrária 

brasileira, e onde concentra a larga maioria da população 

trabalhadora rural [...], nos cacauais da Bahia etc. Nessas regiões a 

reivindicação da terra não encontra eco, e não se esboçou aí, em 

proporções dignas de nota, nenhum sintoma de luta social16. 

Baiardi, também menciona a ação pontual do sindicalismo rural: 

[...]os sindicatos formados quase não tiveram tempo de promover e 

conduzir lutas de caráter mais geral, restringindo-se a garantir 

individualmente os direitos de trabalhadores atingidos por demissões, 

ameaças etc.17

Pelo seu caráter agroexportador, a cacauicultura sempre conviveu com crises 

cíclicas ao longo do seu processo produtivo. Contudo, a crise que se abate atualmente, 

iniciada em 1987 e agravada com a proliferação da vassoura de bruxa18, vem ocasionando 

                                                                                                                                                         
13 DINIZ, J. A . F.;DUARTE, A C.A Região Cacaueira da Bahia.Recife: Sudene, 1983. p.119. 
14 Idem, p.39 
15  O primeiro sindicado rural do estado da Bahia foi fundado em Itajuípe, em 1937 e o segundo, em 
Ilhéus,em 1954. 
16 PRADO JÙNIOR, 1979. Aput: BAIARDI, A. Subordinação do Trabalho ao Capital na Lavoura 
Cacaueira da Bahia. São Paulo: Hucitec, 1984.  86 p. 
17 BAIARDI, A. Subordinação do Trabalho ao Capital na Lavoura Cacaueira da Bahia. São Paulo: 
Hucitec, 1984.  86 p. 
18 Conhecida cientificamente como Crinipelis perniciosa, esta doença manifesta-se com a penetração 
dos esporos do fungo no tecido em crescimento do cacaueiro, produzindo os sintomas que são 
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transformações estruturais no Litoral Sul. Esta realidade pode ser explicada através da inter-

relação estabelecida entre a organização da produção, a organização da sociedade e a 

produção do espaço geográfico que Santos assim explicita: 

O espaço constitui um produto social em permanente processo de 

transformação e para estudá-lo, cumpre apreender sua relação com 

a sociedade, pois é esta que dita a compreensão dos efeitos dos 

processos e especifica a noções de forma, função e estrutura, 

elementos fundamentais para a compreensão da produção espacial. 

Assim, sempre que a sociedade sofre uma mudança, as formas ou 

objetos geográficos (tanto os novos quanto os velhos) assumem 

novas funções e a totalidade da mutação cria uma nova organização 

social19. 

A falência de muitos cacauilcutores junto às exportadoras, bancos e agiotas 

revelaram significativas mudanças na organização social regional. Uns se desfizeram de 

suas propriedades, outros abandonaram-nas ou então utilizaram-nas como títulos para 

pagamentos das dívidas existentes. Paralelamente, foi observado o desemprego de muitos 

trabalhadores rurais que passaram a migrar para os centros urbanos locais, a exemplo de 

Itabuna e principalmente de Ilhéus, que além de possuir a maior área produtora da Região, 

simbolizava o local de escoamento do produto para o exterior através do Porto de Ilhéus. 

Nesta conjuntura, foi gerado um volume excedente de força de trabalho que passou 

a reivindicar a posse da terra como meio de acesso às condições dignas de sobrevivência. 

Paralelamente, a desvalorização das terras na Região e a estagnação produtiva das 

fazendas tornaram a desapropriação um caminho de grande viabilidade econômica para 

muitos fazendeiros. 

Assim, foram criadas as condições objetivas e subjetivas que possibilitaram a 

inserção dos movimentos sociais de luta pela terra no cenário regional, a partir da década 

de 90. 

Foi significativo o apoio da ala progressista da Igreja Católica – representada pela 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e pela Comunidade Eclesiástica de Base (CEB´s) - e dos 

                                                                                                                                                         
observados tanto na copa como no tronco. Nos lançamentos verifica-se a formação lateral de outros 
brotos, dando o aspecto característico de uma vassoura. Esses brotos apresentam-se mais grossos 
que os normais, com entrenós curtos e folhas geralmente grandes, curvadas ou retorcidas. Com dois 
a quatro meses, as folhas secam e adquirem o formato de uma vassoura. Nas almofadas florais 
formam-se cacho de flores anormais, com hastes grandes e inchadas, as quais são originados frutos 
com formato de morangos que morrem prematuramente. Os frutos podem ser infectados quando 
jovem, a partir da penetração de esporos que paralisam seu crescimento ou quando mais 
desenvolvidos, aparecendo manchas negras duras e irregulares, ficando as amêndoas unidas entre si, 
portanto inaproveitáveis. 
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Sindicados Rurais (STR´s), haja vista que o MST não tinha o conhecimento estratégico do 

espaço geográfico pra nele pode se organizar, combater e produzir. 

Também são observadas mudanças no quadro agrário regional, seja nas relações de 

trabalho, com a adoção em larga escala do sistema de parceira em substituição ao trabalho 

assalariado, seja na extração da renda da terra, na qual vem sobressaindo o arrendamento. 

Vale ressaltar que a permanência dos cacaueiros nas propriedades rurais – ainda 

que em condições fitossanitárias precárias – garante o seu caráter produtivo, dificultando a 

emissão dos decretos de desapropriação pelo INCRA e conseqüentemente, a 

territorialização dos movimentos sociais de luta pela terra na Região. 

No entanto, os movimentos sociais de luta pela terra vêm avançando em suas 

conquistas, o que configura a concentração de projetos de assentamentos rurais observada 

na área de estudo. 

Esta realidade decorre da ação planejada dos movimentos que contrapõe-se ao 

negligenciamento do Estado à questão agrária fundamentada na lógica de desapropriações 

isoladas. 

Como estratégia de luta, o MST criou a sua própria regionalização do estado da 

Bahia, não restringindo a sua ação ao campo, mas também realizando marchas e 

ocupações de órgãos públicos nas cidades20. 

Segundo a direção do Movimento, o PA Terra Vista, no município de Arataca, foi a 

maior conquista na Região, haja vista as dificuldades encontradas para a sua implantação e 

a tentativa de um modelo diferenciado de assentamento: 

[...]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. [...]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, 

                                                                                                                                                         
19 SANTOS,M. Espaço e Método.São Paulo: Nobel,1997. p.49 
20 A região econômica do Litoral Sul equivale as regionais do MST: Sul e Baixo Sul, criadas, 

respectivamente, em 1989 e 1993. 
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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 feito21. 

A organização diferenciada do espaço decorreu do modelo de exploração que foi 

implantado - um projeto de piscicultura e uma agroindústria processadora de frutas - o que 

implicou no estabelecimento de formas coletivas de produção. 

Segundo Santos e Santos, esta tentativa gerou profundas implicações dadas a não 

compressão do processo por parte dos assentados: 

[...] este processo não foi bem compreendido pelo conjunto dos 

assentados que, em sua maioria, se tivessem oportunidade de 

reverter este 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.22

No geral, entretanto, predomina a forma individual de organização da atividade 

produtiva com a configuração espacial de territórios individuais muito bem definidos. A 

conquista da terra emerge como meio de superação da “exclusão” social, sendo garantidas 

as condições de sobrevivência das famílias assentadas. 

Os assentados são antigos agentes regionais, sendo em sua grande maioria os 

trabalhadores rurais assalariados das antigas fazendas de cacau que viviam nas periferias 

das cidades como reflexo direto da crise regional. Entretanto, também devem ser 

considerados os trabalhadores urbanos desempregados já que a estagnação produção 

agrícola ocasionou a falência do comércio nas cidades vizinhas. 

Assim, ao assumirem novas funções sociais estes agentes vêm desencadeando 

mudanças na organização sócio-espacial regional, sejam pelas alterações nas relações de 

poder, pela garantia de sobrevivência das famílias, pela inserção no mercado local ou pela 

incorporação de novos objetos geográficos ao espaço. 

                                                 
21Depoimento Valmir Assunção, MST – BA, 2001.  In: SANTOS e SANTOS, C J. O Processo de 
Territorialização do MST no Projeto de Assentamento Eldorado a partir da sua espacialização no 
estado da Bahia.Dissertação de Mestrado – UFBA, Salvador, 2004.  pg. 86 
22 Idem, 98 p. 
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Assim faz-se necessário o entendimento destes elementos que vem marcando a 

paisagem regional: 

O acampamento é o momento da ocupação dos latifúndios 

improdutivos e/ou a beira da estrada. A resistência se configura com 

os camponeses permanecendo na terra ocupada, na dura incerteza 

de sobreviverem à solidão e à incerteza, figuradas nos barracos de 

lona à medida que tentam o construir de uma vida coletiva no grupo 

social que se forma. 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 

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.23

Contudo, além de marcarem a paisagem, estes elementos produzem espaço e fazem 

historia, construindo assim uma nova Geografia no campo baiano: 

Os acampamentos à beira das estradas ou nas fazendas não estão 

só marcando presença na paisagem [...] A forma particular de 

organização e construção de seus barracos, a lona preta, a bandeira 

hasteada imprimem um significado que só pode ser interpretado 

analisando-se a estrutura da sociedade em que surgem. São 

excluídos, sim, mas a forma como se apresentam demonstra que, 

embora a sua em aparência possam ser identificados como outros 

“excluídos”, em sua essência não são. Formam um segmento 

organizado que tem uma proposta alternativa para a sociedade que 

objetivamente os exclui. Esta proposta é colocada em prática, de 

forma concreta quando abrem a porteira ou arrebentam a cerca e 

transformam uma área “improdutiva” em roça; quando o fruto que 

plantam é colhido e levado para a sua mesma, à mesa de seus 

companheiros ou para o mercado[...]24

                                                 
23 Idem 56-57 p. 
24 GERMANI, G. I.Assentamentos de Reforma Agrária: produção de novos espaços de vida e de 
conflitos. In: Cultura Vozes: Sensibilidade Solidária e a Condição Humana, nº 6. São Paulo: Vozes, 
2001. p.71-72  

 5524 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Esta realidade vem a legitimar a perda da hegemonia econômica dos latifundiários, 

que apesar de manterem a sua influência política – legitimada pela permanência do 

latifúndio – passam a constituir o cenário regional como os acampados e assentados. 

Observa-se assim, o retorno ao campo de famílias tradicionalmente agrícolas que 

foram, em tempos pretéritos (em especial nos anos 70 e 80), expropriadas de suas terras 

pela lógica excludente do capital. Entretanto, a implantação do PA não encerra a luta, uma 

vez que este momento significa a posse, mas não a permanência na terra. 

O trabalho das famílias assentadas será marcado por novos desafios que irão 

conduzir o ritmo da produção do espaço. O primeiro grande desafio será a organização 

interna do assentamento que condicionará a permanência na terra, uma vez que este se 

apresenta como um verdadeiro “campo de força” no qual confluem a ação do Estado, da 

sociedade e dos assentados. 

Segundo Germani, além da produção do espaço, a implantação do projeto de 

assentamento também transcreve a redefinição da apropriação do território, a requalificação 

do proprietário e mudança no uso e função da propriedade: 

Assim, há questões gerais que perpassam todos os PA’s. Em 

primeiro lugar, há uma redefinição da apropriação do território: o que 

antes pertencia a uma ou poucas pessoas passa a pertencer a um 

número maior de proprietários: de trabalhadores rurais sem terra 

passam a ter o direito sobre o pedaço do território. Considerando que 

só são desapropriadas as terras “improdutivas”, a mudança de 

propriedade, neste processo, significa também, uma mudança do seu 

uso e função: “ cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vento se 

semeava outrora “25 [...] Para que isto venha a acontecer, o 

trabalhador assentado passa a enfrentar novos desafios [...]26

Negociações e disputas são as ações condutoras destes processos que por sua vez 

nem sempre se revelam de forma pacífica, sendo, em alguns casos, a “própria vida” o preço 

pago pela luta da transformação social. 

A exemplo, o mais recente acampamento na região ocorreu, no dia 25.12.04, na 

fazenda Rapa Pau, no município de Itajuípe, pertencente ao Srº Adriano Chafik Luedy, 

                                                 
25 Chico Buarque, Assentamento. CD AS Cidades, 1999. 
26 GERMANI, G. I.Assentamentos de Reforma Agrária: produção de novos espaços de vida e de 
conflitos. In: Cultura Vozes: Sensibilidade Solidária e a Condição Humana, nº 6. São Paulo: Vozes, 
2001. p.72 
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acusado de ser o mandante da chacina de cinco trabalhadores sem terra, em Felisburgo, 

Minas Gerais.27

A propriedade possui cerca de 700,00 ha e foi ocupada por aproximadamente 

duzentos trabalhadores rurais sem-terra dirigidos pelo MST. Segundo o Movimento, a 

ocupação possui o caráter de pressionar as investigações da chacina do acampamento em 

Felisburgo. 

No mesmo dia, a Polícia Federal prendeu, na própria cidade de Itajuípe, mais três 

suspeitos do crime. Assim, já há seis presos por suspeita de participação no crime, ma 

ainda há pelo menos cinco foragidos. 

Entre os procurados pela polícia está o próprio Adriano ChafiK Luedy, considerado o 

“autor intelectual e direto” e seu parente, Calixto Luedy Filho que teriam fugido para a Bahia 

após terem participado da ação . 

Dessa forma, a atuação dos movimentos sociais de luta pela terra – através de sua 

espacialização e territorialização – passa a ser direcionada pela própria dinâmica social que 

emerge no processo histórico de luta e assim, os acampados e assentados buscam superar 

cotidianamente as adversidades estabelecidas a fim de serem garantidas as mínimas 

condições de sobrevivência de suas famílias perante a omissão do Estado. Para 

tanto,revitalizam a utopia de uma outra sociedade, no qual a estrutura fundiária vem a se 

revelar de forma menos concentrada e excludente. 
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