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1 Introdução 

Esta comunicação apresenta os resultados parciais de duas pesquisas que tem 

como área de estudo a região do Médio São Francisco, no semi-árido baiano. A primeira 

pesquisa “Acesso à terra e desenvolvimento territorial no semi-árido nordestino” permitiu 

uma leitura da área de estudo e o mapeamento das diversas formas de acesso á terra no 

Médio São Francisco (MSF) servindo de base para identificar e compreender a permanência 

de comunidades tradicionais e a construção de outras, como resultado da resistência e da 

luta na/pela terra. Na outra, sob o título “Fundo de Pasto: resistência e sustentabilidade” 

pode-se focar com mais profundidade esta forma de acesso à terra evidenciando o modo de 

vida camponês em comunidades singulares do semi-árido baiano, que tem como 

pressuposto de sua organização o uso de terras comuns. Ambas confluem, portanto, para o 

eixo de discussão desta mesa, sobre a construção da territorialidade camponesa. 

Na maioria dos territórios rurais no Brasil a democratização das relações de poder 

está diretamente vinculada ao acesso à terra, tendo sido a concentração desta o principal 

fator responsável pela centralização de poder e a exclusão social. A região do Médio São 

Francisco (MSF), objeto deste estudo, é um claro exemplo onde a concentração de poder 

econômico e político está diretamente associada à concentração da terra. Todavia, no 

período recente, vários programas governamentais e a atuação dos movimentos sociais 

vem promovendo uma série de iniciativas que têm ampliado o acesso à terra para os 

agricultores sem terra e reconhecendo legalmente, formas comunitárias de acesso, a 

exemplo dos Fundos e Feche de Pasto, das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e 

das Comunidades Ribeirinhas. 

A contribuição inovadora desta pesquisa é a de tentar caracterizar a diversidade 

das formas de acesso à terra incluindo aquelas diretamente derivadas da intervenção 

governamental e aquelas que resultaram do reconhecimento e da legalização de ocupações 

tradicionais da região em especial as comunidades de Fundo e Feche de Pasto e as 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas ameaçadas pelo processo de valorização 

fundiária. A questão, agora, consiste em entender a diversidade das formas de acesso à 

terra e como estas passam ou não a ser submetidas à lógica dominante. 
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2 Metodologia 

A delimitação da área de estudo foi definida a partir da classificação de Regiões 

Econômicas feita pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia com 

sobreposição da divisão territorial do INCRA para o Médio São Francisco. Assim área de 

abrangência do estudo considera os seguintes municípios: Barra, Bom Jesus da Lapa, 

Brejolândia, Buritirama, Carinhanha, Feira da Mata, Ibotirama, Iuiú, Malhada, Matina, 

Morpará, Muquém do São Francisco, Paratinga, Riacho de Santana, Serra do Ramalho e 

Sítio do Mato, Oliveira dos Brejinhos, Igaporã. 

A compreensão da dinâmica regional foi feita, inicialmente, a partir do levantamento 

de material bibliográfico e da coleta de dados secundários que permitiu a elaboração de 

cartogramas das diversas formas de acesso a terra e o cálculo da evolução do Índice de 

Gini para os municípios da área de estudo. 

O estudo teve continuidade por meio de seminários temáticos com o depoimento de 

técnicos e representantes de organizações que atuaram e/ou atuam na região. Estes 

seminários objetivaram recompor a história por meio das diferentes leituras sobre a região 

do Médio São Francisco e antecederam as visitas a campo. 

A continuidade desta pesquisa está se dando por meio de estudos aprofundados 

em áreas selecionadas como representativas das diversas formas de acesso à terra 

identificadas na primeira fase tendo como primeira experiência as comunidades de Fundo 

de Pasto do município de Oliveira dos Brejinhos. Este estudo é feito com um enfoque 

interdisciplinar e com estreita relação com os movimentos sociais, as organizações da 

sociedade civil e as instituições governamentais. 

3 Processo de Ocupação do Médio São Francisco 

O vale do São Francisco começou a ser desbravado em 1553, quando teve início 

as “entradas” para o interior da colônia orientadas à obtenção de mão-de-obra escrava para 

o trabalho nos canaviais e engenhos, empresa, mais tarde, fortalecida pelo interesse na 

exploração das riquezas minerais que começavam a ser descobertas. 

Assim, as frentes pioneiras partiram dos limites paulista e baiano em direção ao 

Brasil central, alcançando a bacia do rio São Francisco, em seus cursos alto e médio. 

Rapidamente, o vale do São Francisco viu-se transformado em área de colonização, 

baseada na criação extensiva de gado, atividade que, muito antes de subordinar-se às 

condições físicas regionais, articulava-se aos objetivos coloniais canavieiros nas áreas 

litorâneas. 
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Com a descoberta de minas no Alto São Francisco, a economia de todo o vale teve 

um grande impulso, sendo que, as minas passaram a constituir um atrativo de mercado de 

demanda para o gado. A corrida para as minas determinou o surgimento de vários núcleos 

de povoamento em toda extensão do vale, constituídos em torno dos “currais” ao longo do 

rio. Estes núcleos foram responsáveis pelo estabelecimento de ativos mercados de gado e 

de produtos vegetais que serviram, posteriormente, como pontos de escoamento para os 

principais centros urbanos do Norte, Nordeste e Sul da colônia. Até fins do século XVII, o 

gado constituiu a base da riqueza regional. 

Por outro lado, o rio São Francisco, pela sua localização entre a região aurífera e a 

capital da colônia (Salvador), desempenhou o papel de grande caminho. Este fato lhe 

atribuiu a denominação de o rio da “integração nacional”. Mais tarde, com a mudança da 

capital para o Rio de Janeiro (1763) e o esgotamento da produção aurífera, o impulso inicial 

de colonização da área se viu arrefecido. Assim, o comércio de Minas voltou-se para o mar, 

o rio perdeu o papel de grande caminho e a região do MSF sofreu um retrocesso, embora o 

rio mantivesse durante muito tempo um papel importante na comunicação nacional. Em 

1872, tem início a navegação à vapor, a partir de Saldanha Marinho, cuja importância só 

diminuiria com a tardia integração do espaço nacional por via terrestre. Desde cedo o rio 

São Francisco canalizou fluxos migratórios da região para São Paulo, principalmente como 

conseqüência das secas periódicas que assolavam a região. 

Como bem observa Souza (1998), praticamente todas as cidades do MSF datam de 

tempos bem longínquos, tendo ainda a pecuária como sua principal atividade econômica. O 

sistema de vinculação política às autoridades portuguesas e seus delegados, geraram e 

reforçaram o fenômeno do mandonismo local ou coronelismo. Não seria exagero dizer que, 

para a maioria dos habitantes da região, o Estado era quase uma abstração. Suas 

representações de existência, como a polícia, a justiça e o fisco, eram dominadas pela 

vontade dos chefes locais. Isolada, a região continuou voltada para a pecuária extensiva e 

para a extração vegetal. A pecuária incluiu a criação de bovinos, caprinos e, em menor 

medida, de ovinos, enquanto o extrativismo esteve ligado aos seguintes produtos: cera de 

carnaúba, carvão, madeira, e borracha da maniçoba. Este último produto trouxe um 

repentino auge para a região, que recebeu significativos fluxos migratórios entre 1891 e 

1912. Entretanto, após este período, a região entrou em declínio devido à crise da borracha. 

A agricultura implantou-se no vale em paralelo com o processo de povoamento. Em 

princípio voltada para a subsistência, a agricultura conserva, até hoje, as mesmas 

características, sendo a exploração pecuária sempre mais extensiva do que o cultivo da 

terra. De maneira geral, os pequenos produtores, proprietários ou não, têm ocupado áreas 

de vazantes ou algumas ilhas disseminadas sobre o leito do rio, sujeitas a desaparecer com 

as enchentes. 
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Nas vazantes cultivavam-se culturas temporárias, como: milho, feijão, mandioca e 

arroz, e a produção obtida nos brejos voltava-se praticamente para o abastecimento 

intrarregional. A cana-de-açúcar não atingiu o mesmo nível de importância alcançado na 

Zona da Mata, uma vez que, na região predominava a existência de pequenos engenhos 

que produziam rapadura e/ou aguardente, tendo sido utilizada também como reserva 

forrageira. O algodão, que se destacou como sendo a cultura mais antiga da região, entrou 

em declínio diante da expansão da pecuária. As áreas dos vales representavam as reservas 

madeireiras da região, estando atualmente quase em extinção, não se tendo notícias da 

existência de políticas de reflorestamento para a região. A pesca constituiu e ainda constitui 

um importante recurso econômico da região e o mais valioso produto alimentar da 

população. A prática da pesca é mais intensiva nos lagos da planície aluvional, nas 

“ipueiras” (reservatórios naturais de águas das enchentes – os velhos canais de rios) e, em 

menor escala, no rio principal. Destina-se para o consumo in natura, na região, e podendo 

ser exportado salgado, em pequena escala, para as demais áreas interioranas. 

Na década de 70, o MSF ainda era definido como “uma região profundamente 

arcaica, amolecida pela pobreza, drenada pelas migrações, com longa tradição de violência 

política praticada por jagunços e coronéis” (CEAS, 1973). O isolamento implicou em uma 

organização econômica e social que, atravessando o tempo, mantém até hoje alguns traços 

característicos. A nobreza das famílias equivaleria ao tempo de permanência da família no 

local, sendo comuns as lutas armadas entre povoados e cidades capitaneadas por seus 

coronéis. Em termos culturais, o isolamento permitiu a sobrevivência do tradicionalismo e do 

folclore. O catolicismo mesclou-se com lendas e superstições de origem indígena. Algumas 

festas trazidas pelos primeiros colonizadores, como as Marujadas, Festas do Divino Espírito 

Santo e Cavalhada, mantiveram-se, com as devidas adaptações. 

O MSF foi uma zona de fortes coronéis e um dos lugares onde este fenômeno mais 

resistiu ao tempo. Além do isolamento e do tipo de colonização, os fenômenos do 

mandonismo e da violência estão diretamente associados à concentração da posse da terra. 

Uma região que se fechou sobre si mesma, desenvolvendo uma cultura local com tipos 

sociais característicos, como o cabra, o coronel, o cangaceiro, o vaqueiro, o barqueiro, o 

pescador e outros que muitas vezes se confundiam numa mesma pessoa, de acordo às 

circunstâncias e às necessidades. Figuras de cabras valentes povoam as lendas e estórias 

do Vale do São Francisco. 

Contudo, se o MSF representou sempre uma região dominada pelos coronéis e 

latifundiários, não deixaram de existir tentativas de desenvolvimento a partir da organização 

popular. Neste sentido, deve-se ressaltar o papel da Fundação para o Desenvolvimento 

Integrado do São Francisco (FUNDIFRAN), criada em 1971, uma entidade jurídica ligada à 

Igreja Católica, através da Diocese de Barra, que incluía na época 26 municípios. Assim, a 
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Igreja Católica passou a assumir um importante papel na conscientização e organização dos 

mais pobres, de acordo com as novas tendências dos teólogos latino-americanos. 

A missão desta entidade foi dar suporte às atividades de desenvolvimento na área 

da Diocese, procurando fortalecer as iniciativas comunitárias. Num primeiro momento foram 

privilegiados os trabalhos sobre medicina preventiva, formação profissional e participação da 

mulher. Também foi promovido um processo de “reforma agrária” em terras da Diocese. 

Em estudo realizado pela FUNDIFRAN, relativo ao período de 1970-71, a região 

encontrava-se pouco integrada, não sendo possível identificar “pólos” que exercessem 

efeitos dinamizadores sobre o conjunto da região. Havia somente cidades ou municípios de 

maior ou menor importância relativa, quando comparados entre si, mas as repercussões de 

entre os mesmos eram reduzidas. Nesse estudo, também foram identificados vínculos de 

dependência externa com outras regiões, o que reforçava a idéia de baixo grau de 

articulação interna . 

A partir do final da década de 70 destaca-se uma maior intervenção governamental 

no MSF por meio da construção de rodovias e da implantação de projetos de irrigação. Para 

tanto, no início de 1972, foi criado o PROVALE (Decreto Lei nº 1.207, de 07. 02.1972) com o 

objetivo de modernizar e dinamizar a região. Este projeto priorizava: proteção das margens 

e melhoria da navegabilidade do rio São Francisco; obras de urbanização, infra-estrutura 

social e de saneamento; implantação de projetos de reflorestamentos e de irrigação; criação 

de parques nacionais; e construção de rodovias, dentre elas a BR- 242 que liga Barreiras a 

Ibotirama. A construção da ponte sobre o rio São Francisco foi outro importante traço de 

desenvolvimento do MSF, uma vez que permitiu a conexão com Salvador e Brasília. 

Todavia, existem hoje no MSF alguns pólos de atividades econômicas, como no 

caso dos perímetros irrigados localizados no município de Bom Jesus da Lapa. Em especial 

a implantação pela CODEVASF do Projeto Formoso A, com 10.408 ha onde foram 

assentados 392 pequenos irrigantes e 54 empresários e do Projeto Formoso H com 6.310 

ha atendendo a 216 pequenos irrigantes e 43 empresários. A participação da iniciativa 

privada na agricultura irrigada tem também grande relevância, haja vista a existência, 

em1997, de aproximadamente 10 mil ha de áreas irrigadas, com 30 pivôs centrais em 

funcionamento, produzindo grãos, aspargos e frutas destinadas à exportação (CAR, 1997). 

O resultado dessas intervenções significou uma reorganização produtiva e, como 

conseqüência a valorização fundiária e um novo arranjo regional. 

Neste processo, Barra, antiga “rainha” foi crescentemente deslocada como centro 

regional, enquanto que, Bom Jesus da Lapa se destaca como o único município com 

perímetros irrigados da região do MSF, onde se concentra o maior volume de investimentos 

e a melhor infra-estrutura urbana. Situada em um entroncamento rodoviário estratégico, que 
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liga Salvador a Barreiras e Brasília, o município foi dinamizado pela construção de uma das 

três pontes existentes sobre o rio São Francisco, além do seu papel como centro de turismo 

religioso que contribui para sua ampla dotação hoteleira e comercial. Nas décadas de 80 e 

90, o processo de urbanização se consolida em todos os municípios da região, em 

consonância com o ocorrido em outras regiões do país. 

4 Caracterização Socioeconômica 

  A região do MSF acompanha o leito do rio São Francisco que a atravessa e 

divide de sul a norte. Limita-se a oeste com a região Oeste, ao norte com o Estado do Piauí 

e com o Baixo-Médio São Francisco, a leste com as regiões de Irecê, Chapada Diamantina 

e Serra Geral e ao sul, faz divisa com o Estado de Minas Gerais. Com clima variando de 

seco a sub-úmido, a totalidade de seu território está inserida no semi-árido nordestino. Os 

municípios da região do Médio São Francisco distam em média 550 km da capital do 

Estado, Salvador. 

Conforme pode ser observado na Tabela 1, a região do MSF se distribui em 

51.533,30 km2, sendo a quarta maior região baiana em termos de área correspondendo a 

9,13% da área total do Estado. A densidade demográfica, 7,25 hab/km2, mostra-se inferior a 

média do Estado (23,1 hab/km2), em 2000, demonstrando que a região se apresenta pouco 

povoada. Neste ano, o grau de urbanização foi de 42,25%, sensivelmente inferior a média 

de urbanização do Estado (67,1%), observa-se que há apenas um centro urbano com mais 

de 50.000 habitantes (Bom Jesus da Lapa). Trata-se de uma região eminentemente rural, 

embora tenha havido um crescimento da taxa de urbanização que passou de 35,4% para 

42,2% no período de 1991-2000. 

Tabela 1 

Área, Taxa de Urbanização e Densidade Demográfica, MSF e Bahia - 1991 e 2000 

 
 Municípios 

 
Área (Km2) 

Taxa 
Urbanização 

1991 (%) 

Densidade 
Demográfica 

1991 (hab/km2)

Taxa 
Urbanização 

2000 (%) 

Densidade 
Demográfica, 

2000 (hab/km2) 
Barra 12.348,40 39,61 3,22 44,43 3,50
Bom Jesus da Lapa  4.148,50 68,54 11,39 69,32 13,10
Brejolândia 2.629,00 13,43 4,29 20,91 3,30
Buritirama 3.813,50 22,21 3,29 33,29 4,70
Carinhanha 2.762,20 28,65 9,26 38,44 9,80
Feira da Mata 1.661,80 23,18 3,82 45,26 3,80
Ibotirama 1.396,60 65,45 16,66 67,85 17,30
Igaporã 775,00 43,31 18,00 48,78 18,80
Iuiú 1.099,50 38,99 9,86 43,58 9,50
Malhada 1.972,90 15,94 8,55 38,89 7,90
Matina 793,20 15,44 11,35 26,94 12,90
Morporá 1.738,80 49,08 4,26 63,91 4,90
Muquém do S. Franc 2.878,70 9,77 2,87 11,01 3,10
Oliveira dos 
Brejinhos 3.586,70 19,86 5,88 26,84 6,00

Paratinga 2.825,00 30,38 8,56 32,76 9,80
Riacho de Santana 2.708,80 30,72 10,06 38,44 10,50

 6016 



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

Serra do Ramalho 2.678,30 6,51 12,38 11,48 12,20
Sítio do Mato 1.716,40 65,12 5,07 55,05 6,80
Total do MSF 51.533,30 35,43 6,73 42,25 7,25
Total da Bahia 564.693 59,1 21,0 67,1% 23,1
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, IPEA, 2000. 

Observa-se que somente dois municípios, Ibotirama e Igaporã, apresentam 

densidade demográfica um pouco acima de 15 habitantes/km2, enquanto que cinco 

municípios, Barra, Brejolândia, Buritirama, Feira da Mata, Morporá e Muquém do São 

Francisco tem uma densidade inferior a cinco habitantes/km2. 

O ritmo de crescimento da população total, urbana e rural do MSF acompanhou as 

mesmas tendências da média do Estado da Bahia nos períodos de 1980 a 1991 e entre 

1991 e 2000. Para o MSF, entre 1980 e 1991, a taxa de crescimento da população foi de 

2,04% a.a., muito próxima à média do Estado da Bahia no período (2,09%a.a). No período 

de 1991-2000 a taxa de crescimento populacional do MSF correspondia a 0,89% a.a, inferior 

a média do Estado da Bahia, 1,08% a.a. Em 1980 o MSF possuía cerca de 250 mil 

habitantes, correspondente a 2,64% dos residentes baianos, em 1991, cerca de 346 mil 

habitantes, e em 2000, cerca de 373 mil habitantes, correspondendo a 2,85% da população 

do Estado, (SEI, 2003). 

Embora, em geral, houvesse pequeno acréscimo populacional, em alguns 

municípios houve estagnação ou até decréscimo populacional, especialmente na área rural, 

como nos casos dos municípios de Brejolândia, Feira da Mata, Iuiú, Malhada e Serra do 

Ramalho que apresentaram uma retração no tamanho da população no período 1991-2000, 

(Tabela 2). 

Tabela 2 

 População Total, Urbana e Rural da Bahia e MSF - 1991 e 2000 

Municípios 
Pop Total 
(hab) 1991 

Pop Rural 
(hab) 1991 

Pop 
Urbana 

(hab) 1991 

Pop Total 
(hab) 2000 

Pop Rural 
(hab) 2000 

Pop 
Urbana 

(hab) 2000 
Total da Bahia 11.867.991 4.851.221 7.016.770 13.070.250 4.297.902 8.772.348 
Barra 39.806 24.039 15.767 44.203 24.562 19.641 
Bom Jesus da Lapa  47.254 14.864 32.390 54.421 16.695 37.726 
Brejolândia 11.268 9.755 1.513 8.762 6.930 1.832 
Buritirama 12.539 9.754 2.785 17.797 11.873 5.924 
Carinhanha 25.565 18.240 7.325 27.272 16.789 10.483 
Feira da Mata 6.343 4.873 1.470 6.235 3.413 2.822 
Ibotirama 23.270 8.039 15.231 24.149 7.765 16.384 
Igaporã 13.952 8.049 5.903 14.557 7.456 7.101 
Iuiú 10.841 6.614 4.227 10.489 5.918 4.571 
Malhada 16.866 14.178 2.688 15.614 9.541 6.073 
Matina 8.999 7.610 1.389 10.242 7.483 2.759 
Morporá 7.411 3.774 3.637 8.597 3.103 5.494 
Muquém doS.Fco 8.257 7.450 807 9.052 8.055 997 
Oliveira dos Brejinhos 21.105 16.914 4.191 21.670 15.853 5.817 
Paratinga 24.181 16.835 7.346 27.679 18.612 9.067 
Riacho de Santana 27.259 18.886 8.373 28.643 17.632 11.011 
Serra do Ramalho 33.164 31.005 2.159 32.600 28.858 3.742 
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Sítio do Mato 8.699 3.034 5.665 11.752 5.282 6.470 
Total do MSF 346.779 223.913 122.866 373.734 215.820 157.914 
 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, IPEA, 2000 

A maior parte dos municípios do MSF elevou suas taxas de urbanização entre 1991 

e 2000, porém os valores observados são reduzidos. A exceção ocorre no município de Sítio 

do Mato que sofreu retração de 10 pontos percentuais. Em Buritirama e Morpará a 

expansão da taxa de urbanização é justificada pelo aumento do processo imigratório no 

decorrer do período. Em onze municípios do MSF, a população rural representa mais de 

60% do total dos residentes da região, indicando a concentração da população nas áreas 

rurais. 

O nível de concentração da terra é um indicador importante para entender a 

situação e os processos do MSF vez que as questões relativas a sua apropriação aparecem 

como denominador comum nos conflitos da região. Esta região é um claro exemplo onde a 

concentração de poder econômico e político está diretamente associado à concentração de 

terra. Apesar de todas as limitações, esta concentração pode ser medida através do Índice 

de Gini, calculado utilizando-se os dados do Censo Agropecuário do IBGE, desde 1920 até 

1995/96. Observa-se que estes dados, apresentados na Tabela 4 e 5, somente passaram a 

ser oferecidos a partir da data de criação dos municípios. Convém ressaltar que somente a 

partir de 1970 estes dados apresentaram maior confiabilidade quanto aos instrumentos e 

metodologia de sua coleta. 

Tabela 3 

Índice de Gini da região do Médio São Francisco, 1920-1996 

Municípios  1920 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1996 
Barra 0,962 0,836 0,944 0,928 0,918 0,935 0,954 0,955 0,959 
Bom J. da Lapa 0,983 0,644 0,936 0,594 0,846 0,904 0,812 0,841 0,875 
Brejolândia     0,516 0,736 0,790 0,803 0,811 
Buritirama         0,849 
Carinhanha 0,990 0,734 0,822 0,734 0,611 0,661 0,719 0,75 0,667 
Ibotirama    0,862 0,876 0,849 0,860 0,866 0,837 
Igaporã    0,551 0,599 0,614 0,638 0,643 0,702 
Feira da Mata         0,769 
Iuiú         0,710 
Malhada     0,802 0,848 0,854 0,899 0,910 
Matina         0,710 
Morpará     0,665 0,750 0,765 0,719 0,854 
Muquém do S. Francisco         0,885 
Oliveira dos Brejinhos 0,977 0,621 0,783 0,686 0,671 0,755 0,81 0,792 0,745 
Paratinga   0,783 0,611 0,623 0,793 0,765 0,748 0,651 
Serra do Ramalho         0,410 
Sítio do Mato         0,928 
Riacho de Santana 0,964 0,662 0,731 0,635 0,618 0,659 0,677 0,766 0,780 
Fonte: Projeto GeografAR, 2004 
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Tabela 4 

Classificação do Índice de Gini do Estado da Bahia e Médio São Francisco - 1996 

CLASSES CATEGORIAS N.º de municípios 
Bahia % N.º de municípios 

MSF % 

0,000 a 0,100 NULA 0 0 0 0 
0,101 a 0,250 NULA A FRACA 0 0 0 0 
0,251 a 0,500 FRACA A MÉDIA 6 1,45 1 5,55 
0,501 a 0,700 MÉDIA A FORTE 133 32,05 2 11,11 
0,701 a 0,900 FORTE A MUITO FORTE 261 62,89 12 66,67 
0,901 a 1,000 MUITO FORTE A ABSOLUTA 15 3,61 3 16,67 

TOTAL ... 415 100 18 100 
FONTE: IBGE, INCRA Elaboração: Projeto GeografAR 2003 

Observa-se que no Estado da Bahia o Índice de Gini revelou um elevado grau de 

desigualdade na distribuição da terra. Verifica-se que pouco mais de 60% dos municípios do 

Estado possui um alto grau de concentração fundiária, percentual semelhante ao retrato do 

País. Ainda na Tabela 5 observa-se que, aproximadamente, 67% dos municípios do Médio 

São Francisco apresenta um grau de concentração entre “forte e muito forte”, 

acompanhando a tendência do Estado da Bahia. Também observa-se que o percentual de 

municípios com grau de concentração de “muito forte a absoluta” (17,67% é sensivelmente 

superior “a participação desta categoria para o total do Estado da Bahia (3,61%). 

Também se entende por estes dados porque os conflitos de terra, em especial com 

os grileiros, é uma constante nesta região. Por isso, o reconhecimento e legalização de 

terras ocupadas por comunidades tradicionais camponesas passa a ser uma necessidade 

imperiosa, sem a qual perde sentido as ações das políticas públicas, inclusive, as que dizem 

respeito a preservar o meio ambiente. 

5 Formas de acesso à terra no MSF 

Na região do MSF, assim como em todo o curso do rio São Francisco, 

desenvolvem-se, através dos tempos, modos de vida estreitamente vinculados à utilização 

do rio. Como é característica no padrão de ocupação do semi-árido, também neste caso a 

população se concentra às margens do rio. Este, no período de cheias, deposita em suas 

margens matérias férteis onde a população aproveita para realizar os cultivos e vencer 

desta forma as dificuldades impostas pelo clima do semi-árido e pelos períodos de seca. 

Este modo de vida era complementado com o trabalho eventual de criação de gado nas 

grandes fazendas. A agricultura de vazante combinada com a agricultura de sequeiro, a 

pesca e a criação de animais era o modo tradicional de atividade e de vida na região e que 

atravessou quatro séculos de colonização sem grandes transformações. 

Na década de 70, na região no MSF ainda era muito freqüente a figura do morador 

ou lavrador que morava com a família na fazenda do patrão, em pequeno terreno cedido 

para fazer uma roça para sua sobrevivência. Alguns membros da família trabalhavam para o 

 6019



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

patrão, recebendo ou não diária, e nos dias “livres” trabalhavam por conta própria. As 

mulheres e os menores recebiam uma diária menor. Alguns pagavam menos também aos 

trabalhadores solteiros. Além disso, também era freqüente a modalidade das roças 

arrendadas por uma quantia ou por um contrato de meia, ou de terça e até de quinta parte 

da produção. Esse sistema de meia era comum entre os pequenos lavradores, que não 

tinham condições para comprar a semente e outros insumos. (CEAS, 1973) 

Nos casos de cultivos de cana-de-açúcar no município de Barra, por exemplo, era 

comum que o lavrador pagasse um quinto em rapadura ou farinha. Nas lavouras de feijão e 

fumo aparece um tipo de contrato de sociedade: o proprietário limpa e prepara o terreno e o 

lavrador planta e cultiva, sendo depois a produção dividida ao meio. A meia é utilizada 

também entre os produtores de mandioca e nas casas de farinha. Todos estes acordos 

sempre se realizaram oralmente, sem mais garantia para o lavrador do que a promessa do 

proprietário. Nas fazendas de gado era, e ainda é, comum a presença de diaristas. A diária 

muda quando o empregado se alimenta na fazenda, e se o vaqueiro possui cavalo e arreios 

recebem um de cada três novilhos nascidos. Esperando esta retribuição o vaqueiro sempre 

viveu de vales que depois eram descontados. No caso da pesca, a maioria sempre 

trabalhou por conta própria, mas são relatados casos de pagamento com meia produção, ou 

com um terço, quando eles pescam em lagoas de propriedade de alguém. Outra figura típica 

é a do “caminhoneiro” que tem as funções de transportador e de intermediário. (CEAS, 

1973). 

O que esses relatos revelam é a precariedade das relações de trabalho que tem por 

base o limitado de acesso à terra que tem prevalecido no MSF. A grande massa fica 

dependendo, pela vida e pela morte, do trabalho oferecido pelos proprietários de terra. Fica 

evidente que qualquer tentativa de promover o desenvolvimento e a democratização no 

MSF deve passar pela ampliação do acesso à terra, pela população mais pobre e esta será 

a principal consigna para a organização popular de luta pela reforma agrária. 

Mas antes da Reforma Agrária, chegou o projeto de colonização - o Projeto 

Especial de Colonização Serra do Ramalho - e os projetos de irrigação da CODEVASF já 

referidos. Junto vieram o sistema de crédito rural e de incentivos fiscais, em especial da 

SUDENE, que destinaram enormes dotações de recursos subsidiados, dirigidos a grandes 

proprietários rurais ou transformando em grandes proprietários empresários ou grupos 

econômicos de fora da região . Foram ações que marcaram um novo momento - 

historicamente um divisor de águas - no modo de vida do vale do São Francisco e no 

aproveitamento de suas águas. Com a introdução de novas técnicas de acesso à água 

através da irrigação redefiniram-se as atividades produtivas e, como conseqüência as 

relações de produção e a estrutura do poder local, assim o “coronel” virou “empresário” ou 

seu papel assumido por este. 
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Isto tudo contribuiu para uma crescente valorização das terras do MSF, em especial 

as próximas ao rio. O que antes eram terras cujos proprietários permitiam a permanência de 

moradores e de suas famílias, como já dito, tinham sua roça e cuidavam do gado, 

“engordando” a terra como reserva de valor passam a ter novas possibilidades de 

investimentos, em grande parte subsidiados pelo Estado, para seus proprietários ou 

compradores. Investimentos estes que não comportam mais o antigo morador, o ribeirinho 

ou vaqueiro. As terras valorizadas passam a ser objeto de cobiça e conflito. 

É neste contexto que a luta pela terra na região encontra na Reforma Agrária uma 

possibilidade de garantia não só o acesso ‘a terra dos que não a possuem, mas também a 

permanência dos que estão na terra a título precário. É também neste contexto que vai se 

conformando um mosaico de formas de acesso à terra, novas e antigas, que fazem desta 

área um rico laboratório para estudo e para a luta de resistência, como pode-se observar na 

tabela 6 A seguir destaca alguns exemplos mais significativos para comentar. 

Tabela 5 

Formas de Acesso a Terra no Médio São Francisco - 2004 

Municípios 
 

Ano de 
Criação 

PA (1) 
Reforma 
Agrária 

Acampamentos(2) Assentamentos(3) 
PCT 

Comunidades(4) 
Negras Rurais 
Quilombolas 

Comunidades(5) 
Fundo de Pasto 

Barra 1752 8 2 1 7  

Bom J. da Lapa 1890 9 4 1 10  

Brejolândia 1962   1   

Buritirama 1985     4 

Carinhanha 1832 4 5  10  

Feira da Mata 1989  4    

Ibotirama 1958 1 6 3   

Igaporã 1953    8  

Iuiú 1989      

Malhada 1961 3 3  2  

Matina 1989   1   

Morpará 1962 1 1 2   

Muquém do S. 

Francisco 

1989 3 3 3 1  

Paratinga 1746 4 1    

Oliveira dos 

Brejinhos 

1890 1    13 

Riacho de 

Santana 

1878 1  2 2  

Serra do Ramalho 1989 3     

Sítio do Mato 1989 12 6  2  
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TOTAL - 50 35 14 42 17 

FONTE: (1) INCRA/BA SR 05; (2) MST, FETAG, CETA; (3) CDA; (4) CDA, ANJOS, Rafael 

Sanzio Araújo dos (2000); (5) CDA., CPT, Fundação Palmares (abril de 2004). Elaboração: 

Projeto GeografAR 

O Projeto Especial de Colonização de Serra do Ramalho, referido acima, foi 

implantado, em 1973, para abrigar a população atingida pela construção da usina 

hidrelétrica de Sobradinho, nos municípios de Carinhanha e Bom Jesus da Lapa, tendo sido 

emancipado e constituído como município em 1989. Este foi o último projeto de colonização 

do Estado da Bahia, em uma área de 258.483,39 há, organizado em 23 agrovilas, com lotes 

para moradias e parcelas rurais e, em 1985, tinham contabilizadas 5.180 famílias. 

Inicialmente foi denominado “Projeto Especial de Colonização de Sobradinho”, no entanto, 

muitas famílias resistiram ‘a mudança, preferindo fixar-se nas margens do lago e não a 700 

km de seu lugar de origem. Devido a isso os lotes passaram a ser oferecido a quem se 

interessasse e se submetesse a adaptar-se ao “enquadramento” do espaço e da situação e 

o projeto passou a ser denominado de “Projeto Especial de Colonização Serra do Ramalho”. 

(GERMANI, 2001). O PEC Serra do Ramalho segue a mesma lógica em termos de 

planejamento espacial de outros projetos realizados naquele período: um grande projeto em 

área contínua, fracionado em parcelas individuais, organizadas de forma línear e simétrica. 

O tamanho das parcelas é determinado pelo módulo da propriedade rural para a região, que 

é repetido nos planos sobre as mesas dos escritórios, lado a lado, até preencher toda a 

área. Na mesa dos técnicos, o espaço é tratado como se fosse homogêneo, reproduz-se um 

“modelo ideal” quanto às características de solo e de relevo, e, quando é levado para a 

realidade, é esta que tem de se adaptar ao modelo e não o contrário. 

Os pressupostos teóricos de sua concepção reproduzem e deixam plasmados, em 

suas formas espaciais, o conteúdo social daquele período histórico e a forma autoritária e 

compulsória praticada pelo regime militar. Não obstante, é significativo o fato de que, após 

dezesseis anos, tenha conseguido arregimentar forças políticas que o levaram a emancipar-

se de seus municípios de origem. Como, também é significativo o fato de que a população 

que ocupava a área, anteriormente a implantação do Projeto de Colonização, não ter se 

“enquadrado” à nova lógica e, após uma longa luta de resistência, mantiveram suas 

ocupações originárias, localizadas em áreas destinadas a reserva, constituindo-se, hoje, no 

Projeto de Assentamento Reserva Extrativista São Francisco. Apesar da ocupação ter sido 

estabelecida em parcelas individuais iguais para cada família - o que deveria corresponder a 

uma distribuição eqüitativa e a uma classificação do Índice de Gini de “nula a fraca” � 

observa-se, passados dez anos de sua emancipação, que já aponta para uma perspectiva 

de concentração. 
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Os projetos de assentamento que sucederam ao PEC Serra do Ramalho foram 

realizados sob a égide do I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Era outro momento 

político, com diferente correlação de forças, estabelecendo novos processos e dando 

possibilidade, também, para formas menos rígidas de organização do espaço. O primeiro 

assentamento de Reforma Agrária do MSF foi implantado no município de Barra, em 1988 e 

hoje somam 50 Projetos de Reforma Agrária (PRA) em 352.899,32 há e com 9.117 famílias 

assentadas. 

Estes assentamentos estão presentes em quase todos os municípios, destacando-se o de 

Sítio do Mato, com 12 PRA. A implantação destes projetos tem uma periodicidade e, 

associada a ela, algumas características que ainda estão sendo estudadas, mas que 

permite identificar que os implantados na primeira fase se caracterizam como regularização 

fundiária, conseguida pela pressão das organizações sociais que atuavam na região. A 

continuação, iniciam-se a pressão das ocupações, principalmente de áreas pertencentes a 

empresas agropecuárias que se implantaram na região com o apoio da SUDENE e 

abandonaram terras e projetos. Atualmente, tem 35 acampamentos com aproximadamente 

1445 famílias de trabalhadores rurais sem terra, sendo mais uma vez destaque o município 

de Sítio do Mato, com 6 acampamentos. 

A localização da grande maioria dos PRA é próximo ao rio, mas nem por isso tem 

acesso a água para a atividade produtiva. A estratégia vem sendo, quando possível, a 

continuidade da tradicional articulação da agricultura de vazante e de sequeiro. A alternativa 

de renda que se apresenta para um grande número desses projetos é a extração de 

madeira da Caatinga para a produção de carvão. Atividade esta que vem sendo orquestrada 

e financiada por grupos econômicos de fora da região. 

Não obstante a resistência das principais organizações e movimentos sociais ao 

Programa Cédula da Terra/Crédito Fundiário – a denominada Reforma Agrária de mercado, 

do Banco Mundial – esse Programa vem sendo implantado na Bahia num ritmo bastante 

acelerado. No MSF tem 14 assentamentos, com 462 famílias assentadas. Encontra como 

principal empecilho para sua ampliação a dificuldade de comprovação da origem da cadeia 

dominial de propriedade, pois grande parte das terras da região são devolutas e carecem de 

legalização. 

Mas uma questão que cabe destacar e onde se concentra este estudo, é que muitas 

comunidades tradicionais – como os quilombolas, Fundo e Feche de Pasto e ribeirinhos – 

além de serem excluídas das benesses do processo de desenvolvimento promovido pelo 

Estado, muitas foram expulsas das terras que ocupavam. Se vêem ameaçadas com a 

valorização e o conseqüente “cercamento” dos campos comuns e com o desaparecimento 

de muitas comunidades. As que sobreviveram foram, com o apoio das organizações 
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populares que atuam na região, em especial a Comissão Pastoral da Terra (CPT), se 

reconhecendo em sua singularidade e, pouco a pouco, fortalecendo o movimento de 

resistência e da luta para permanecer na terra. 

É a resistência organizada e articulada, na escala estadual e no caso dos 

quilombolas, na escala nacional, que tem garantido a existência e permanência, hoje, de 42 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas e 17 Comunidades de Fundo de Pasto no MSF. 

Uma luta que tem contribuído para que novas comunidades ganhem visibilidade e se 

agreguem as 386 comunidades quilombolas e 340 comunidades de Fundo e Feche de 

Pasto identificadas, hoje, na Bahia. 

É relevante citar a Comunidade Negra Rural Quilombola de Rio das Rãs, cujo conflito 

e resistência significou um marco, constituindo-se na primeira área quilombola reconhecida 

no Brasil. Esta vitória serviu de estímulo para que outras comunidades quilombolas 

resistissem a sair das terás e valorizassem sua identidade, lutando pelo reconhecimento 

legal. 

O que se pode observar em toda a região é um crescente processo da conversão de 

terras de uso comum à possibilidade de apropriação individual e à sua conseqüente 

conversão ao mercado. Ou seja, torna-se crescente a enorme especulação imobiliária 

deflagrada pela existência de projetos de irrigação para a região, por parte do Governo 

Federal. Segundo relatório da SEPLANTEC, a gradativa destruição das áreas destinadas à 

agricultura, em favor do preparo para os campos e pastagens, não se orienta para o 

aproveitamento direto por parte dos novos proprietários e sim para a especulação futura. O 

relatório afirma a tendência à volta dos grandes imóveis rurais e o acirramento dos conflitos 

de terras. 

É neste contexto que ganha destaque a luta das Comunidades de Fundo e Feche de 

Pasto. Estas comunidades são formações sócio-econômicas que configuram um modelo 

singular de posse e uso da terra, cuja expressão social vai além da sua validade como força 

produtiva. As propriedades coletivas são ocupadas, por uma comunidade de origem familiar 

comum, onde se realiza, como atividade predominante, um pastoreio comunitário extensivo 

de gado de pequeno porte e, subsidiariamente, uma precária agricultura de subsistência, 

representada, principalmente, pelos cultivos do milho, do feijão e da mandioca. 

As propriedades comunitárias são abertas, sem cercas que distingam a posse de 

cada condômino ou mesmo os seus limites gerais. A forma de organização destas 

comunidades varia conforme as mudanças climáticas ou em função de critérios 

convencionados de cada grupo. No Médio São Francisco, o município de Oliveira dos 

Brejinhos concentra a maior parte (80%) das comunidades e possui uma Central de Fundos 

de Pasto formada pelos pequenos produtores de caprinos, que se organizaram com o 
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objetivo de comercializar a produção da comunidade. Em 1981, o Juiz da Comarca de 

Oliveira dos Brejinhos determinou que se fizesse cumprir a “Lei dos 4 fios” que obriga a 

feitura de cercas com quatro fios de arame para o criatório de animais de pequeno porte. 

Essa lei alarmou as comunidades vizinhas, uma vez que a repressão ao criatório de animais 

soltos ainda pesa como uma ameaça de extermínio sobre aquelas populações. (GARCEZ, 

1987) 

As comunidades de Fundo e Feche de Pasto construíram, historicamente, um modo 

de vida particular no semi-árido baiano onde o costume, alicerçado nas relações de 

parentesco e compadrio, criaram regras consensuais e orientam o uso comum de terras 

para criação de gado de pequeno porte articulando o uso individual de parcelas onde 

plantam e residem. 

Não obstante as pressões e o cercamento das terras livres terem diminuído a capacidade de 

suporte, é nestas áreas onde o bioma Caatinga encontra-se mais preservado e algumas 

comunidades são consideradas santuários ecológicos. 

 A consciência para preservar este recurso vem da necessidade, tendo como 

motivação não as gerações futuras, mas a sua geração. Necessidade colocada, 

principalmente, porque estão vendo seus recursos naturais , antes espalhados em território 

sem limites, sendo limitados ou tragados pela cerca. A capacidade de suporte diminui o que 

os obriga a apreender e descobrir práticas de manejo da Caatinga bem como sua 

recomposição. Não é sem significado que o documento elaborado em abril de 2003 pela 

Articulação Estadual dos Fundos e Feches de Pasto é denominado “O Fundo de Pasto que 

queremos. Política fundiária, agrícola e ambiental para os Fundos de Pasto baianos”. As 

comunidades buscam alternativas econômicas fora da criação, como a produção de mel e o 

aproveitamento de frutas sislvestres, a exemplo do umbu e do tamarindo, mas, ao mesmo 

tempo, são instigadasa não resistir e a ceder às pressões de grupos externos interessados 

em suas áreas e nas riquezas de seus recursos naturais. 

 Vale ressaltar que tanto as comunidades quilombolas como as de Fundo e Feche de 

Pasto enfrentam dificuldades com relação ao processo de identificação, reconhecimento e 

legalização das suas terras. Processos que se arrastam, pois não obstante estas formas 

comuns de acesso ocorrerem em terras devolutas, surgem freqüentemente supostos donos 

dando origem a conflitos. Sem dúvida, é o conflito com os grileiros que se apresenta como a 

maior ameaça destas comunidades. Por isso, como já nos referimos, o reconhecimento e 

legalização de suas terras passa a ser uma necessidade imperiosa mas que tem colocado 

muitas comunidades num impasse. 

Como já foi referido, estas comunidades construíram regras consensuais próprias de 

sua organização, isto é, reconhecidas pela comunidade. O processo de reconhecimento 
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oficial passa pela formalização desta organização. O que antes era só família e compadre 

tem que ser formalizado numa associação, com presidente, tesoureiro e fiscais... Passa por 

definição dos limites de seus territórios que sempre foram reconhecidos sem o uso de GPS, 

sempre foram territórios fluidos definidos pela necessidade e respeito do grupo social. Passa 

pela organização espacial de suas comunidades e a delimitação de áreas individuais e 

coletivas e, com isto, cria a possibilidade de apropriação individual que interfere, 

significativamente, na forma de organização do grupo e na sua forma de produzir, trazendo 

a possibilidade de conversão ao mercado das terras antes de uso comum. 

Por estes e outros motivos a luta pela legalização e reconhecimento de suas terras 

se apresenta , ao mesmo tempo, como ameaça. Ameaça que só encontra barreiras na 

resitência organizada das comunidades mas que também exige pensar estratégias na forma 

jurídica de legalização da terra. 

Estas passam, através da organização da resistência a confirmar suas formas de produzir, a 

encontrar formas alternativas e, também, de se apropriar de técnicas produtivas modernas 

de convivência com o semi-árido, sem, contudo, romper com seu modo de vida singular, o 

modo de vida camponês. Este é o desejo expresso por estas comunidades e também o seu 

desafio. 

6 Principais Resultados 

O processo de reestruturação produtiva na região do MSF alterou profundamente as 

relações de produção na agricultura e a valoriação das terras. Este processo ocorrido pós 

década de 70, tanto coloca em risco as frágeis formas de acesso à terra das comunidades 

tradicionais, como Fundo e Feche de Pasto, Quilombolas e Ribeirinhos, como gera novas 

formas capitalistas de posse da terra como os projetos de irrigação. 

 Mas as comunidades do MSF reagiu por meio de sua organização, conquistando o 

reconhecimento e a legalização de seu modo de ocupação e vida naquele território 

contribuindo para a consolidação de um mosaico variado de formas de acesso à terra. 

 O grande desafio dos grupos descritos é o de apropriar de técnicas produtivas 

modernas com a devida inserção nos mecanismos financeiros e de mercado em 

contraponto com a forma de produção tradicional camponesa. Suas necessidades partem 

do reconhecimento do acesso à terra para a necessidade de acesso ao crédito e à água. A 

fase seguinte do trabalho permitirá responder a interrogantes em relação à manutenção ou 

ruptura das comunidades camponesas após o reconhecimento legal de suas terras, e 

portanto sua inserção em outra lógica. 
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