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Resumo  

O Processo de modernização se desenrola contraditoriamente, revelando formas 
particulares de territorialização. O estudo da forma mercadoria, trabalho e apropriação do 
espaço, principalmente os de uso comum, nos Brejos da Barra - BA se deu  através trabalhos de 
campo e estudo, revelando-se como parte imanente desse processo. Essas comunidades rurais, 
que se situam no vale médio do São Francisco, têm no uso comum da terra e trabalho familiar 
sua possibilidade de permanência na terra, mas ao mesmo tempo a potencialidade negativa de ter 
que sair dela.  
 
Palavras chave: Modernização; Trabalho; Vale do São Francisco; Brejos da Barra; Uso comum 
da Terra. 
 
A pesquisa 

No bojo da modernização atual da região Nordeste, buscamos entender a área dos brejos 
da Barra no estado da Bahia, centrando nossa análise no brejo da Cabeceira de São Gonçalo. 
Nisso surgiu à seguinte indagação: na modernização atual, como e quais são as relações de 
trabalho e produção de mercadorias e o que essas têm com as chamadas terras de uso comum?  

Localizado no vale médio do Rio São Francisco, mais precisamente na confluência dos 
rios São Francisco e Grande, o município de Barra tem clima semi-árido – altas temperaturas e 
pluviosidade irregular concentrada nos meses de verão.  

Excetuando-se os terrenos de serras (formadores da Serra do Estreito) e os terrenos 
margeantes dos rios São Francisco e Grande, a quase totalidade de sua área apresenta 
características geomorfológicas e hidrográficas bem particulares. Trata-se de dunas (com 100 a 
150 metros de altura) constituídas de sedimentos arenosos, entremeadas por “vales” onde estão 
as veredas de buritis. Essa feição de vereda é, nesse lugar, denominada de brejo. 
 No processo de ocupação e colonização do baixo médio São Francisco os expropriados 
de suas condições anteriores – entre eles negros africanos capturados e índios locais – passam a 
realizar forçadamente “trabalhos” para os “fazendeiros” da cana-de-açúcar e pecuária com a 
finalidade de produção de mercadorias para a metrópole portuguesa. Na mesma esfera de 
relação, ou seja, ligados a essa produção e troca de mercadorias (talvez de menor monta), através 
do trabalho, estão também alguns agregados das fazendas e agricultores “livres” membros de 
povoações do entorno.  
 Com a fragmentação de algumas dessas fazendas – ou antes, com as fugas – os já ex-
escravos passam a estabelecer outras relações, capazes de suprir suas “recém criadas 
necessidades vitais”, que se assemelham mais às praticadas pelos agregados, ou seja, agricultura 
e pecuária de pequeno porte para subsistência ou destinadas às trocas locais.  
 Nesse contexto, ou seja, no interior desse processo, surgiram as primeiras comunidades 
brejeiras que acreditamos serem oriundas do deslocamento de famílias ex-moradoras (agregados, 
escravos) de fazendas que tinham como principais atividades a agricultura, a pecuária, a pesca e 
pequenos ofícios de artesão e comércio.  

Depreendem-se daí duas formas básicas objetivadas das atividades que “chegaram” 
através da colonização, compondo um quadro contraditório de formas de pensar e agir 
modernos: uma, referindo-se a produção de mercadorias que, mesmo de pequena monta, 
auxiliaram no complexo desenrolar da produção destinada ao comércio local e à metrópole; 
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outra, com a produção voltada à subsistência ou à “satisfação de necessidades vitais” diretas dos 
grupos recém organizados em comunidades.  

A Cabeceira do São Gonçalo é uma comunidade brejeira formada por cerca de 64 
famílias e, de certa forma, originadas de um tronco comum – família de seu Lourenço Rodrigues, 
o pioneiro da ocupação desse lugar. Essas, ocupam uma área de aproximadamente 40 km², sendo 
1,0 a 1,5 hectares para cada família – considerando que alguns (poucos) não possuem terras (que 
são muitas vezes vaqueiros ou trabalhadores diaristas) – com utilização direta, parcelar. As terras 
de uso comum totalizam 37,4 km².  

Em nossas observações realizadas sobre organização dos espaços nessa comunidade 
pudemos verificar a existência de basicamente duas faixas de terras apropriadas: o brejo e a 
caatinga.  

Na primeira faixa, as famílias se distribuem em parcelas individuais (familiares), 
estabelecendo formas de produzir semelhantes entre si. Esta apresenta uma porção embrejada, 
mais baixa e úmida do terreno, onde se situam o riacho e suas margens aterradas. Aí os 
moradores tomam banho e fazem as cacimbas para recolher água potável para beberem. Além 
disso, devido aos solos hidromórficos característicos de veredas – aí antropizados – encontra-se 
o buriti, do qual utilizam o fruto e a palha. Também é nessa porção que realizam o plantio da 
cana-de-açúcar, por vezes de milho e arroz, além de reservarem espaços de pasto (manga) para 
engorda de animais como mulas, jumentos e bois – estes últimos sendo utilizados na moagem da 
cana. 

Na mesma faixa considerada, numa porção imediata à embrejada, temos o baixio. Nessa 
porção plantam árvores frutíferas e frondosas, como manga, coco, abacate, de onde retiram frutas 
e aproveitam a sombra. O terreno aí, apesar de ser em grande parte constituído por areia, é úmido 
e com presença de material orgânico – devido à proximidade com o brejo – o que o torna fértil.  

Imediatamente ao lado desta (lembrando que nenhuma dessas porções é estritamente 
isolada, existindo entre elas zonas de transição onde se interconectam duas ou mais 
características predominantes em uma ou outra) tem-se a porção denominada altos. Nela 
encontramos as benfeitorias e a casa de morada. Os terrenos aí são mais áridos e arenosos – 
difícil até de se deslocar a pé. As benfeitorias em geral são constituídas – por aqueles que 
dispõem de mais recursos – por um engenho de cana, um alambique, uma casa de farinha (com 
forno, ralador e prensa) a alguns têm aí seu depósito. Algumas famílias criam nesse espaço 
galinhas e fazem pequenas hortas. 
 A casa é geralmente o local onde dormem e realizam suas refeições, recebem as visitas. 
Há, porém, pelo que observamos sempre um espaço anexo, onde guardam os mantimentos, 
panelas, louças, e onde a lavam. Lá também se localiza o forno à lenha – que, para as famílias 
“mais abastadas”, já têm pouca serventia, pois utilizam o gás de cozinha e fogões 
industrializados. Entre a casa e este anexo, à noite, acendem a fogueira onde contam causos ou 
apenas conversam sobre o dia e os acontecimentos de que têm notícia através do rádio, das  à 
cidade, de um que passa ou da escola.  

As roças são realizadas nas porções embrejadas e nos altos também. Estas são familiares, 
onde o trabalho às vezes reúne mais de uma família e seu produto dividido de maneira que todos 
se sintam satisfeitos. 

A segunda faixa é denominada de caatinga e se situa contiguamente disposta aos fundos 
dos altos. Ela é composta pelas porções: caatinga e chapada2. Em ambas as porções encontramos 
algumas semelhanças e diferenças, paisagísticas e de uso. A relação de uso, observada, é 
denominada de terra de uso comum. Neste caso o acesso a seu uso é mediado por normas 
costumeiras em consonância com o desenvolvimento da comunidade.  

Basicamente, a família que tem a posse da terra na faixa de brejo – e dependendo do 
acordo até mesmo as que não têm – podem acessar as terras de uso comum das caatingas e 
                                                 
2 Preferimos utilizar as expressões usadas nos Brejos com as quais diferenciam as duas porções de terras. A caatinga 
é constituída por vegetação de caatinga, especifica das dunas e veredas. Já a chapada tem seu solo e vegetação 
semelhantes às áreas dos domínios dos cerrados. 



chapadas. Lá encontram madeiras – para os fornos e construção das casas – frutos diversos 
(como maniçoba, o murici, o pequi, o puçá, a mangaba entre outros), resinas, mel, caça, e ainda 
criam os viventes (gado, cabras, porcos) soltos – sendo que estes se alimentam do que lhes for 
necessário, sem limitações. Nestes quinhões não existem cercas os dividindo em propriedade, 
apenas as encontramos como dispositivo de proteção das roças perante os animais – gado, 
porcos, caprinos, entre outros, que permanecem nas terras comuns da caatinga. 

Os limites são relativizados conforme o uso. Os caminhos construídos por uma família 
podem ser utilizados pelas outras e vice-versa, no entanto não é desprovido de normalizações. O 
gado e outros animais que percorrem livremente grandes distâncias são marcados e, por vezes, 
pagam-se vaqueiros para juntá-los e zelá-los. 

Entre uma comunidade e outra os limites são diversos: árvores como castanheira ou 
jatobá que, por serem grande porte, servem como marcação de limite, assim como as “picadas” 
nas matas que são denominadas de variantes. 

A terra de uso comum apresenta heterogeneidade e centralidade na relação estabelecida 
entre os membros das comunidades brejeiras. Conforme seu Milão, este desde sempre é 
realizado na comunidade da Cabeceira do São Gonçalo.  

 
Erick: O boi foi sempre criado na caatinga? 
Milão: Na caatinga. Aqui toda vida o boi foi criado na caatinga. 
Erick: e tinha cerca? 
Milão: Tinha, pra modo dele num vim aqui pro brejo...  
Erick: Mas lá na caatinga não tinha cerca? 
Milão: Não, não tinha não. E não tem inté hoje. Lá ele anda mais para engordar, 
tinha muito pasto3. 
 

A utilização comum não significa acesso livre a todos a qualquer momento, mas é uma 
forma costumeira de acesso que garante, apenas aos membros da comunidade, conforme as 
variantes locais, um lugar comum para criação do gado solto, coleta de lenha e frutos, além da 
caça.  

Ainda na Cabeceira, por exemplo, identificamos especificidades nesse uso comum. Na 
porção de terras destinada a esse tipo de apropriação, há acordos entre os vizinhos, no qual o 
gado tem a livre circulação garantida, juntamente com a caça e coleta de frutos. No entanto, para 
a coleta de lenha e retirada de madeira, há limitações espaciais, geralmente na direção das casas 
de moradas, próximos aos caminhos4 das respectivas famílias, onde somente essas têm o acesso 
livre garantido. 

Esse conjunto de peculiaridades forma o arcabouço empírico de nosso estudo. 
 

 
Descrição da metodologia  

Para fundamentarmos tais hipóteses, nos valemos de trabalhos de campo e pesquisa 
teórica, num movimento que traz da realidade elementos que auxiliam a produção de 
conhecimento, porém sem deixar de lado aspectos teóricos anteriormente estudados. Também 
tivemos como viés de análise, a crítica radical, ou seja, uma perspectiva que busca entender 
negativamente a realidade que encontra, com intuito de aprofundar a busca pela contradição e 
seu entendimento. A ocupação dos brejos é assim entendida como parte do movimento de 
mobilização do trabalho e do estabelecimento da produção de mercadorias. Seus membros, ao 
utilizar como “estratégias”, as relações de parentesco e costumes - vinculadas diretamente com o 
trabalho na produção para consumo direto e para troca - fazem também prevalecer a forma-
mercadoria. Portanto, a troca de mercadorias em difusão (como estabelecido por Marx) já está 
presente e começa a tornar-se fundamental para essas relações, evidenciando sua modernidade.  
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Ao relacionar este estabelecimento da produção de mercadorias com a idéia da 
mobilização do trabalho, coloca-se em ação uma outra variável para a análise: o espaço.  

O espaço é entendido como não desvinculado de outras relações que o origina, dinamiza 
e lhe dá materialidade – de maneira processual e não estanque – que se remete a um 
entendimento particular da totalidade, tendo o trabalho como base e construto. Esta relação que 
dota o espaço de existência pode ao mesmo tempo, de uma forma particular, representar uma 
apropriação.  

Com o “sentido da colonização”5, produtor de mercadoria, em processo, originou-se uma 
dimensão espacial relacionada ao trabalho, sendo possível aí verificar o primórdio de uma 
divisão do trabalho e suas particulares formas.  

Conforme Gaudemar, 
 
a disciplina capitalista assegura a repartição dos indivíduos no espaço, de modo que 
cada indivíduo tenha o seu lugar e cada lugar o seu individuo, num vasto dispositivo de 
enquadramento das atividades e dos espaços (...) A economia política assegura a 
repartição dos indivíduos no espaço e a distribuição dos papéis funcionais dos 
diferentes espaços enquadra e codifica as atividades, estende as estratégias de 
desenvolvimento e táticas de equilíbrio, manobra, põe à funcionar todas as forças de 
trabalho6. 
 

Percebemos que o espaço não se desvincula dos aspectos “naturais” e que são fruto de 
relações abstratas – mas de conteúdo material reconhecível, demarcável – das quais nem sempre 
se tem o domínio. Como vimos, essa dimensão é aparentemente fruto de relações de apropriação 
vinculadas com as relações de trabalho e produção (não ignorando que estejam presentes 
aspectos relacionais: mágicos, simbólicos, costumeiros). 

Sobre a ocupação inicial dos Brejos, Sobrinho afirma que  
   

relatos de moradores antigos nos informam que a ocupação dos brejos se fez a partir 
das atividades pecuárias comum ao vale do São Francisco. Naquelas fazendas de gado 
agregavam os moradores que cuidavam do gado do fazendeiro e praticavam a 
agricultura de subsistência nas áreas úmidas de beira rio ou nas ilhas após o término da 
vazante, aproveitando-se da maior fertilidade do solo em função do húmus deixado 
pelas águas após o término das enchentes (...) Estes beiradeiros são remanescentes das 
antigas fazendas de gado que, após a decadência da atividade pecuária, foram 
abandonadas e deixados ali os trabalhadores que, em função do rápido crescimento das 
famílias camponesas, não precisaram de muito tempo para se expandirem a ocupação 
para áreas mais afastadas da beira do rio - sendo beneficiados das condições propícias 
das estreitas áreas férteis dos brejos para a prática da agricultura e criatórios soltos nas 
caatingas7. 
 

Esse manejo do gado solto na caatinga compõe parte da origem das formas de 
apropriação que caracterizarão as terras de uso comum. Esse uso comum se direciona ao espaço, 
junto com a constituição desse espaço, via apropriação pelos diferentes usos objetivados, ou seja, 
trabalho. Trabalhos esses, o da lida do gado (pelo vaqueiro), o da retirada de madeira, o da caça, 
o da retirada de lenha, da roça, entre outros.  

Essa forma, terra de uso comum, participou de uma lógica que historicamente se recria 
desde a ocupação colonial e sesmarial, onde ocorreria colada à grande propriedade, 
“beneficiando” tanto os pequenos produtores, quanto os latifundiários. Enquanto aqueles tinham 
espaços para a criação de gado, extração de lenha, madeira e outros, para estes era interessante a 
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existência desse espaço na medida em que mantinha próximos à sua propriedade esses pequenos 
produtores que em momentos específicos lhes serviam também como “mão-de-obra”. 

Campos, em seu estudo, retrata também a diversidade e a dinâmica atual de alguns locais 
do Brasil onde se encontra essa forma de utilização da terra. A característica fundamental das 
terras de uso comum em geral é o de ser uso de áreas margeantes (mas não totalmente alheias) às 
propriedades ou parcelas individuais de comunidades para suprir necessidades complementares 
essenciais à sua manutenção, sendo interdependentes das áreas parcelares e apresentando regras 
e dinâmicas próprias de acesso.    

Segundo ele, de maneira geral as terras de uso comum são: 
 
áreas que margeiam ou estão relativamente próximas às propriedades individuais, 
utilizadas principalmente por pequenos produtores. Aproveitando-se de pastagens 
naturais (geralmente de má qualidade) os usuários as utilizam para nelas soltar algum 
gado, onde há matas retirar lenha ou madeira, ou ainda usufruir alguma para pequenas 
roças 8. 
 

Nos brejos, essa terra de uso comum representava (e ainda representa) garantia de 
alimentação do gado, da madeira para a construção das casas, da lenha para o fabrico da cachaça, 
rapadura e farinha de mandioca, além das caças, extração de resinas e coleta de frutos. Sua 
importância se remete principalmente a interdependência entre essa e a faixa individual 
(familiar) de apropriação. Portanto, tudo isso, foi e ainda é parte de uma dinâmica de produção e 
reprodução das comunidades que interconectadas através das trocas, com outras comunidades – 
o que compõe um complexo quadro da modernização.  

Daí depreende-se também conjuntos de relações costumeiras e de técnicas que auxiliam 
na caracterização de um modo de vida. No entanto, o conceito de modo de vida, não é único e 
nem simples de ser explicitado.  

Em Marx, o modo de vida é fruto da relação entre os homens e destes com a natureza, ou 
seja, 

 
o modo pelo qual os homens produzem seus meios de subsistência depende antes de 
tudo, da natureza dos meios que eles encontram e tem de reproduzir. Este modo de 
produção não deve ser considerado simplesmente, como a reprodução da existência 
física dos indivíduos, uma forma definida de expressarem suas vidas, um definido 
modo de vida deles. Assim, como os indivíduos expressam suas vidas, assim eles são. 
E o que eles são, portanto, coincide com sua produção, tanto com o que produzem 
quanto o como produzem. A natureza dos indivíduos, portanto, depende das condições 
materiais determinantes de sua produção9. 

 
 
Nesse olhar, as condições materiais da produção se relacionariam a um espaço em 

produção, ou seja, ao lugar onde se encontram os meios de existência e reprodução – inclusive 
dos costumes, simbolismos, técnicas. Essas são as condições, entendidas não só como elementos 
da natureza – passíveis de se tornarem úteis – mas, formas de pensar e de se relacionar com o 
meio e os outros objetivamente. Portanto são relações de cunho moderno.  
  Essa relação não é estanque no tempo, e no espaço é passível de se transladar, dotando 
esse modo de vida, no contato com outros modos, de um aspecto complexo.  

Sobrinho, que em seu estudo trata também dos brejos da Barra, identifica um modo de 
vida particular denominado por ele de camponês brejeiro, onde o uso comum da terra destaca-se 
como fundamental para sua existência. Esse modo, no contato com o capitalismo envolvente, 
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apareceria também de forma subordinada, passível de transformação ou resistência. Portanto, 
identificam um modo de vida camponês, afirmando a concomitância entre a separação e a 
relação com o modo capitalista de produção. Se é a “sociedade envolvente” a responsável por 
subjugar o modo de vida camponês, estamos pressupondo a existência de duas formas de 
relação.  

Para nós, no entanto, a forma particular de se apropriarem da terra, de se relacionarem e 
de se reproduzirem é parte da dinâmica histórica de ocupação e transformação, fruto de um 
movimento dialético e contraditório que tem como síntese o processo, no caso, a modernização. 

Por isso, preferimos tratar dessas relações, partindo de sua não separação, acreditando 
que se trata de um único processo que mantém semelhantes formas – entre elas mercadoria e 
trabalho – evidenciando seu caráter moderno que transforma sua “diferença visível” em uma 
singularidade particular. Assim, o foco de análise deixa de ser aquele relacionado à desigualdade 
na reprodução, voltando-se para um questionamento da própria forma e do intuito da produção. 

Não queremos de maneira alguma descartar a importância de um estudo que privilegia a 
existência das formas de relação costumeiras ou que destaquem o simbolismo presente nas 
comunidades, pois em muito nos auxiliam na expressão da forma particular de reprodução como 
parte da totalidade.  

Estamos sim, problematizando o fato destas relações se anularem na sua participação na 
sociedade total através da mediação pela forma-mercadoria.   

Portanto, ao relacionar o desenrolar dessa dinâmica particular no processo geral, o modo 
de vida, ao mesmo tempo em que existe, já não existe mais, nega-se a todo o momento em que 
afirma sua existência. Isso porque sua realização é momentânea, fruto da abstração que tem um 
fim em si mesmo, existe talvez para compor a real relação social que é a reprodução do Capital.  

As terras de uso comum, nesse sentido, como forma particular de apropriação que 
guardam relação direta com o trabalho, têm sua existência vinculada ao contraditório 
“desenvolvimento” da forma-mercadoria. 

Elas surgem como parte integrante de um sistema produtor de mercadorias, mesmo 
quando sua expressão é pouco relevante nesse processo – ou seja, funcionam na manutenção 
subsidiária de uma totalidade maior que dá sentido à colonização.  

Portanto, acreditamos que essa terra de uso comum, revela em seus fundamentos relações 
com a expansão da centralidade da forma-mercadoria e trabalho, como mediação social que, ao 
serem contraditórias, se atualizam e, por isso, a forma particular tem relevância no estudo crítico.  
 Para isso, partimos do conceito de mobilidade tratado por Gaudemar. Conforme ele, “a 
mobilidade é a capacidade que permite à força de trabalho adaptar-se às variações da jornada 
de trabalho, à permutação dos postos de trabalho, aos efeitos de uma divisão do trabalho cada 
vez maior” 10. 
 Podemos questionar a existência de mobilidade do trabalho nos “recém surgidos” brejos, 
ou mesmo no bojo da modernização colonialista, se nos ativermos ao fato de que a sociedade não 
está ainda estruturada – as relações são, em grande parte, escravistas havendo pouco trabalho 
livre –, e que suas relações não permitem uma expropriação real por não haver de fato trabalho 
sendo liberto.  

No entanto, esse processo tem início na Europa, sendo ele mesmo um dos responsáveis 
pela chegada aqui de colonizadores já em mobilidade. Portanto, trata-se de um processo em 
gestação-amadurecimento, que tem em sua base a expansão espacial de uma nova forma de 
mediação social: a forma-mercadoria de substância trabalho  

 
Marx faz notar que o produto, para se tornar mercadoria, exige, na sociedade, uma 
divisão do trabalho, de tal modo desenvolvida, que a separação entre o valor de uso e o 
valor de troca, que apenas começa a despontar no comercio de troca, esteja já 
concluída...Isso implica que a existência de mercadorias não é significativa do capital. 
As épocas em que imperava a escravatura conheciam a mercadoria. Pelo contrario, o 
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capitalismo surge quando o próprio trabalho se torna mercadoria como força de 
trabalho, separando assim definitivamente o seu valor de uso do seu valor de troca11. 
 

 Se historicamente sabemos que no Brasil colonial, além da forma escravista de trabalho, 
estão presentes outras que são até mesmo assalariadas, não podemos ignorá-las como parte de 
uma contradição própria da modernização. Assim, sua forma já existe desde que se iniciam os 
primeiros processos de separação entre os homens e os meios de produção, caracterizando a 
chamada “acumulação primitiva” (Marx).  
 Por isso, acreditamos que esse trabalho já é também uma potencial força-de-trabalho, 
pronta para se realizar como mercadoria. Gaudemar, baseado em Marx, coloca que esse trabalho, 
recém criado, apresenta uma dupla forma, que passa ao seu possuidor. Uma que chamará de 
“liberdade positiva”, ou seja, livre para se colocar ao mercado “libertando” seu possuidor de 
outras relações, e a outra, denominada “liberdade negativa”, que coloca como única 
possibilidade (salvo em relações onde o trabalho  imobiliza-se) a sua realização, sua própria 
venda no mercado.  
 Nas colônias, a mobilidade do trabalho, recém iniciada e em expansão a partir da Europa 
moderna colonialista, já é tratada por alguns autores como mobilização do trabalho, devido a sua 
forma processual de implantação relacionada à acumulação, 

 
a mobilização atende a necessidade da produção da riqueza monetária no processo de 
acumulação. Ela é o processo de constituição dos indivíduos como sujeitos livres 
possuidores de sua força de trabalho, e é tal que contem em si mesma a sujeição destes 
ao processo de valorização. Isso porque sua liberdade se constitui apenas como dupla 
liberdade (Marx), num processo que cria o trabalhador, livre para ir e vir, ao passo que 
o liberta dos meios de produção, restando-lhe apenas sua força de trabalho, a qual ele 
deverá dispor para sobreviver12. 

 
 A mobilização imanente à modernização em curso é responsável por “libertar”, ou seja, 
“criar” trabalho em lugares onde antes não havia, de maneira complexa e essencial, adequando 
sua forma, às novas demandas. Seria praticamente uma mobilidade em processo.  
 Assim, o trabalho mobilizado na Europa, ao não encontrar suficiente capacidade de 
realização devido à falta de postos nas (re)nascidas cidades, desloca-se para outras regiões, 
inclusive para as colônias.  
 Ao chegar às colônias, os trabalhadores “livres”, encontram também meios que 
possibilitam trabalhar e que não necessariamente passam pela venda da força-de-trabalho no 
mercado. Ou seja, chegaram por conta de uma dinâmica processual mobilizadora, mas se 
estabeleceram por um processo inverso que é a imobilização. 
 Temos então o seguinte quadro: uma parte do trabalho existente e já mobilizado para as 
colônias (de maneira livre ou forçada) encontrará meios de se realizar como tal, através de 
relações que se aproximam em fundamento das assalariadas (troca ou venda de um tempo de 
trabalho a outro); outra será “imobilizada”, na figura de agricultores “livres” – mesmo que estes 
tenham potencialmente a forma mobilizada já ativada, para ser utilizada em caso de expropriação 
ou outro evento semelhante. 

Acreditamos então  que o trabalho “chega” ao brejo, junto com o próprio brejo através da 
mobilização posta em curso na modernização. 

Mesmo que momentaneamente imobilizado pela forma de relação “livre” ou “autônoma” 
que assumem seus membros no tocante ao trabalho, esses trabalhadores carregam 
potencialmente e inerentemente - em suas relações modernas em expansão – o fundamento de se 
tornar força-de-trabalho em momentos de “necessidade”. Entre esses momentos destacam-se as 

                                                 
11 Ibidem, p. 195. 
12 Leite, C. G. Modernização e mobilização do trabalho no Vale do Jequitinhonha. 2006. Relatório final (Iniciação 
Científica apresentada ao Departamento de Geografia) – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, p.09. 



expropriações ou crises de produção na qual seja necessária a venda da força-de-trabalho na 
garantia da sua manutenção. 

Todo esse conjunto de relações pede uma aproximação do entendimento que fazemos 
sobre o trabalho. Isso porque, sabemos que nem todo trabalho tem a mesma definição nos 
diferentes lugares e momentos, necessitando também tornar evidente  sua atualidade empírica. 
Para isso, traremos aspectos encontrados nos brejos que podemos relacionar com a categoria 
trabalho que concorda com a proposta por Marx, Kurz e Postone, ou seja, trabalho como 
abstração-real13, não-ontológico destituído de trans-historicidade14, tratado em termos 
históricos, originado e promotor da modernização. Esse trabalho pode ser entendido como uma 
abstração real, dotado de uma lógica da qual se identificam momentos. Assim, poderíamos, 
numa breve e arriscada tipologia (fetichizada) dizer que, num momento anterior à chamada 
modernização, a realização de atividades onde havia a garantia daquilo que anacronicamente 
chamamos de vida, era realizada, mas sem sua objetivação. Outros fatores, que não uma 
atividade com fim em si mesmo, tomavam o centro da relação entre os homens. Assim, 

 
a dependência pessoal caracteriza tanto as relações sociais da produção material 
quanto as outras esferas da vida baseadas nessa produção (...) mas, justamente 
porque as relações de dependência pessoal constituem o fundamento social 
incontroverso, não se faz mister que os trabalhos e os produtos assumam feição 
fantasmagórica, diversa de sua realidade.15 
 

 Sobre isso, Kurz ressalta que, 
as sociedades pré-modernas tinham obviamente um "processo de metabolismo com a 
natureza", mas não uma esfera diferenciada do "trabalho"; e mesmo quando 
produziam mercadorias, essa produção era entretecida com os demais momentos 
(religião, tradição, estruturas consangüíneas e "comunitárias" etc.). Sob tais relações, 
é absolutamente impossível existir uma clara separação entre "trabalho" e "tempo 
livre". O problema refere-se, portanto não simplesmente à capacidade perceptiva ou 
compreensiva dos homens pré-modernos a respeito de algo que, embora "tivessem 
tido" em si (como propõe o dogma do conceito ontológico do trabalho), não tivessem 
podido saber, mas antes a suas relações reais: eles tampouco "tinham" em si o 
"trabalho" como esfera social em separado16. 
 

                                                 
13 “A ‘representação’ é um processo essencial daquilo que Marx designou por fetichismo da forma da mercadoria. 
Não é só que o quantum de energia humana despendida não pode ser separado da forma concreta desse mesmo 
dispêndio; logo que os produtos se encontram produzidos, ele também pertence ao passado e já não é tangível, e por 
isso evidentemente não está ‘contido’ nos produtos em sentido natural ou físico. A  ‘representação’ como processo 
físico nesta medida ocorre apenas nas cabeças dos sujeitos sociais assim constituídos, nomeadamente como 
percepção e ‘tratamento’ práticos fetichizados da sua própria sociabilidade. Ainda assim, tal ‘representação’ refere-
se a algo que de facto não ocorre apenas nas cabeças dos sujeitos, como forma de percepção e de acção, mas que é 
uma realidade física, a saber, processos de combustão passados ocorridos em corpos humanos, dispêndio de 
unidades energéticas. Como o quantum de energia gasta no processo do seu dispêndio não pode ser realmente 
separado da forma ou determinação concreta desse mesmo dispêndio, e como, tratando-se de um dispêndio 
definitivamente passado, não pode literalmente estar ‘contido’ nos objectos, a forma social de representação é de 
facto neste aspecto irreal em duplo sentido. Mesmo assim, esse quantum de energia teve de ser despendido 
realmente no passado, pelo que, por outro lado, representa uma substância física real (se bem que ‘representada’ de 
modo paradoxal). A forma da representação desta substância real, porém, nada tem em si de físico, sendo antes uma 
abstracção real, um modo de percepção e de acção socialmente constituído, em que as substâncias naturais e os 
bens produzidos são realmente tratados como se fossem objectos físicos de pura representação de processos de 
combustão passados em corpos humanos” (grifo nosso).  
Kurz, Robert. “A substância do Capital: o trabalho abstracto como metafísica real social e o limite interno absoluto 
da valorização”. In: Revista EXIT! Crise e Crítica da Sociedade da Mercadoria. Disponível em 
www.obeco.planetaclix.pt. Acessado em 20 abr. 2007.  
14  Conceitos elaborados, respectivamente, por Robert Kurz e Moishe Postone. 
15 Marx, K. O capital: crítica da economia política . Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 1999, p.99.  
16 Kurz, R. O pós-marxismo e o fetiche do trabalho: sobre a contradição histórica na teoria de Marx. Krisis 15, 
1995. Disponível em www.obeco.no.sapo.pt. Acesso em 20 de abr. 2007. 



Quando se inicia a objetivação dessa atividade, como forma de manutenção dessa vida, se 
está diante de um processo de abstração que remete a valorização do produto oriundo dessa 
atividade. É aí que  tal atividade objetivada, caracteriza um trabalho concreto, e seu produto, um 
valor-de-uso. 

Esse valor-de-uso, fruto da atividade, ou relação objetiva entre “homem” e “natureza” 
(recém criados), só se torna valor-de-uso porque se vê nele uma utilidade direta.  

Quando, no entanto, o produto dessa atividade (trabalho concreto) se destina a troca, ou 
seja, é colocado em relação de igualdade com outro, para permuta, toda sua qualidade de uso 
desaparece, e depois reaparece nas mãos do outro, com o qual se permutou. Esse trabalho 
concreto, com toda sua utilidade e, por que não  simbolismo,  passa então a não existir mais 
quando seu produto é trocado. Ele existiu e ao mesmo tempo deixou de existir, ou seja, tornou-se 
uma abstração, trabalho humano abstrato. O produto, por conseguinte, transmutou-se em outra 
coisa: mercadoria – dotada também de valor-de-troca ou valor17.  

Porém, tanto o valor-de-uso, quanto esse valor, estão simultaneamente presentes na 
mercadoria produzida pelo trabalho humano abstrato, caracterizando uma forma-mercadoria em 
gestação.  

 
na medida em que o "trabalho" estabelece o "valor de uso", não se trata de uma 
definição ontológico-transhistórica para lá da abstracção do valor, mas nada mais 
que o modo específico como a abstracção real se apodera dos objectos, que em si 
nada têm de abstractos. O que Marx designa paradoxalmente como "trabalho 
concreto" não constitui por isso uma "necessidade natural eterna"; pelo contrário, 
não é outra coisa senão o modo material específico de o "trabalho abstracto" se 
apropriar da "matéria" natural ou social18. 

 
Esse “passe de mágica" revela-se perverso em todo o processo, já que a partir dele, todas 

as relações simbólicas, concretas, suores, choros, alegrias, lástimas envolvidos na produção 
desse produto deixa de fazer sentido. 

Essa objetivação das atividades e suas formas se difundem até tornarem-se pouco a pouco 
a base da mediação entre as comunidades. Mas, para que isso ocorra de maneira ampliada, é 
necessário que estas comunidades, ou mais precisamente seus membros, se reconheçam como 
“iguais”. Isso só ocorre, com exceções, na gradual expansão das idéias e ações, entre elas, as de 
liberdade, indivíduo, natureza, surgidas e difundidas a partir da Europa ocidental no Século XVI. 
Marx ressalta que somente a partir da relação pela qual os homens se reconhecem como 
independentes entre si (ou seja, como homens) é que poderão ter a mesma condição de levar seus 
produtos de trabalho a um lugar comum de troca. Isso não ocorria antes da modernidade e não 
havia, portanto, as noções de trabalho concreto ou abstrato. Nem mesmo a noção de trabalho, 
como atividade objetivada destinada a um fim era comum a essas comunidades. 

 
um objeto útil só pode se tornar valor-de-troca depois de existir como não valor-de-
uso, e isto ocorre quando a quantidade do objeto útil ultrapassa as necessidades 
diretas de seu possuidor. As coisas são extrínsecas ao homem e, assim, por ele assim 
alienáveis. Para a alienação ser recíproca, é mister que os homens se confrontem, 
reconhecendo, tacitamente, a respectiva posição de proprietários particulares dessas 
coisas alienáveis e, em conseqüência, a de pessoas independentes entre si. Essa 
condição de independência recíproca não existe entre os membros de uma 
comunidade primitiva, tenha ela forma de uma família patriarcal, de uma velha 
comunidade indiana ou de um estado inca etc.19 

 

                                                 
17 Tanto o conceito de valor-de-uso quanto o de valor-de-troca foram elaborados por Marx no O capital: crítica da 
economia política, já citado anteriormente. 
18 Idem, “A substância do Capital: o trabalho abstracto como metafísica real social e o limite interno absoluto da 
valorização”. In: Revista EXIT! Crise e Crítica da Sociedade da Mercadoria. Disponível em 
www.obeco.planetaclix.pt. Acessado em 20 abr. 2007.  
19 Marx, Ibidem, p. 112. 



Por isso, o período da difusão do trabalho como mediação social é também o período da 
difusão das trocas entre grupos humanos. Ou seja, os produtos do trabalho são produzidos não 
somente para o uso, gerando valores-de-uso, mas também a produção que já é pensada para a 
troca. Essa pode ser uma das características  diferenciadoras entre o caráter moderno de uma 
produção e o pré-moderno. 

 
Esta cisão do produto do trabalho em coisa útil e em valor só atua, na prática, depois 
de ter a troca atingido tal expansão e importância que se produzem as coisas úteis 
para serem permutadas, considerando-se o valor das coisas já por ocasião de serem 
produzidas 20. 
 

Assim, nesse processo de ampliação dessas mediações, cada vez mais o uso deixaria de 
ser central, tomando a troca esse papel de mediação social. Os produtos do trabalho seriam 
tornados então potencialmente permutáveis já no momento de sua produção, obscurecendo-se o 
valor-de-uso e com ele a concretude do trabalho. 

Os “recém surgidos” trabalhos, realizados nessa moderna forma de viver, ou seja, na 
modernização, são portanto, também trabalhos humanos abstratos, realizáveis ou potencialmente 
realizáveis para troca. Segundo Marx, 

 
ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, também desaparece o caráter 
útil dos trabalhos neles corporificados; desvanece-se, portanto, as diferentes formas 
de trabalho concreto, elas não mais se distinguem uma das outras, mas reduzem-se, 
todas, a uma única espécie de trabalho, o trabalho humano abstrato 21. 

 
Esse é o trabalho humano abstrato, fruto de um tempo histórico-social e não naturalizado 

que é cada vez mais difundido junto com seu produto ganha na modernidade aspecto de relação 
social.  

Até agora tratamos da noção de trabalho, percorrendo um caminho que o denota como 
trabalho humano abstrato e seu “surgimento” historicamente datado a partir da modernidade. 
Também indicamos que os brejos originaram-se no interior da colonização moderna do baixo 
médio São Francisco, que tem em sua base a mobilização desse trabalho e produção de 
mercadorias para a metrópole, mas com efetiva e necessária abertura a outras formas de 
produção e circulação local de mercadorias.  

Esse trabalho, com fim em si mesmo, ou seja, objetivado próprio da modernidade, tem 
assim como par fundamental identificável, a mercadoria. Segundo Marx,  

 
em todos os estágios sociais, o produto do trabalho é valor-de-uso, mas só um 
período determinado do desenvolvimento histórico, em que se representa o trabalho 
despendido na produção de uma coisa útil como propriedade ‘objetiva’, inerente a 
essa coisa, isto é, como seu valor, é que transforma o produto do trabalho em 
mercadoria 22. 

 
Com a difusão das trocas de produtos do trabalho ocorrendo em escala que ultrapassa o 

âmbito local de onde foi produzido, esse produto passa a constituir, real e potencialmente, uma 
forma-mercadoria – por mais que tenha a objetiva função concreta (abstração real) de satisfazer 
o uso direto.  

Essa forma-mercadoria, em formação-afirmação é oriunda e, ao mesmo tempo, base de 
um desenrolar contraditório da modernização, que se evidencia também pela divisão social do 
trabalho e surgimento da mercadoria força-de-trabalho. Essa força-de-trabalho, como forma 
mercadoria, é uma das bases do capitalismo, afirmando sua própria existência. 

 

                                                 
20 Marx, Ibidem, p. 95. 
21 Ibidem, p. 60. 
22  Marx, ibidem, p. 83. 



o aparecimento do produto sob a forma mercadoria supõe uma divisão do trabalho 
tão desenvolvida na sociedade que, ao ocorrer esse aparecimento, já se terá 
concluído a dissociação entre valor-de-uso e valor-de-troca, dissociação que começa 
com a permuta direta (...) o que caracteriza a época capitalista é adquirir a força de 
trabalho, para o trabalhador, a forma de mercadoria que lhe pertence, tomando seu 
trabalho a forma de trabalho assalariado. Além disso, só a partir desse momento se 
generaliza a forma mercadoria dos produtos do trabalho 23. 
 

Todo esse movimento fundamenta as relações modernas e como vimos só pode ser 
analisado dialeticamente. Assim, esse trabalho e a forma-mercadoria seriam oriundos e ao 
mesmo originariam a modernização. O que existia antes, mesmo que fosse chamado por nós 
anacronicamente de trabalho e mercadoria, não tinham totalmente essa função de mediação 
social capaz de colocar todos em relação a todos. E mesmo essa “relação de todos com todos”, 
ou seja, como relações sociais entre indivíduos ou entre comunidades, passa a ser questionável 
com o advento da forma-mercadoria em expansão.  

Isso porque a contradição inerente a essa faz da aparente relação social entre homens 
“iguais” uma relação social entre os produtos do trabalho. Ou seja, ao igualar trabalhos e 
produtos diferentes, transfere-se às coisas produzidas, a possibilidade de realizarem relações 
sociais: 

 
os homens não estabelecem relações entre os produtos do seu trabalho como valores 
por considerá-los simples aparência material de trabalho humano de igual natureza. 
Ao contrario. Ao igualar na permuta, como valores, seus diferentes produtos, 
igualam seus trabalhos diferentes, de acordo com sua qualidade comum de trabalho 
humano24.  
 

Assim,  
 
a igualdade dos trabalhos humanos fica disfarçada sob a forma da igualdade dos 
produtos do trabalho como valores; a medida por meio da duração, do dispêndio da 
força humana de trabalho, toma forma de quantidade de valor dos produtos do 
trabalho; finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se afirma o caráter 
social dos seus trabalhos, assumem a forma de relação social entre os produtos do 
trabalho 25. 

 
O que acreditamos observar como relações sociais que têm como mediação social o 

trabalho satisfazendo a forma-mercadoria, em verdade é uma impressionante forma de relação 
onde o que se realiza como relação social é apenas o produto desse trabalho.  

Portanto, por essa lógica promover a perda da importância daquilo que mais se valoriza 
nas análises do modo de vida, ou seja, a própria vida (onde se incluem formas diferentes de 
relação, costumes, simbolismos, entre outros) é que se faz necessária a crítica dessa forma de 
mediação pelo trabalho abstrato e mercadoria. 

 
Resultados   

As relações particulares encontradas nos brejos não se deram de forma subordinada ou 
envolvida, mas sim numa plena realização contraditória. Sendo assim, pretendemos, a partir de 
uma visada crítica, tratar da modernização atual nos brejos, com destaque a Cabeceira do São 
Gonçalo, evidenciando as relações de trabalho, produção de mercadorias, técnicas utilizadas, 
regras costumeiras e sua organização espacial.  

 As terras de uso comum têm seu acesso mediado por “regras próprias” estabelecidas 
pelos membros das comunidades, mas que, no entanto, estão em constante atualização. Assim se 

                                                 
23 Ibidem, pp.200-201. 
24 Ibidem, pp.95-96. 
25 Ibidem, p. 94. 



evidencia que a particularidade no processo de modernização não se separa, nem se isola de sua 
totalidade processual. 

O trabalho nos brejos, como falamos, teria surgido junto com os próprios brejos e 
brejeiros constituindo também uma territorialização.  

Logo, o trabalho tornado costume, ou até mais que isso, vai ganhando centralidade na 
comunidade. As relações a ele se referem, e nele se estabelece o parâmetro do tempo. Não como 
um cidadão urbano, que tem a abstração mais evidente. No entanto, este tempo lento e suas 
relações outras envolvidas não os liberta de sua essência abstrata. 

Na Cabeceira do São Gonçalo, por mais que seus membros tenham muito presente 
questões religiosas, simbólicas, parentais, de costumes, têm também na base de sua mediação 
com outras comunidades, e internamente (talvez menos), a mediação pelo trabalho externalizado 
na forma-mercadoria. O trabalho concreto ainda realizado, relativamente central, não impede 
que potencialmente sua forma complementar-negativa, trabalho abstrato, seja realizada e 
colocada em ação, quando da produção e troca de mercadorias.  

Para chegar a essas evidencias partimos da observação empírica das relações de trabalho 
e produção que realmente realizam.  

As relações de produção efetuadas pelos os membros da comunidade da Cabeceira do 
São Gonçalo, são chamadas por eles de “labuta”, e tem o sentido de trabalho. No seio de um 
núcleo familiar o trabalho de mulheres e crianças é diferente do realizado por um homem jovem 
ou adulto. Enquanto os primeiros realizam as chamadas tarefas da casa (tais como: preparo das 
refeições, lida com animais de criação, pequenas hortas e cuidados com filhos menores); os 
outros, são responsáveis pelo comércio, pela busca de materiais para construção das casas, caça, 
maior parte da lida na roça – mesmo que, em épocas de colheita, plantio, durante a moagem da 
cana e na produção de farinha, todos participam ativamente. Nas oficinas de farinha e produção 
de cachaça e rapadura, mais comuns, o trabalho tem uma sutil divisão por sexo e idade, não 
descaracterizando o conjunto de trabalho familiar. 

Nesse trabalho familiar não se percebe de início uma separação entre o que é relação 
familiar e relação de trabalho.  

Esse aspecto coloca-nos diante da seguinte questão: será que trabalho para eles é uma 
abstração ou é parte da vida? Não arriscaríamos responder sem antes colocar algumas situações 
vividas, e mesmo assim, não seria fácil. 

Segundo eles, esse trabalho da roça, da moagem, do zelar dos animais e plantas é um 
trabalho diferente do realizado nas cidades, pois não existiriam patrões e nem horários fixos, não 
seriam mandados por ninguém, seriam autônomos. Essa autonomia é sempre destacada como 
positiva.  

Com toda razão esse trabalho tem aspectos relevantes do ponto de vista da subjetividade, 
do sentimento de autonomia e até mesmo da moral. A dúvida é: será que só o sentimento pode 
explicar uma relação tão complexa? 

Como vimos, na modernização, essa autonomia pode ser relativizada. Isso porque, ao se 
tratar de trabalho temos de considerar sua dupla forma – produtor de valor-de-uso e de valor. 
Esse trabalho, aparentemente autônomo, por vezes é realizado para produção destinada ao 
consumo próprio (que por ventura da necessidade pode se transmutar à troca) e por outras se 
destinada à troca. No momento em que se destina à troca, fundamenta a forma-mercadoria, que 
dota esse trabalho, ao mesmo tempo como produtor de valores-de-uso e potencialmente valores-
de-troca. 

Ao ser produtor de potenciais valores torna supérfluo todo seu caráter concreto e, por 
isso, desautoriza falar de autonomia. Quanto mais este trabalho parece concreto, mais abstrato 
ele é, somente porque seu intuito não é só produzir bens para o uso, mas sim produzir um duplo 
valor, ou seja, colocar em ação  a forma-mercadoria. 

Nos momentos do trabalho são percebidas paradas para descanso (não só das pessoas 
como dos animais), brincadeiras, contação de causos, entre outras coisas que remetem ao âmbito 
relacional, não havendo clara separação entre atividades de lazer e produção. Isso muitas vezes é 



tido como resistência a forma-mercadoria ou, ao capitalismo, que dita regras de funcionamento 
padrão, exigindo produtividade maior, esfacelando essas relações.  

Porém, tudo isso parece se esfumaçar, dando lugar à forma fantasmática do valor, no 
momento em que levam tais produtos ao mercado. Pois aí, fica formalizada que essas atividades 
têm apenas um fim em si mesmo, ou seja, são capazes apenas de produzir algo do qual não irão 
se utilizar realmente. Sendo assim, toda não separação entre atividades, trabalho e brincadeira, 
não poderiam ser tomadas como resistência à forma-mercadoria (ou ao capitalismo) e sim parte 
de sua viabilização. 

O trabalho também é presente nas relações de parentesco, sendo comuns às trocas de dias 
de serviço, o pagamento pelo trabalho diário, o uso em comum de instrumentos de trabalho, a 
sedição em forma de parceira de porções de terras, aos menos abastados, para plantio das roças, 
entre outras situações. 
 A presença de ajuda mútua e trabalho de parceria são essenciais na manutenção da 
comunidade. Através dele, famílias em menor condição conseguem manter-se 
momentaneamente e vice-versa. O que não é consumido pela própria família, e nem colocado na 
mútua relação, é levado ao mercado.  

Assim percebemos que mesmo não sendo inicialmente produzido para venda, a qualquer 
momento pode esse produto servir a essa função. Isso nos leva a crer que esta possibilidade já 
fora pensada no momento da sua produção. Portanto, essas formas, apesar da sua relevância 
como forma de minimizar crises, não escondem a forma trabalho abstrato. Isso porque, sua 
finalidade continua sendo o trabalho para determinado fim, o trabalho para suprir necessidades 
diretas ou mediadas pela troca.  

Nesse momento o trabalho, realizado para determinado fim (como vimos em Kurz e 
Postone), ou seja, a troca na cidade em busca do que não se produz, gera o apagamento dessas 
relações mútuas fazendo surgir o verdadeiro “monstro devorador” que é o valor. Esse não quer 
saber se o trabalhador sofreu, lutou, solidarizou, ficou feliz, se entristeceu ou ainda se morreu ao 
realizá-lo, o que lhe interessa é apenas sua própria capacidade de ser igualado a outro trabalho 
qualquer, também tornado nulo. Nessa relação, somente o valor se realiza como sujeito e não o 
dito trabalhador. Pois somente esse valor é dotado de vitalidade na troca, como vimos nas 
apreciações sobre trabalho e mercadoria. 

Por fim, ao observar a realidade brejeira, no tocante ao trabalho e produção de 
mercadorias, evidenciamos suas diversas formas e funções na comunidade. Essas informam e 
são informadas pelo modo de vida, que tem no amparo comunitário e utilização da terra comum 
a “minimização” de seu impacto negativo, diferenciando-o do caráter atribuído em outros 
contextos, como os das cidades.  

Nos brejos, o trabalho como evidenciamos, apesar de ter características próprias 
(parceria, ajuda mútua, trabalho por dia, entre outros) reconhecidos e aceitos pela comunidade, 
com uma temporalidade mais atrelada à própria dinâmica comunitária, revelam em conjunto, no 
momento da troca desses produtos na cidade ou com outras comunidades, o real papel 
desempenhado.  

Isso põe em movimento contraditório toda a comunidade e a constituição dos seus 
espaços apropriados. Um exemplo disso foi identificado por Sobrinho, quando do aumento da 
demanda da produção e consumo, aumentam o uso – causando conseqüentemente degradação – 
dos espaços de caatinga que recobrem as dunas de areias. 

Ainda, no tocante as terras de uso comum, percebemos sua permanência, ainda que seja 
evidente sua diminuição ou transformação, sendo a sua potencial regularização parte do 
processo. As comunidades brejeiras atualmente ocupam áreas por meio da posse, que lhes 
garante momentaneamente o uso.  

A posse, segundo a Lei de Terras de 185026, no entanto, abrange apenas áreas onde há 
benfeitorias ou usos comprovados, ficando de fora as terras comuns. Para se contrapor a isso, 
                                                 
26 Esta versa sobre a iniciativa governamental, influenciada por elites ditas aristocráticas do período, de 
regulamentar a posse de terras e criar ao mesmo tempo um mercado fundiário nacional.  



movimentos sociais organizados a partir de 1970  reivindicaram uma emenda popular à 
constituição do Estado da Bahia que garantisse a regularização também das áreas comuns.  

O Estado através de um órgão gestor, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), juntamente ao Instituo de Terras da Bahia (INTERBA) tentam, numa 
iniciativa não inédita, cadastrar todas as ditas terras devolutas existentes no estado da Bahia. Na 
região de Barra a maior parte das terras se enquadra nos termos de terra devoluta, direcionando 
para lá tais ações de regularização e cadastramento.  

Nos brejos, se expressa uma particularidade, pois a maior parte das terras por eles 
utilizadas o é de forma indireta ou comum (sem benfeitorias claras). Ou seja, utilizam-na sem lá 
quase criarem benfeitorias em sua totalidade, e sim para criação de gado, caça e corte de lenha 
necessária a construção de casas e produção de farinha e rapadura.  

No entanto, o Estado da Bahia tem uma lei específica – de 1988, instituída  através da 
inclusão de um parágrafo único do Artigo 178 da Constituição do estado – a  lei dos fundos de 
pasto, voltada para situações onde prevalece esse tipo de uso, ou seja, que beneficia a terra de 
uso comum, garantindo sua regularização coletiva. Essa decorre de lutas encampadas por 
movimentos sociais e outras entidades no sertão baiano – onde existem outras formas de 
apropriação comum da terra – contra a grilagem dessas terras. Entre elas, destacam-se as lutas 
dos movimentos sociais dos municípios de Uauá e Canudos, que foram culminantes para o 
estabelecimento da lei estadual.  

No tocante a essa tentativa de regularização fundiária das terras de uso comum, 
ressaltamos nos brejos as ações da Comissão Pastoral da Terra (CPT) regional junto com 
entidades como diocese de Barra. Estas realizam em parceria um conjunto de atividades que 
envolvem a sensibilização e problematização referente a questões de cunho social e ambiental. 
Tratam-se das “missões ecológicas”, onde a questão fundiária e da preservação são as mais 
evidentes, culminando em ações que incentivam a formação de associações. Estas teriam o 
intuito de propiciar que em conjunto os moradores reivindicassem o cadastramento e 
regularização da terra apropriada via posse, tanto individual como coletivamente. Com isso, 
teriam em mãos documentação necessária para manutenção desses frente a qualquer processo de 
grilagem ou enfrentamento com algum fazendeiro.  

Essas associações se enquadrariam nos termos das chamadas Associações de fundo de 
pasto, ou  seja, seriam reconhecidas como comunidades onde há terras de uso comum – onde 
criam gado, caçam e extraem lenha – na base de sua reprodução. O argumento da CPT é que, 
garantindo-se essa área, garante-se a permanência das comunidades.  

Apesar da legitimidade da luta encampada pelos movimentos de fundos de pasto, 
caberiam algumas questões de cunho crítico investigativo. O que pode acontecer quando se 
promove a demarcação? O fundamento de se contrapor aos grandes grileiros deve-se ocorrer pela 
via da propriedade regularizada por órgãos que legitimam essa mesma grilagem?  

Por isso, ao partir da particularidade, atentamos também para relevância do processo. Se 
pensarmos na luta dentro das vias legais estabelecidas pelo estado de direito, o cadastro poderá 
ser uma solução, mesmo que de curto prazo. Porém, pesando ainda dentro destas regras, temos 
também a legitimação de algo simbólico, memorial e base da reprodução da comunidade 
tornando-se legalmente passível de venda, ou seja, compondo o quadro fundiário, ou melhor, o 
mercado fundiário. Desta forma há facilitação da potencialização dos usos que não propriamente 
os já efetivados na região. Essa contradição torna-se então um objeto importante de estudo. 

  Se fizermos uma relação com planejamentos estatais, teremos uma visão mais ampla das 
possibilidades de ação. Vejamos com Sobrinho, uma delas: trata-se de utilizar as áreas de brejos, 
com solos férteis e água (“oásis” no sertão) como zonas de produção intensiva voltada à 
fruticultura. Para isso, as estruturações de estradas e energia elétrica, além da mobilização de 
trabalhadores são essenciais – como tem sido feita.  
 Assim, evidenciamos que a apropriação comum, como parte de um processo, é 
particularmente uma das formas contraditórias da modernização, que se ajusta às demandas do 
momento de modernização.  



 Se antes sua função não necessariamente precisava de legalização, bastava existir como 
forma social potencializadora de dinâmicas locais. E se durante a intervenção mais intensificada 
por parte do Estado, estas permaneceram – por motivos diversos, seja da lógica contraditória que 
não se realiza por completo, seja por esses mesmos motivos aliados a movimentos sociais de 
defesa dessa forma. Hoje, cada vez mais se torna uma urgência do capital regularizar sua 
existência, efetivar mesmo que momentaneamente tal forma, a fim tentar tê-la sob controle, 
mesmo que isso não seja essencialmente mais necessário. Isso porque, como vimos o trabalho 
potencialmente mobilizável, por essa lógica de regularização fundiária, não tem mais destino na 
modernidade. 
 Portanto, o trabalho empiricamente observado revela-se relacionado com a forma espacial 
produzida e apropriada, no caso, terra de uso comum. Ou seja, a terra de uso comum assim 
apropriada atualiza-se na degradação e ampliação do consumo intrinsecamente ligado a uma 
constituição-dependência do mercado. Assim, mesmo que aparentemente sejam nelas 
estabelecidas relações aparentemente autônomas, ou desvinculadas da perversidade das grandes 
cidades, temos de olhar o que os une, ou seja,  a forma de realização mediada pela forma-
mercadoria.  
 A apropriação pelo trabalho, relacionada com produção, e esse com o todo, fazem da 
particularidade brejeira apenas uma forma de expressão de um processo de magnitude total, 
perverso e incontrolável. 
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