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RESUMO: Toda funcionalidade da Unidade Produtiva (UP) está centrada nas tomadas de 
decisões dos agricultores tradicionais, caracterizando-se por ser um conjunto de sistemas de 
produção que não envolve o uso intensivo de altas tecnologias (REIJNTJES et al, 1994). Este 
trabalho foi realizado na região de Morraria, no município de Cáceres-MT, mais precisamente na 
Comunidade de Santana, distante aproximadamente 55 km da sede do município e tem como 
objetivo descrever e caracterizar algumas das tomadas de decisões que os agricultores 
tradicionais efetuam em sua unidade produtiva. Porém, a mais significativa e que mais chamou 
atenção foi a que se refere ao uso comum da terra, em virtude de suas características e também 
em função do sistema socioeconômico que nos rege nos dias atuais. No entanto, algumas 
dessas estratégias significam a manutenção ou não da própria subsistência do agricultor no 
campo, como é o caso do uso comum de áreas de terra ou a realização de trabalhos ou tarefas. 
A pesquisa se desenvolveu mediante a utilização de entrevistas estruturadas, semiestruturadas, 
aberta e de observações “in loco”. Na abordagem, foi priorizada a forma de uso comum da 
terra, uma das estratégias que os agricultores tradicionais desenvolvem com grande frequência e 
que segundos os próprios agricultores é importante para sua própria manutenção e 
sobrevivência. Todo o processo de decisão segue um ritual peculiar a cada agricultor, porém 
com características muito semelhantes.  
Entre essas decisões, está principalmente a que diz respeito à finalidade de uso de um “bem”, 
que se estende a todos os membros da comunidade, como por exemplo, a retirada da madeira e 
da palha de coqueiro para a cobertura das casas. Por isso, há sempre a preocupação da 
manutenção das áreas para que toda a comunidade possa se beneficiar quando houver 
necessidade.   
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1 INTRODUÇÃO 

O uso comum da terra é uma prática pouco utilizada no Brasil, no entanto, várias 
comunidades de agricultores tradicionais vêm retomando essa modalidade de trabalho, em 
grande parte, estimulada pelas condições sociais em que o grupo vive e pela falta de assistência 
das instituições governamentais. Em um passado remoto a ocorrência dessa prática foi uma 
forma bem utilizada no Brasil colonial, principalmente no período em que a coroa portuguesa 
distribuía as terras no sistema de sesmarias. 

Atualmente essa prática está em desuso em decorrência de vários fatores, que acabam 
forçando os agricultores a buscarem formas alternativas de subsistência no campo. 

Contudo, ainda se percebe que em algumas comunidades tradicionais de agricultores, 
essa prática persiste em continuar viva, principalmente nos aspectos que fortalecem a 
subsistência dessa categoria de agricultores. 
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Mesmo em desuso, percebe-se que nas Reservas Extrativistas – RESEX; nas áreas de 
cultivo em várzeas, na região amazônica, nas áreas de pesca, na região litorânea e em muitas 
outras, esse sistema ainda ocorre de forma muito forte, e em alguns casos constitui na maneira 
mais eficiente da preservação e manutenção da subsistência dessas comunidades tradicionais, 
Reijntjes et al. (1994). 

Essa abordagem é importante, pois apresenta inúmeros aspectos positivos, quanto às 
formas de exploração e quanto às relações sociais que envolvem todos os membros da 
comunidade. 

Este trabalho foi desenvolvido na região da Morraria, no município de Cáceres-MT, com 
o objetivo de identificar as formas remanescentes de uso comum da terra, bem como aquilo que 
vem contribuindo para o desestímulo dessa prática entre os agricultores. 

 

2 PROCEDIMENTOS MÉTODOLÓGICOS 

A área objeto de estudo é a sesmaria de Santana (Figura 1), localizada no Estado de 
Mato Grosso, município de Cáceres, na Região da Morraria, distante aproximadamente 55 km da 
sede do município.  

 

 

 

 

 

  

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A sesmaria de Santana encontra-se em uma área intermontana, ou seja, em um vale, 
que está encaixado entre dois prolongamentos, ou braços da Serra das Araras, apresentando 
relevo bastante desgastado e o clima encontrado na região é o tropical típico, (Miranda & 
Amorim 2000). 

 

FIGURA 1. Localização da área de estudo – Cáceres-MT. 
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No período da estação chuvosa, a região recebe forte influência da massa de ar 
equatorial continental (mEc), proveniente da região amazônica. Já na estação seca, a massa de 
ar que atua com mais frequência é a tropical continental (mTc), proveniente da região do Chaco 
argentino e boliviano (Piaia, 1999).  

A região da Morraria está incluída na microrregião do pantanal mato-grossense, em 
área de transição. A região possui vegetação, com características típicas do cerrado 
brasileiro, apresentando: estratificação diferenciada, com campos, cerrados limpos, cerradão, 
caracterizada também pela presença de arbustos e árvores retorcidas, de pequeno porte, 
casca grossa, permeadas com gramíneas, com folhas, que no período da estação seca estão 
em queda, adaptadas a altas temperaturas, provenientes de fatores climáticos e antrópicos – 
as queimadas. De acordo com as observações de Miranda et al (1996) e Rodrigues (1996) o 
fogo pode influenciar o processo reprodutivo da vegetação do cerrado.  

A maior evidência desse processo verifica-se nas decisões dos agricultores tradicionais 
em colocarem o fogo, durante o período da estação seca, para estimular a rebrota e assim 
fornecer o capim nativo para o gado. 

Segundo Felfili et al (2004), o cerrado é um bioma rico em biodiversidade, 
apresentando, importantes potencialidades, podendo ser constatado através da grande 
quantidade de espécies. Ele ainda complementa enumerando os diversos tipos de 
potencialidades, que constituem: as alimentícias, as medicinais, as ornamentais, as 
forrageiras, as apícolas, as produtoras de madeiras, as cortiças, as fibras, os óleos, o tanino e 
as de materiais para artesanato.  

A imensa riqueza do cerrado constitui também fonte alternativa de renda contribuindo 
para a complementação da subsistência das comunidades tradicionais (Felfili et al, 2004).  

A região apresenta várias nascentes formadoras dos afluentes da Bacia do Paraguai, o 
qual tem grande importância na estrutura hidrográfica brasileira, além disso, contribui para a 
formação de uma das áreas mais ricas em biodiversidade: a bacia pantanal. 

A região é banhada pela micro bacia do ribeirão Água Branca, um pequeno riacho que 
nasce dentro da sesmaria de Santana, em sua porção leste e corre em direção ao norte. O 
ribeirão Água Branca é perene e possui água cristalina, no entanto, apresenta sabor salgado 
acentuado, sendo classificado pelos agricultores, de água salobra, que é dispensado por eles no 
consumo diário. Gliessman (2001) aponta consequências desfavoráveis da salinidade da água. 
Segundo informações dos agricultores, todas as nascentes que estão em sua margem direita 
são possuidoras dessas características. A água destinada ao consumo doméstico vem de uma 
pequena nascente que está dentro da propriedade do senhor Catulino Lopes Viana, morador da 
margem esquerda do Ribeirão Água Branca. Toda a região possui regime pluvial. 

No período da estação seca, os pequenos riachos tornam-se intermitentes, 
permanecendo apenas com água nas proximidades da nascente. 

As duas comunidades: Sagrado Coração de Jesus/Santana e Água Branca possuem 
sistemas canalizados de abastecimento de água, que é retirada de nascentes próximas, que 
através de canos plásticos é feita a distribuição para as residências por gravidade. 

As nascentes d’água que abastecem as residências não estão protegidas, nem por 
cercas, que possa impedir o acesso de animais domésticos e silvestres, nem por outros tipos de 
proteção que impeça a entrada e o acúmulo de detritos externo que possam vir através das 
enxurradas das chuvas.  

Em ambas comunidades, a utilização da água vem de nascentes que possuem boa 
potabilidade. Altiere (2002), e Gliessman (2001), observam que a água é o componente de 
fundamental importância, para a manutenção de todo o sistema de produção e que sua forma de 
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exploração pode determinar questões de ação no solo e consequentemente como a umidade do 
solo e da atmosfera interferem na produção agrícola.  

 

2.2  ASPECTOS HUMANOS 

Em 1908, um grupo de pessoas, formada por seis famílias, adquiriria, por meio de 
contrato de compra e venda uma área de 1.592 hectares, que era parte do desmembramento da 
sesmaria de Inhumas, e que passou a ser denominada da sesmaria de Santana. Atualmente, a 
população que ocupa a área da sesmaria de Santana é constituída basicamente de 
descendentes.  

O arraial de Santana chegou a ter cerca de quarenta e cinco núcleos familiares distintos, 
com residências independentes e um contingente populacional de aproximadamente 450 
pessoas. Porém, hoje, restam dos remanescentes, vivendo na área da sesmaria de Santana, 
apenas quatorze núcleos familiares distintos, com contingente populacional de 65 pessoas. 

Em virtude das invasões e grilagem das terras da sesmaria de Santana, existem 
formações de novos núcleos familiares, constituídas de pessoas que vieram de outras partes do 
Brasil e que, portanto, não são remanescentes do antigo arraial de Santana. Essas pessoas são 
originariamente de Minas Gerais, Santa Catarina e do próprio estado de Mato Grosso. As 
pessoas que estão chegando à região adquirem as terras mediante a compra de direito de 
posse, de posseiros que já haviam entrado, anteriormente, nesta área de terra, e passam a 
reclamar como sendo de seu direito. 

Hoje, devido às invasões e conflitos na região, os remanescentes estão agrupados em 
duas localidades distintas, com isso houve uma diminuição da área de terra para a exploração 
agrária. Essa situação ocorreu após vários conflitos e por final, houve um acordo entre as partes. 
Um grupo passou a ocupar a margem esquerda do ribeirão Água Branca, ao norte da sesmaria e 
outro ocupa a região sul. Após acordo, os remanescentes receberam aproximadamente 100 
hectares de terra para cada núcleo familiar.  

 

2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos tiveram como base, o levantamento de dados 
mediante a utilização de entrevistas estruturadas e semiestruturadas.  

As entrevistas estruturadas consistiram em perguntas que seguiram um roteiro 
previamente estabelecido, sendo aplicado aos representantes de cada residência, sem alteração 
das perguntas e sua sequência (Marconi & Lakatos, 1990). As entrevistas foram realizadas de 
acordo com o formulário elaborado, sendo aplicada nas comunidades de Santana e Água 
Branca, também com informantes chaves dentro dessas comunidades. 

As entrevistas semiestruturadas buscam obter uma visão geral do problema (Gil, 1987) e 
foram realizadas com informantes chaves dentro das comunidades de Santana e Água Branca. 
Esse procedimento metodológico é uma forma de explorar mais amplamente uma determinada 
questão (Marconi & Lakatos,1990).  

Para as entrevistas foram estabelecidos os seguintes critérios na escolha dos 
informantes chaves dentro das comunidades: 
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1. Os líderes da comunidade, conforme Coelho (2005), além de informações da 
própria comunidade; 

2. As pessoas mais idosas da comunidade, que consequentemente possuem maior 
conhecimento dos fatos ocorridos; 

Primeiramente definiu-se a área de estudo, em seguida passou-se a elaborar o guia de 
assuntos a serem abordados com os entrevistados. O passo seguinte foi a realização das visitas 
às unidades produtivas com o intuito de agendar as entrevistas.  

As entrevistas foram marcadas com antecedência, adequando-se à disponibilidade de 
cada produtor, pois muitos deles estavam na lida, em atividades de seu cotidiano. 

A cada entrevista concluída, realizava-se a análise parcial das respostas, com o intuito 
de verificar possíveis discrepâncias ou contradições. Após as entrevistas a etapa seguinte 
consistiu na ordenação de todos os dados. Em seguida, foram realizadas a identificação e a 
descrição do uso comum dos espaços. Assim que os trabalhos foram se desenvolvendo, 
ocorreram necessidades de novas informações, quando se buscou apoio no banco de dados 
do ProSA1. Quando o banco de dados não atendia às reais necessidades, foram realizadas 
novas visitas à comunidade, buscando complementar a deficiência de informações.  

Cada fase dos trabalhos realizados dentro a sesmaria de Santana pode ser 

observados na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1
 ProSa – Programa de Estudos  de Sistemas Agrícola da FAMEV – Faculdade de Agronomia 

e Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso. 

FIGURA 2. Fluxograma retratando a sistematização dos procedimentos metodológicos. 
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Pesquisa realiza nas safras –2003/2004 e 2004/2005.   

É importante salientar que o trabalho, realizado na sesmaria de Santana, teve como 
enfoque todos os agricultores considerados remanescentes, ou seja, todos aqueles que estão 
ligados diretamente ao processo de aquisição de terras, da área da sesmaria, através de 
parentesco (herança), além disso, foi considerado, para efeito da pesquisa, o agricultor que 
tradicionalmente trabalha a terra, usando apenas a força física, e pequenos instrumentos do dia-
dia, como por exemplo, a enxada, a foice, o machado e a tração animal.  

Esse trabalho foi realizado nas localidades de Água Branca e do Sagrado Coração de 
Jesus (Santana), com quatorze famílias de agricultores tradicionais. (Tabela 1). 
 

TABELA 1. Propriedades pesquisadas na sesmaria de Santana.  

SESMARIA DE SANTANA 

LOCALIDADE 

CÓDIGO 

DA UP 

PROPRIETÁRIO ATIVIDADE 

S
A

G
R

A
D

O
 C

O
R

A
Ç

Ã
O

 D
E

 

J
E

S
U

S
 

S01 Catulino Lopes Viana E 

S02 Benedito Lopes Viana E 

S03 Máximo Lopes Viana E 

S04 Cecílio Lopes Viana1 E 

S05 Liduvino Lopes Viana1 E 

S06 Armindo Lopes Viana1 E 

S07 Antônio dos Santos Martins E 

S08 Paulo dos Santos Martins E 

S09 Gonçalo Martins Viana E 

Á
G

U
A

 B
R

A
N

C
A

 

S12 André Santana Lopes E 

S13 Liduvino Lopes Viana E 

S14 Cassiano Lopes Viana E 

S15 Luiz Corrêa E 

S16 Angelino da Silva  E 

E – Entrevista· 

1 Esses agricultores foram considerados para efeito de estudo como grupo familiar. 
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Nas discussões, dá-se ênfase do uso comum dos espaços dos agricultores 
tradicionais, abordando principalmente a maneira tradicional de lidar com a terra, destacando 
a dualidade entre aquilo que foi uma área de sesmaria, com todas as suas características e 
prerrogativas, e a realidade vivida pelos agricultores nos dias de hoje.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 O SESMARIANISMO 

A partir de 1500, o rei de Portugal, que pelas perspectivas da época, julgava-se dono da 
terra, passou a doá-la em forma de sesmarias a quem tivesse condições de explorá-las, 
geralmente pessoas das classes mais abastadas. Contudo, muitas vezes, após tentativas 
infrutíferas de ocupação, a terra era abandonada. Assim ela pertencia, de fato, a quem a 
ocupasse, isto é, ao chamado posseiro, Prezia & Hoomaet (2000).  

Em um primeiro momento, as terras doadas como sesmaria, representavam grandes 
extensões de áreas, que segundo Porto (S/D), eram: “... sesmarias de 6, 8 e mais léguas 
quadradas...” A medição era realizada em braças, ou seja, eram contadas seis léguas de 
comprimento por duas léguas de terra de largura. Levando-se em consideração que cada légua 
corresponde a 6.000 metros ou a 6 km, isso proporcionaria uma área equivalente a 1200 
hectares. Se, em princípio, as áreas de sesmaria foram doadas com o objetivo de produzir 
alimentos, para abastecer a população, essas grandes áreas e a dispersão desses agricultores 
pelo território brasileiro não significaram o alcance desse objetivo, tanto que a Lei da Terra de 
1850 busca retomar essas áreas novamente para o Estado. “... Que todas as terras dadas por 

sesmarias e não... cultivadas, entrem, outra vez, na massa dos bens nacionais, deixando somente aos donos das 
terras meia légua quadrada, quando muito, com a condição de começarem logo a cultivá-las em tempo 
determinado, que parece justo  (Porto, S/D). 

O que normalmente ocorria com essas áreas de sesmaria, em termos de exploração, 
seguindo o objetivo principal de produção de alimentos, fato abordado por Proto (S/D), por 
Diegues Jr. (1959) e por Prezia & Hoomaet (2000), é que eram áreas utilizadas por famílias 
numerosas e que ao longo do tempo passaram a serem exploradas e ocupadas por um 
contingente cada vez maior de pessoas. 

A organização dos grupos sociais que passaram a explorar essas áreas, com o objetivo 
de manter a sua subsistência, nem sempre foi vista como forma digna e proveitosa à sociedade. 
Essa prática de uso comum, atribuída a essas comunidades, muitas vezes fechada por laços de 
parentescos, que se organizavam e obedeciam a regras que às vezes diziam respeito somente a 
esse grupo de pessoas, pode ser analisada sob uma ótica bastante controvertida, conforme, 
observa Hardin (1968). No entanto, Mckean & Ostronm (2001), Anderson & Loris (2001), e 
Almeida (1989), apresentam inúmeros pontos positivos dessa prática de explorar a terra.  

Nos dias atuais, o uso comum da terra, possui aspectos extremamente relevantes, para 
essa categoria de agricultores, pois: 

1. Estabelece inter-relação, entre os núcleos familiares, criando fortes laços de união e 
desse modo acaba contribuindo para a fixação do homem no campo; 

2. Produz alimentos, mesmo que de subsistência, pois de qualquer forma o excedente 
chega à cidade; 
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3. Preserva os mananciais e as áreas verdes; 
4. Utiliza baixíssima quantidade de produtos químicos, como por exemplo, os agrotóxicos; 
5. Contribui para a promoção de formas socialmente justas de uso da terra, conforme 

Anderson & Loris, (2001). 
Essa maneira de exploração da terra, em sistema de uso comum, principalmente nestas 

duas comunidades estuda, está estruturada em um sistema complexo de funcionamento. No 
entanto, essa estratégia vem contribuindo com a subsistência desses agricultores e 
incondicionalmente em sua manutenção no campo. Mesmo assim as dificuldades enfrentadas no 
dia-a-dia, por essas duas comunidades tradicionais, estão refletindo em outro acontecimento que 
merece estudo mais aprofundado, que se trata da saída da população mais jovem em busca de 
emprego nas cidades circunvizinhas.   

 

3.2 A SESMARIA DE SANTANA E O USO DA TERRA 

A sesmaria de Santana possui dimensão relativamente pequena em relação ao tamanho de 
outras áreas de sesmarias existentes na região, isso ocorreu em virtude desta área de terra ter 
sido desmembrada de outra, no caso, a sesmaria de Inhumas, conforme documento de compra 
e venda datado de 1908, em favor de Claudino Lopes Viana, Estevão Satyro Lopes Viana, 
Ciryaco Lopes Viana, Irineu Lopes Viana, Manoel Procópio Martins e Manuel Santana Lopes 
Viana. 

As terras destinadas como áreas de sesmaria possuíam particularidades bem definidas 
sob vários aspectos. A sesmaria de Santana também apresentou essas características, como 
por exemplo: 

 O uso coletivo da área para a criação de bovinos, de forma 
extensiva formada por vários criadores. 

 Construções de casas em torno de uma mesma área, formando 
assim pequenos aglomerados populacionais, que na sesmaria de Santana, eram denominadas 
de Arraial. Normalmente com alguma infraestrutura. No caso da sesmaria de Santana, essa 
infraestrutura se resumia em uma igreja, uma escola primária, cemitérios e casa de farinha.   

 Localização das roças em uma mesma área, para favorecer os cuidados 
principalmente com o manejo e com as cercas contra animais domésticos e também os 
silvestres. 

 As roças eram feitas e cultivadas entre dois e três anos e em seguida 
abandonadas para serem cultivadas em outro lugar, de forma itinerante. 

 Utilização de formas de trabalhos variadas, como: mutirão, troca ou permuta de 
dias de serviços, empreitas, etc. 

 Fabricação de vários produtos dentro da sesmaria, basicamente como uma 
forma de auto abastecimento e para isso fabricavam: farinha de mandioca e de milho, polvilho, 
rapadura e açúcar, banha de suínos para uso alimentar.  

 Fabricação de utensílios para uso doméstico, como gamelas, colheres de pau, 
peneiras, engenhos para moer a cana-de-açúcar. Além disso, havia a fabricação de utensílios 
destinados à utilização no trabalho cotidiano da sesmaria, como: cochos para ração animal, 
carros de bois e seus apetrechos (cambão, canga, canzil e cordas). 
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Todas as atividades executadas dentro da sesmaria de Santana estão voltadas a manter 
a subsistência e na medida do possível produzir algum excedente para servir como base de 
troca ou de entrada de algum capital para atender as necessidades de alguns produtos que 
vierem a faltar na comunidade, como por exemplo: sal e remédios.    

Conforme se observa em relatos do informante mais idoso da Comunidade de Todos os 
Santos, na localidade de Água Branca, o senhor Cassiano Lopes Viana:  

 
“Quando nossos pais utilizavam as terras da 
sesmaria de Santana, para qualquer coisa que 
fosse sempre seguia as orientações dos mais 

velhos. Não havia nenhuma disputa entre as 
pessoas, nem mesmo para produzir mais que o 
outro. Nem para retirar da natureza qualquer 
produto só por dinheiro. A criação do gado era na 
larga2, todas as famílias da comunidade criavam o 
gado junto. Nessa época os animais jovens, os 
bezerros, eram sinalados3 na orelha e somente 
depois de desmamados, já quase adultos é que 
recebiam a marca do dono (...) Quando, íamos 
plantar, a área era escolhida em comum acordo, 
e cada um já definia o que ia plantar e muitas 
vezes também já havia acordos de cultivar a roça 
em sistema de meia. (...) Isso tudo sempre 
ocorria com a orientação dos mais velhos”. 

 

Adams (2000), Souza & Barrella (2004) e Mansano (2004), também expõem as práticas 
de tomadas de decisões entre comunidades tradicionais de caiçaras, onde se observa que vários 
pontos são idênticos, principalmente, no que se refere à liderança. Neste aspecto os membros 
mais idosos da comunidade possuem papel fundamental nas decisões.  

A área da sesmaria de Santana teve a prática de uso comum desde o início de sua 
aquisição, a qual foi realizada por um grupo de pessoas que a obtive mediante uma parceria na 
hora de realizarem a compra. Essa união não ficou somente na forma da aquisição ela passou a 
ser inserida dentro de todas as atividades exploratórias para a sobrevivência do grupo.  

Outros agricultores remanescentes e descendentes dos pioneiros da ocupação desta 
área são coesos, afirmando em seus relatos a prática do modo de uso comum da sesmaria. 

O uso comum ganhou formas mais abrangentes, pois, passou a fazer parte do cotidiano 
e como necessidade de sobrevivência, ganhou aspectos diferenciados. Segundo o senhor 
Catulino Lopes Viana e o Senhor Cassiano Lopes Viana, até as compras na cidade de Cáceres, 
que aconteciam mais ou menos entre duas ou quatro vezes ao ano, ocorriam em forma de 
caravana, com carros de bois e normalmente, cada família encomendava o que ia precisar. Na 
viagem de ida, os carros de bois sempre estavam carregados com mantimentos básicos, como: 
arroz, feijão, carne seca de vaca, latas de banha de porco, toucinho de porco, rapadura, melado 
e em alguns casos utensílios domésticos, como a gamela, muito utilizada na região. No retorno, 

                                            

2
 Na larga – Expressão usada pelos agricultores, que designa a criação de animais, no caso bovinos, de forma 

extensiva, sem a utilização de cercas. 
3 Sinalados – expressão que designa, segundo essa categoria de agricultores, um pequeno sinal, feito na orelha do 
animal, para identificar o seu dono, pois cada criador escolhia um sinal, que poderia ser um pequeno corte em forma 
de ‘v' na orelha do animal, assim todo animal que tivesse com seu devido sinal, quando adulto receberia a marca 
definitiva de seu dono. 
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realizavam-se as compras de acordo com as encomendas de cada família, que normalmente, 
constituía grande quantidade de carga. Os produtos mais comuns de compra eram: sal, café, 
açúcar, ferramentas para a lida no campo, tecidos, calçados e remédios.   

Outro aspecto importante a ser abordado está relacionado na maneira da convivência 
dessa comunidade. Pois, segundo relatos do senhor Cassiano Lopes Viana: 

 
“Quando uma família estava em falta de algum 
produto, como arroz, sal, café ou açúcar, 
sempre era socorrido pelo vizinho, que 

emprestava aquilo que lhe faltava”. 
 

Dessa forma o uso comum também se estendia inclusive aos produtos que 
eram adquiridos na cidade de Cáceres. Continua o agricultor: 

 
“Em uma próxima viagem à cidade, o vizinho que 
emprestara qualquer produto, tinha por obrigação 
restituir o que lhe foi cedido”.  

 

Essa prática possui reflexos, inclusive nos dias atuais. Ainda hoje, na falta de um 
determinado produto, busca-se no vizinho mais próximo, a resposta para o problema. Outra 
prática que ainda perdura nos dias atuais, nestas comunidades, é a oferta ao vizinho mais 
próximo ou ao compadre, a retribuição dos favores através de um pequeno agrado, que pode vir 
de várias formas, como por exemplo: a doação de um frango, uma dúzia de ovos, um cacho de 
banana ou mesmo um pedaço de carne, quando se abate um animal. 

A exploração das áreas de uso comum segue normas que ordenam a própria 
manutenção da subsistência dessa categoria de agricultores tradicionais. A exploração 
ocorrida na sesmaria de Santana também segue os mesmos preceitos que datam desde os 
primórdios da instituição desse tipo de concessão de posse da terra no Brasil, essa maneira 
de uso da terra está ligada diretamente a duas formas básicas de subsistência: 

1.    As áreas de construções das roças; 
2. As áreas utilizadas na criação extensiva de bovinos e equinos. 

As normas de uso de exploração ocorridas na sesmaria de Santana eram 
estabelecidas de acordo com as decisões tomadas pelas os mais velhos. Normalmente o 
local da roça era escolhido pelas pessoas de maior idade da comunidade, onde roçavam, 
derrubavam, queimavam e para só depois plantar seus mantimentos. Todo o trabalho que 
envolvia a construção da roça era realizado em conjunto com os membros da comunidade, 
sempre orientado pelos mais idosos, até mesmo a decisão sobre o tamanho da parte de roça 
que cada membro poderia ficar. As famílias mais numerosas ficavam com partes maiores e 
as famílias pequenas com os menores. Na colheita, os trabalhos eram realizados em forma 
de mutirão. Atendendo assim as necessidades de todas as famílias da comunidade.  

Em relação às áreas onde ocorria a criação extensiva de bovinos, também se seguiam 
normas de procedimentos voltados a proporcionar, além do bom desempenho, um estado de 
harmonia entre toda comunidade, pois, os animais eram constantemente acompanhados e 
seguidos de cuidados que proporcionassem todos essas condições. A visita ao gado, 
denominada pelos mais antigos de “campear o gado”, consistia em sair em grupo de três ou 
mais cavaleiros à procura do rebanho bovino espalhado por toda a área da sesmaria. Esse 
trabalho também era feito pelos membros da comunidade, envolvendo várias famílias. Os 
animais jovens recebiam no próprio campo um corte na orelha, como sinal de identificação do 
proprietário, até chegar o período da marcação, onde todo o rebanho era levado ao curral a fim 
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de realizar a identificação definitiva do proprietário com um ferro quente, normalmente na região 
inferior da perna direita do animal. 

O modo de uso comum, da área da sesmaria de Santana também pode ser observado, 
na maneira de como essa categoria de agricultores tratam e trabalham a terra. Esses 
agricultores possuem um processo de rotação das áreas de cultivo, chamadas de capoeiras, que 
constitui a maneira natural da reestruturação do ambiente ocupado pelo homem, segundo 
depoimentos de vários agricultores, como o senhor Cassiano Lopes Viana, o senhor Catulino 
Lopes Viana e o senhor Armindo Lopes Viana, que constituem os moradores de maior idade e 
mais antigos na sesmaria de Santana. Não era raro o agricultor cultivar por dois a quatro anos 
em uma mesma área, sem diminuir a produtividade e que a próxima derrubada da mata para o 
plantio ocorria não porque aquela área de terra diminui sua produtividade, mas sim porque a 
limpeza dessa área se tornava muito mais trabalhosa. O fato é que as áreas de capoeira 
chegavam a ficar por oito, dez e mais anos sem que esses agricultores voltassem a derrubá-las 
novamente, condição que contribui em muito para o processo de regeneração. Essa prática de 
construção itinerante das roças observadas por Wagley (1988), por Adams (2000) e por Mckean 
& Ostronm (2001), é fundamental para se restabelecer um novo equilíbrio neste ambiente.  

 
 “(...) a capoeira acumula progressivamente, na 
superfície do solo, nutrientes e húmus e favorece, 
dessa maneira, uma boa reciclagem de nutrientes, 
a qual preenche um papel importante na 
recuperação do solo aumentando sua porosidade, 
sua capacidade de absorver a chuva e o ar, 
diminuído, também, o risco de erosão (Dubois, 
1996). 
 

O ambiente passou por um processo traumático, ou seja, a derrubada da mata e, em 
seguida, a queimada para dar lugar a um produto agrícola.  

Ainda nos dias de hoje, o processo de exploração da terra para o cultivo dos produtos 
agrícolas persiste em ocorrer sob a mesma forma que ocorria quando da aquisição da área da 
sesmaria, em 1908, por parte dos pioneiros.  

Esse modo particular de exploração das áreas de uso comum dentro da sesmaria 
Santana está ameaçado, em virtude de vários aspectos externos e alheios a essa prática de 
subsistência. Hoje há grandes conflitos envolvendo essa categoria de agricultores tradicionais. 
Dentre os principais pontos conflitantes, há três que surgiram com maior ênfase nos últimos 
anos, que são: 

1. A delimitação das áreas, que cada agricultor possui, imposta pelas próprias 
circunstâncias do momento, pois antes toda a área era aberta e de uso comum. Hoje, 
cada agricultor está sobre uma área delimitada e isso trouxe problemas imediatos. O 
mais grave é o pouco tempo de regeneração que as capoeiras possuem, pois com a 
delimitação das áreas, o uso dos espaços passou a ser mais intenso assim, como não há 
tempo suficiente para que as capoeiras se regenerem, a consequência imediata é a 
diminuição significativa da produtividade, sentida e reclamada por todos os agricultores. 
Conforme o relato do senhor Cassiano Lopes Viana:  
 

“Antigamente, com a planta de seis litros de 
arroz, a gente chegava a colher até dezoito 
volumes, o suficiente para abastecer toda a 
família por um ano; e se a família fosse pequena 
dava até para emprestar um pouco pro vizinho ou 
vender um pouco”. 
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2. Os aspectos culturais causam fortes interferências, no dia-a-dia desses 
agricultores, caminhando lado-a-lado com o processo de cultivo. Mckean & Ostronm 
(2001), também reforçam a influência estabelecida entre a cultura e a maneira de 
produção. Nas comunidades de Santana e Água Branca observa-se que os agricultores 
deixam guiar por aspectos culturais, que começa com a derrubada da mata até chegar à 
colheita. O agricultor segue, por exemplo, o calendário lunar, plantando somente na lua 
que tradicionalmente julgue correta, ou favorável a determinado produto. Notadamente 
algumas vezes, esses agricultores tiveram perdas relacionadas diretamente a esse 
aspecto cultural. O senhor Catulino Lopes Viana, observa que:  
3.  

 “já houve ocasiões onde à demasiada demora em 
realizar a colheita do arroz, a espera da lua 
adequada, fez com que a estiagem, fosse embora 
e se revertesse em chuva e fazendo com que o 
arroz viesse a ter quase que sua totalidade de 
perdas, pois, acabou por arder4”.  

 
Dentre outros fatos observados, sobre esse aspecto, pode-se citar como forte exemplo, 

aquilo que aconteceu com o senhor Máximo Lopes Viana, quando, no final do ano de 2004 veio 
a ser mordido por um animal peçonhento (cobra), e o primeiro recurso a procurar foi à benzedura 
e somente dias depois se buscou recursos hospitalares. Com isso, segundo os médicos, a 
sequela imediata foi a cegueira total, agravada pela catarata. Hoje, o senhor Máximo Lopes 
Viana tornou-se uma pessoa extremamente dependente de seus parentes para sobreviver, pois 
não consegue mais realizar as tarefas mais corriqueiras de seu dia-a-dia.     

 
4. O modelo externo de produtividade é tratado com muita ênfase, aspecto que 
vem impondo nova perspectiva de produção e ao mesmo tempo vem moldando e 
servindo de espelho para essa categoria de agricultores tradicionais. O problema é que 
esses agricultores não têm conseguido seguir esse modelo e no primeiro momento a 
impressão que fica, segundo depoimentos, é de angústia e aflição por não se adequar a 
ele. O fato que exemplifica essa situação é o que ocorre em relação à criação do gado 
bovino, já que a exigência do mercado vem introduzindo forçadamente a criação do 
gado da raça Nelore. Essa exigência ocorre no momento da venda da produção, no caso 
os bezerros, pois o mercado passou a diferenciar monetariamente os animais dessa 
raça em detrimento das demais. Isso está fazendo com que esses agricultores, mesmo 
tendo no leite uma opção a mais de renda, introduza de maneira cadenciada aquilo que 
o mercado vem estabelecendo. 
Essa situação enfrentada por essa categoria de agricultores tradicionais é muito 

diferente da qual estavam habituados. Quando viviam em uma comunidade fechada – o Arraial 
de Santana, não havia delimitações de cercas na área da sesmaria e as exigências e 
necessidades de produção também eram diferentes. 

Hoje, em suas unidades de produções, os agricultores tradicionais, mesmo enfrentando 
todas essas divergências, têm procurado ao longo de sua jornada de trabalho, complementar 
seus rendimentos com outras atividades. Uma das alternativas encontradas por esses 
agricultores é a utilização de espaços fora de sua unidade de produção. De certa forma um  

                                            

4
 Arder – expressão usada pelos agricultores para designar certa fermentação do produto ou deterioração. 
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suporte a mais para sua subsistência, pois nessas áreas que funcionam como uma extensão de 
sua unidade produtiva há possibilidades de obtenção de vários produtos complementares à 
subsistência, como por exemplo, matéria-prima para desenvolver outra atividade, como o 
artesanato, ou mesmo áreas para realizarem o cultivo, que por sua vez pode ocorrer em forma 
de arrendamento, parceria, meeiro ou mesmo cedida sem qualquer pretensão financeira em 
troca.  
Essa busca do agricultor, fora de seu espaço territorial, ocasionado pela sua necessidade de 
sobrevivência é uma característica do espaço necessário à manutenção da subsistência, pois a 
ação do trabalho do agricultor está além dos limites territoriais de sua propriedade. Essas 
relações resultantes da exploração espacial realizada pelos agricultores tradicionais, onde 
abrange todas as áreas de uso para sua subsistência, são abordadas por Azevedo (2001), como 
espaço funcional. Ela configura condição essencial para a manutenção da subsistência a essa 
categoria de agricultores.  

Outra estratégia adotada pelos agricultores tradicionais, dessas comunidades, foi a 
manutenção de áreas de terras que funcione como uma reserva, onde os agricultores extraem 
folhas de palmeiras para coberturas das casas; a madeira, para a construção de: casas, cercas, 
currais e chiqueiros; a lenha, para produção de energia, no fogão; também há a busca pelas 
plantas medicinais e algumas de cunho místico/religioso. 

Além disso, essas áreas também possuem a serventia da extração animal, importante 
fonte de proteína explorada pelos agricultores tradicionais. Atualmente, na sesmaria de Santana 
foram identificadas quatro áreas com essas características (Figura 3) e que se demonstraram de 
grande importância não só para a manutenção da prática do uso comum, como também para a 
manutenção dos agricultores no campo.   
 

 

    4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso comum é uma modalidade de exploração da terra pouco praticada no Brasil, no 
entanto, este trabalho, revelou que dentro da sesmaria de Santana essa modalidade consiste em 
uma das maneiras primordiais na manutenção do homem no campo, pois: 

 Mesmo sendo uma forma em desuso, o uso comum vem sendo praticado todas as vezes 
que os agricultores estão passando por necessidades, e isso se tornou uma constante. 

 A forma do uso comum vem sofrendo alterações em sua prática, em virtude das 
imposições do próprio sistema socioeconômico e pelas mudanças culturais, que a 
sociedade vem atravessando. 

 O uso comum foi verificado entre os membros das comunidades da sesmaria de 
Santana, não apenas em sua área territorial, mas também em área da vizinhança, pois, 
os agricultores encontraram uma maneira de explorar áreas de vizinhos também na 
forma de uso comum.  
  
Outro aspecto observado foi a delimitações das áreas por cercas, fato que contribuiu em 

muito para a desestabilização da prática do uso comum, na sesmaria de Santana. Porém, isso 
não impediu essa modalidade de exploração da terra, pois os agricultores buscaram formas 
alternativas de manterem a subsistência, em função das próprias dificuldades do dia-a-dia. Além  
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disso, o aspecto cultural também contribuiu para a permanência dessa prática, haja vista, que 
esses agricultores sempre que se faz necessário à exploração comum, se cercam de ações que 
envolvem toda a comunidade. 
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