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No território por onde passo
há olhos d’água

firmados nos espaços noturnos da terra
meu olho é olhado
sou mira-mirante
em altos e Baixos.

No sul há nortes em cercas de arames farpados
trenas, tiranos, tiragem agem, agem.

Piquetes e aros em tudo
desde a casa de farinha ao outeiro oitizeiro

No território há (des)envolvimentos
a cada meia, volta e meia, meia volta

do rio, ribeirinho, ribeirinhas, ribeirões
não rimam/remam com futuras gerações.
No curso do prato transgênico, conceitos

escondem crioulas sementes
apagam do mapa o chão

demarcado por mãos

no mapa:
o médio rio,

a barra mais velha
e a rosa dos ventos

apontando destinos e interesses.
Não é apenas uma faixa de terras no Baixo Sul

é território.
Território de poder.

Ali o arame,
 na outra margem o rio.

A praia, privada.
Há marcas por onde eles demarcam.

Há APAS nos mAPAS
e matas ameaçadas.

Nos baixos tabuleiros
a casa do peão é ocupada pela BR

cegam o olho do rio com esgotos



antigos casarões tombam em estacionamentos
É o (des)envolvimento

tirando gente
calando gente

No mato: bens
Na mata: Bem-te-vis

Celeste Maria de Queiroz Martinez
(poeta, produtora e contista de Valença, Bahia)



PREFÁCIO

A obra Território, Cultura e (Des)envolvimento no Baixo Sul da Bahia 
aborda a difusão das pesquisas realizadas no âmbito das relações vigentes, 
em termos de Território, Cultura e (Des)envolvimento, sendo um espaço 
para reflexões e proposições de iniciativas aos desafios da região.

Como marco inicial de divulgação das ações do Observatório de 
Pesquisas e Saberes Socioterritoriais do Baixo Sul da Bahia (OBSUL), o e-book 
Território, Cultura e (Des)envolvimento no Baixo Sul da Bahia foi elaborado a 
partir de projeto financiado pela  Pró-Reitoria de Extensão (Proex) do IF 
Baiano, por entender como essencial o “conhecer para valorizar” os aspectos 
culturais, sociais, tecnológicos, educacionais, ambientais e políticos, como 
molas propulsoras para ações de desenvolvimento, em sentido amplo.

Os 13 capítulos que compõem o livro foram agrupados em três partes, 
conforme a natureza de cada um, sendo a Parte I composta por textos relacio-
nados a “Terra, Território e Conflitos Ambientais”; a Parte II abrangendo as 
temáticas do “Espaço, Economia e Políticas de (Des)envolvimento”; e a Parte 
III reunindo reflexões sobre “História, Memória e Patrimônios Culturais”.

Aos autores dos diversos capítulos, nossos agradecimentos especiais, 
pela dedicação e pelos esforços sem limites, por viabilizarem esta obra, que 
lança luz sobre as relações ambientais, sociais, culturais, políticas, econô-
micas e seus impactos no Baixo Sul baiano.

Por fim, espera-se que este livro possa colaborar e instigar mais edu-
cadores, estudantes, pesquisadores, lideranças comunitárias, movimentos 
sociais e gestores públicos a utilizarem a gama de informações aqui contidas 
para ações de desenvolvimento educacional, social, cultural, ambiental e 
econômico, tendo-se sempre o ser humano como elemento central para 
chegarmos à uma sociedade igualitária e ao equilíbrio ambiental necessário 
à vida em sua plenitude.

Geovane Lima Guimarães
Diretor geral do IF Baiano/campus Valença





APRESENTAÇÃO

A emergência de uma nova conflitividade na sociedade, decorrente 
das transformações recentes nas relações sociais e de poder do capitalismo, 
tem revelado a centralidade do território e dos bens comuns nas políticas 
de desenvolvimento e nas estratégias de empresas e comunidades locais. 
Essa conflitividade, nas últimas décadas, afirmou-se pela contínua sobre-
posição de fenômenos e projetos em disputa sobre diferentes territórios 
e uma reconfiguração de lugares a partir de um contexto geopolítico de 
expansão das fronteiras capitalistas e de novas agendas econômicas ligadas 
à mercantilização da terra, do solo urbano e de bens materiais e imateriais.

Na arena política, alguns acontecimentos recentes envolvendo essas 
disputas indicam que essa conflitividade complexificou problemas históricos 
da realidade brasileira, como os temas da terra, do racismo, da economia, 
dos direitos sociais, quer seja em termos culturais, de renda e classe social, 
quer seja em termos de gênero e raça. Questões emergentes como o reco-
nhecimento de territórios e de sujeitos políticos do campo, das florestas 
e das águas, a agroecologia, o tema das “outras economias”, educação do 
campo, financeirização e comoditização da natureza, estrangeirização 
de terras, o tema do patrimônio e da identidade, dentre outras questões, 
ganharam centralidade nesse movimento de disputas que conformam essa 
conflitividade e indicam temas pendentes e não resolvidos que influencia-
ram diretamente o modo de pensar e agir e a forma de escrever as análises.

A incorporação desse léxico temático, até então pouco tratado de forma 
transdisciplinar no campo político e teórico, resultado destas contradições 
recentes, renovou as possibilidades de interpretação dos repertórios e prá-
ticas políticas para analisar o tempo-espaço das disputas em que estamos 
imersos. Afinal, à medida que os conflitos avançam sobre novos territórios, 
novas contradições, discursos e práticas se desenvolvem e novos problemas 
são recolocados na ordem social.

Essa conflitividade emergente nestes últimos anos ganhou importância 
por meio do aprofundamento da luta de classes e de novos antagonismos 
correlatos a uma arena de luta de atores em posições divergentes, com 
interesses e valores em disputa quanto ao modo de uso e apropriação do 
território, dos espaços rurais e da cidade, e uma assimetria de poder quanto 



aos danos e riscos decorrentes, ao acesso à justiça, à economia e aos meios 
de comunicação. Os conflitos em curso revelam uma realidade aberta e 
inconstante frente às políticas de Estado e do empresariado, quando traz 
um tensionamento e um conjunto de reivindicações em torno de agendas e 
subjetividades políticas que problematizam os projetos em curso e tensionam 
parâmetros e definições pré-estabelecidos, como as ideias de sustentabilidade 
e desenvolvimento, para citarmos algumas. Esses antagonismos revelam o 
traço fundamental que caracteriza o debate territorial contemporâneo e 
mostra a inquietude dos sujeitos/grupos sociais diante de situações/termos 
que lhe são impostos pelas transformações em curso. Ou seja, o território 
é o lugar de contradições e do exercício do poder em torno das questões e 
agendas que mobilizam os grupos, conformando concretamente os conflitos 
e expressando as racionalidades e disputas no interior da sociedade.

Nesse sentido, as diferentes contestações e conflitos emergentes, 
seja por terra e território, seja por cultura, memória e patrimônio, surgem 
para colocar em evidência outras versões e alternativas de mundo. Nesse 
movimento, tais versões assumem certas posições no conflito para afirmar 
outros horizontes de sentido, outros vocabulários e discursos próprios que 
possam confrontar o status quo dominante e desnaturalizar noções, normas 
e conceitos que formaram nossa realidade social. Trata-se de uma confli-
tividade, portanto, que não somente recoloca temas de interesse geral na 
agenda pública, mas de processos políticos mais profundos, que desafiam 
o capitalismo realmente existente, desafiam o político e o econômico, as 
representações, as classes sociais, o poder, os discursos e a materialidade.

O que estamos falando, afinal, é de um tempo em constante ebulição, 
uma verdadeira guerra de classes e de mundos, onde diferentes grupos sociais 
contestam as práticas de Estado e do capital, forjam arenas de disputa e 
referências ideológicas e discursivas e recolocam novas vozes e histórias 
silenciadas. Trabalhar com essa inflexão, de que as conflitividades valo-
rizam e criam novos discursos e protagonistas e mudam a natureza dos 
problemas, da análise das estruturas e das agendas políticas, estabelece um 
desafio analítico e de observação sistemática dos fenômenos, recolocando 
a sociedade em pleno devir social.

No Baixo Sul da Bahia, essas conflitividades aglutinam diferentes 
desafios políticos e antagonismos históricos e a necessidade de uma visão 
crítica do todo social. Questões como a expansão urbana, os conflitos por 
terra e território, o tema dos patrimônios culturais, a tradicionalidade na 



agricultura e na pesca, os grandes projetos turísticos e imobiliários, o tema 
da memória, da educação e da identidade têm sido alguns dos tópicos que 
atualizam o vocabulário político do Território do Baixo Sul e o conjunto de 
pautas envolvendo os conflitos da região. Algumas dessas questões, embora 
emergentes nas últimas décadas, trazem contradições históricas que marcam 
a região, especialmente o tema da terra, da identidade e da tradicionalidade, 
e combinam, ao mesmo tempo, com questões mais atuais, como a mercan-
tilização de bens naturais, a especulação financeira-imobiliária de terras 
públicas e a degradação do patrimônio cultural nas cidades.

A imbricação dessas questões vem conformando uma ordem própria 
e contraditória de problemas no território, e revelando o conflito entre 
diferentes “visões”, “versões” e “vozes” do/sobre o Baixo Sul. Uma trama 
de posições e problematizações tem surgido na região e tornado públicas 
as divergências e disputas em torno das concepções envolvendo a questão 
do desenvolvimento do Baixo Sul. Essa questão em especial – que neste livro 
assume um elo de amarração para explicar tais contradições –, embora seja 
vista como uma tentativa política de “beneficiar a todos”, está longe de ser 
um consenso entre os agentes políticos do território. Ao contrário, o tema 
do desenvolvimento tem despertado na região um chamado crítico e um 
léxico de questionamentos que, no conjunto, vocalizam outras interpretações 
dos fenômenos a partir de projetos societários em disputa.

Os embates em torno dessa questão envolvem, especialmente, as 
concepções e escolhas políticas em torno dos bens comuns, como a terra, 
o patrimônio, a educação, os bens ambientais, e os direcionamentos das 
políticas, dos projetos e dos programas de desenvolvimento e economia 
na região. A ideia dominante reproduzida na região, que busca a mercan-
tilização e a propriedade privada como caminho único para superação dos 
desafios sociais e econômicos, tem sido confrontada pela noção comunitária 
de território como dimensão da vida, do comum e dos múltiplos sentidos 
de mundos possíveis e existentes. Esse embate expressa um conjunto de 
posições abertas e conflitantes e o reposicionamento do debate territorial, 
da cultura e da identidade como temas públicos centrais e como palco das 
contestações que emergiram nas últimas décadas.

Essa centralidade do território e dos bens comuns como referência 
material e simbólica da vida colocou o tema do desenvolvimento do Baixo 
Sul como lócus das contestações na região e, sobretudo, um campo de uni-
dade de vozes subalternizadas pelos processos dominantes. A emergência 



de movimentos e pastorais de pescadores, o reconhecimento de territórios 
quilombolas, a luta em defesa da tradicionalidade, da agroecologia e dos 
povos e comunidades tradicionais, do direito a terra, educação e memória 
têm sido necessários para apresentar um projeto popular para a região e 
a visibilidade de protagonistas que possam encontrar possibilidades de se 
posicionar e agir em outras escalas.

Essas vozes afirmam outros horizontes políticos, outros temas e um 
conjunto de proposições e experiências que confrontam a lógica dominante 
das políticas oficiais de desenvolvimento. Essa emergência significa ampliar 
o alcance político de um projeto popular do Baixo Sul e de contrapor uma 
suposta universalidade acerca das “definições da realidade”, como a ideia 
de desenvolvimento, qualidade de vida, e, de certo modo, a ampliação de 
definições e aspectos valorativos, cognitivos e epistêmicos do mundo.

Nesse sentido, o livro que ora apresentamos assume, sob uma pers-
pectiva crítica, outro olhar do/sobre o Baixo Sul: trazer a conflitividade 
territorial e as diferentes versões, visões e vozes sobre os desafios e o (des)
envolvimento do Baixo Sul da Bahia. A expressão (des)envolvimento, aqui, 
afirma-se como a síntese das disputas, rupturas e conflitos sociais da região, 
revelando a dimensão contraditória da sociedade e os vocabulários de 
oposição de temas emergentes. (Des)envolvimento, no sentido que estamos 
propondo, significa tirar o envolvimento (a autonomia) do território para 
afirmar outra configuração societária, ou seja, apresenta uma disposição 
política para o enfrentamento e denúncia dos paradoxos e desigualdades 
existentes.

A partir das contradições recentes envolvendo novos/velhos prota-
gonistas, movimentos e afirmações que só poderiam ser anunciados com o 
exame das formas de ação política sobre os territórios, os textos reunidos 
nesta publicação apresentam um conjunto de análises e aprofundamentos 
que conjugam, sem fragmentar como usualmente na ciência padrão, reflexões 
críticas de temas agenciados sobre o (des)envolvimento do Baixo Sul, que 
brotam no calor e no pleno desenrolar das contradições e lutas sociais, no 
tempo e no espaço presente, como também historicamente.

Na expectativa de sistematizar essa interpretação, levando em conta 
essas conflitividades, o livro foi organizado na forma de uma coletânea de 
13 capítulos, escritos por um conjunto de professores/as, pesquisadores/as, 
estudantes e militantes da região e pela região do Baixo Sul. O objetivo da 
publicação é a popularização de reflexões críticas realizadas no Território do 



Baixo Sul da Bahia e a difusão de debates e desafios centrais para a formulação 
de políticas públicas e diagnósticos situacionais dos municípios da região. 
O acumulado de análises reúne visões descentralizadas sobre o Estado, a 
Economia, a Cultura, a História e a Natureza e tem no território um lócus 
central de problematizações e críticas às políticas de (des)envolvimento.

Os capítulos trazem, no seu conjunto, sínteses de pesquisas e traba-
lhos em ciências humanas realizados na região, resultado de monografias, 
dissertações de mestrado, teses de doutorado, práticas comunitárias, siste-
matização de experiências, educação popular e ativismo, e anunciam alguns 
dos temas atualmente em disputa no Baixo Sul. Buscam, de forma transversal, 
complexificar o olhar sobre a questão agrária, ambiental, urbana e cultural 
da região e, filosoficamente, tem o compromisso com a produção de um 
conhecimento compartilhado que contribua para uma sociedade mais justa, 
equânime, digna e responsável com as condições de reprodução da vida.

  A coletânea é um esforço interinstitucional vinculado ao projeto 
de extensão intitulado Observatório Socioterritorial do Baixo Sul da Bahia 
(OBSUL), coordenado por professores/as e pesquisadores/as do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), campus Valença, 
em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia (IFBA), campus Valença; o Gajup (Grupo de Assessoria Jurídica Popular) 
e a Incuba (Incubadora de Empreendimentos Econômicos e Solidários), 
ambos da Uneb, campus XV. Trata-se de uma publicação coletiva de insti-
tuições públicas de educação profissional e superior aglutinadas no OBSUL, 
de pesquisadores independentes, lideranças e educadores populares e 
afirma-se na perspectiva de apresentar informações contextualizadas da 
região, denunciar conflitos, vocalizar reivindicações, ampliar o protago-
nismo popular.

O livro está estruturado em três partes. A primeira, “Terra, Território 
e Conflitos Ambientais”, reúne quatro capítulos que analisam a questão 
agrária e do campo, as políticas e projetos de (des)envolvimento no Baixo 
Sul, destacando os conflitos por terra e território, as trajetórias históricas de 
sujeitos do campo e das águas, as lutas pela educação do campo e agroeco-
logia, os agentes políticos, os discursos e as contradições na reconfiguração 
das relações de poder entre classes sociais e na conformação dos problemas 
agrários e ambientais da região. O primeiro capítulo, “Arranjos políticos 
de desenvolvimento e disputas territoriais: reflexões a partir da atuação 
da Fundação Odebrecht no Baixo Sul da Bahia”, de José Renato Sant’Anna 



Porto, ajuda a contextualizar o exercício do poder e as tramas e discursos 
institucionais relacionados à atuação de programas de responsabilidade 
social empresarial, sobretudo da Fundação Odebrecht. Em seguida, o capí-
tulo de Ramon Alves Malta “Lutas, Conflitos e Trajetórias do Campesinato 
Negro no Baixo Sul da Bahia: por Terra, Trabalho e Território”, recupera 
as trajetórias e as formas de (des)territorialização do campesinato negro 
no sul da Ilha de Boipeba, mostrando as tramas fundiárias, os agentes e os 
conflitos que os envolvem na luta pelo território na região, especialmente 
por meio do conflito com o capital turístico-imobiliário e os movimentos 
recentes de resistência frente aos processos de violência antinegra. Já o 
capítulo “Expansão do capital turístico-imobiliário nas Ilhas de Tinharé 
e Boipeba: estratégias de desterritorializacão das comunidades tradicio-
nais”, de Leonardo Fiusa Wanderley, analisa a expansão recente do capital 
turístico-imobiliário e os processos de desterritorialização de comunida-
des tradicionais do arquipélago de Cairu como fenômenos que atualizam 
a colonialidade e a violação ao território e ao modo de vida tradicional. 
Jefferson Duarte Brandão, Barbara Ramos e Tércio Paixão, com o capítulo 
“Educação do Campo, Agroecologia e Território: experiências e desafios 
no Baixo Sul da Bahia”, fecham a primeira parte analisando o diálogo e as 
lutas acerca dos cenários, desafios e perspectivas da Educação do Campo e 
Agroecologia no Território do Baixo Sul da Bahia a partir das organizações 
sociais e dos movimentos em defesa da terra, do território e das águas.

A segunda parte do livro, “Espaço, Economia e Políticas de  
(Des)envolvimento”, composta por cinco capítulos, apresenta uma análise 
abrangente sobre as contradições, os impactos e os desafios na execução de 
políticas públicas regionais, de planejamento urbano, da agricultura e da edu-
cação no contexto de projetos e programas de (des)envolvimento na região. 
O primeiro capítulo, de Célia Maria Pedrosa, intitulado “Políticas Públicas 
Territoriais: a necessidade de revisão dos planos diretores dos municípios 
do território do Baixo Sul da Bahia”, analisa os aspectos contraditórios do 
planejamento, gestão ambiental, aplicabilidade e relações interinstitucionais 
dos 15 municípios do Território do Baixo Sul a partir dos instrumentos de 
política urbana, especialmente os planos diretores. O segundo capítulo, 
“‘Bahia, Terra da Felicidade’ e o dendê que lhe falta: turismo e (des)envol-
vimento no Baixo Sul Baiano”, de Anderson Gomes da Epifania, discute a 
produção do espaço regional a partir da atividade turística e sua indução 
por parte dos agentes capitalistas e do Estado, seus campos de tensão, seus 
desafios e suas potencialidades na construção do planejamento regional. Já o 



terceiro capítulo, “Expansão urbana e a lógica de privatização e cercamento 
no Distrito do Guaibim, Valença-BA: impactos, contradições e ilegalidades 
ambientais e urbanísticas”, de Eduardo Álvares da Silva Barcelos e Leonardo 
Fiusa Wanderley, traz um conjunto de análises e reflexões acerca dos impactos, 
das contradições e das ilegalidades presentes tanto no processo de elaboração 
quanto no conteúdo da Lei Municipal n.º 007, de 14 de maio de 2020, que 
instituiu a nova Zona de Expansão Urbana no Distrito de Guaibim, município 
de Valença-BA. Em seguida, o capítulo de Rosélia Batista de Melo e Célia Maria 
Pedrosa, “Impacto do PNAE na qualidade de vida e empoderamento da Mulher 
Agricultora Familiar: a experiencia de Presidente Tancredo Neves-Bahia”, 
apresenta uma análise dos impactos do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar para as agricultoras familiares integrantes de associações fornecedo-
ras de alimentação escolar do município de Presidente Tancredo Neves-BA, 
considerando aspectos como qualidade de vida, autonomia, inclusão social 
e empoderamento feminino. E, na sequência, finalizando a segunda parte, 
o capítulo de Roseane Oliveira Rios, “Fundação Odebrecht: estratégias do 
capital na educação”, apresenta as estratégias e a atuação do empresariado 
na educação pública a partir do projeto educacional da Fundação Odebrecht 
para jovens e adolescente do campo no Baixo Sul do estado.

A última parte do livro, “História, Memória e Patrimônios Culturais”, 
agrupa quatro capítulos que visam inter-relacionar esses três campos, bus-
cando explorar a história da formação do território, entender o cotidiano, o 
imaginário de comunidades costeiras, abordar epistemologias, tecnologias, 
conhecimentos tradicionais de grupos étnicos e compreender os motivos 
da atual situação de destruição dos patrimônios culturais da região. O pri-
meiro capítulo, “A Formação da Rede Urbana na Capitania/Comarca dos 
Ilhéus”, de Diogo Fonseca Borsoi, analisa a lógica de implantação dos núcleos 
urbanos da Capitania/Comarca de Ilhéus durante o período colonial, por 
meio do mapeamento das freguesias (unidades da administração da Igreja 
Católica) e das vilas (unidades da administração portuguesa) de forma 
seriada e entrecruzada com outros documentos históricos. Em seguida, 
Augusto César Machado Moutinho, em “Tempos de medo: cotidiano, ima-
ginário e sobrevivência em um povoado baiano durante a Segunda Guerra 
Mundial”, apresenta uma análise das mudanças que afetaram o modo de 
vida, o cotidiano e o imaginário dos habitantes de Morro de São Paulo 
com os afundamentos dos navios brasileiros “Itagiba” e “Arará”, em plena 
Segunda Guerra Mundial, e as estratégias de sobrevivência construídas no 
sentido de enfrentar a nova conjuntura da guerra. Já o terceiro capítulo, 



“Epistemologias, tecnologias e conhecimentos tradicionais da população 
negra em diáspora e suas potencialidades para a implementação da educação 
escolar quilombola”, de Egnaldo Rocha da Silva, discute as epistemologias, 
os modos de ser, viver, fazer e estar no mundo das comunidades rema-
nescentes quilombolas do Baixo Sul da Bahia e sua importância para a 
implementação da Lei n.º 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino de 
história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos 
de ensino públicos e particulares. E, por fim, o capítulo “A Produção Urbana 
da Ruína: formação e abandono do patrimônio histórico em Valença, Bahia”, 
de Celeste Maria de Queiroz Martinez e Eduardo Alvares da Silva Barcelos, 
analisa as motivações e causas do abandono, demolição e ruína de prédios 
históricos e bens tombados na cidade de Valença, Bahia, buscando inter-
pretar a produção do espaço urbano de Valença como produção da ruína.

Visto em seu conjunto, esperamos que esta coletânea possa servir 
de inspiração e convite ao debate crítico e problematizador para reflexões 
e proposições de iniciativas face aos enormes desafios, problemas e con-
flitos da região, que são, desde sempre, parte integrante da contraditória 
realidade brasileira.

Anderson Gomes da Epifania
Célia Maria Pedrosa

Diogo Fonseca Borsoi
Eduardo Álvares da Silva Barcelos

IF Baiano, campus Valença, março de 2021
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TERRA, TERRITÓRIO E CONFLITOS AMBIENTAIS

O TERRITÓRIO DO BAIXO SUL
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ARRANJOS POLÍTICOS DE DESENVOLVIMENTO E 
DISPUTAS TERRITORIAIS: REFLEXÕES A PARTIR 
DA ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO ODEBRECHT NO 
BAIXO SUL DA BAHIA

José Renato Sant’Anna Porto

1 Introdução

Este artigo tem como objetivo mais amplo apresentar um conjunto de 
reflexões teóricas e metodológicas que contribuam para análises de diferen-
tes arranjos políticos de desenvolvimento que incidem sobre os territórios 
e que desencadeiam processos multifacetados de disputas territoriais. A 
partir de um estudo de caso relacionado às iniciativas desenvolvidas pela 
Fundação Odebrecht no Baixo Sul, que tem como epicentro o Programa de 
Desenvolvimento e Crescimento Integrado e Sustentável do Baixo Sul da 
Bahia (PDCIS), faremos um conjunto de reflexões no sentido de demons-
trar as diferentes expressões das relações de poder e de disputa por terra e 
território que estão associadas a um arranjo político de desenvolvimento.

As ações da Fundação Odebrecht, conforme veremos, estão organiza-
das a partir do conceito e das práticas de responsabilidade social empresarial 
do Grupo Odebrecht e de empresas parceiras que também atual no Baixo 
Sul. São, portanto, ações de planejamento e intervenção que, embora tam-
bém se organize com base em recursos públicos, encontra-se relacionada 
à política de investimento social privado de uma das maiores corporações 
empresariais do Brasil.

Os projetos desenvolvidos pela Fundação Odebrecht encontram-se 
direcionados para a população de camponeses, pescadores e posseiros 
historicamente existente no Baixo Sul, e tem como proposta a “melhoria 
da qualidade de vida” desses grupos, principalmente por meio de iniciati-
vas de geração de renda e do que chamamos aqui de “empresarização dos 
camponeses”. Apresentaremos neste artigo as estratégias de relacionamento 
que a Fundação Odebrecht vem praticando junto a essas comunidades, 
particularmente com assentamentos do Movimento dos Trabalhadores 
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Rurais Sem Terra (MST). A implementação desses projetos, por sua vez, 
desencadeia respostas e resistências por parte dos assentados e das lideranças 
do Movimento, fenômeno que também será aqui analisado.

2 O que são arranjos políticos de desenvolvimento?

Arranjos políticos de desenvolvimento podem ser definidos como 
iniciativas que colocam em prática um planejamento de ação de longo prazo 
para um determinado território, organizando discursos e iniciativas de 
intervenção que se ancoram de maneira central no poder justificativo que 
possui a ideia de desenvolvimento. Os arranjos políticos de desenvolvimento 
podem ser analisados a partir (i) das políticas e programas de planejamento 
e intervenção (públicos ou privados) que sustentam institucionalmente esses 
arranjos, (ii) dos discursos de desenvolvimento que são mobilizados na cons-
trução de narrativas de positivação simbólica, e (iii) das implicações e dos 
efeitos que as intervenções acarretam sobre o território (terra e população).

Na primeira dimensão, que se relaciona aos componentes institucio-
nais, operacionais e de administração, os arranjos políticos de desenvol-
vimento estão estruturados em um conjunto de instrumentos, que podem 
estar conectados ao Estado e às políticas públicas, ou podem estar sediados 
em ações de organizações da sociedade civil ou de entes privados. Políti-
cas e programas de planejamento e intervenção assumem centralidade na 
promoção e organização dos arranjos políticos de desenvolvimento. São os 
meios pelos quais os arranjos políticos “decantam” e passam a se organizar a 
partir de uma relação complexa entre textos e instrumentos de intervenção.

Cabe destacar a importância de compreender as políticas e os progra-
mas de intervenção a partir da dimensão histórica, contextual e relacional 
em que estão inseridas, nas conexões mais amplas até o jogo político local, 
em que atores e indivíduos se apropriam dos programas para fazer valer 
seus interesses particulares. Assim, políticas e programas devem ser com-
preendidos a partir da intersecção entre os textos e os instrumentos que 
as instituem, em conexão com o complexo emaranhado de relações que 
se forma no processo de implementação (e de apropriação pelos atores 
envolvidos na “ponta”), na execução dos programas.

Na segunda dimensão de análise, é importante observar o processo 
de formação discursiva relacionado aos arranjos políticos de desenvolvi-
mento. Nesse sentido, metáforas, categorias de classificação, imagens e 
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processos de sustentação simbólica relacionados às políticas e programas 
vem para o centro do interesse analítico no trabalho de pesquisa. Uma 
característica particular dos arranjos políticos de desenvolvimento é que 
eles conferem a si próprios uma imagem sempre benevolente, um status de 
provedor que, por vezes, encobre a dimensões negativas do exercício do 
poder (FOUCAULT, 2008)1.

Nessa linha, os arranjos políticos têm nos discursos de desenvolvi-
mento um de seus principais componentes. Um discurso de desenvolvimento 
é portador de um significativo poder de persuasão e adesão, amplamente 
disseminado na sociedade ocidental contemporânea. Como salientado por 
Radomsky (2013, p. 156), “a indústria do desenvolvimento se fortalece ao 
sugerir que ela apenas facilita e executa aquilo que nasce no âmago das pró-
prias pessoas (querer se desenvolver)”. Gustavo Lins Ribeiro (2008, p. 117) 
também chama atenção para a potência do discurso do desenvolvimento:

Desenvolvimento é um dos discursos mais inclusivos no 
senso comum e na literatura especializada. Sua importância 
para a organização de relações sociais, políticas e econômicas 
fez com que antropólogos o considerassem como “uma das 
ideias básicas da cultura europeia ocidental moderna”, “algo 
como uma religião secular”, inquestionada, já que “se opor 
a ela é uma heresia quase sempre severamente punida”. […]. 
A plasticidade do discurso sobre desenvolvimento é central 
para assegurar sua viabilidade continuada; ele está “sempre 
em processo de transformação, de cumprir promessas”.

O tratamento sobre o tema do desenvolvimento parte também dos 
trabalhos pioneiros de James Ferguson (1990) e Arturo Escobar (1995)2, 
referências importantes no que hoje chamamos de antropologia do desen-
volvimento. Nessa linha, vemos que o discurso do desenvolvimento é enun-
ciado por meio de elementos cognitivos muito consistentes e “sedutores”, 
que remetem sempre a uma ideia de “sociedade em movimento e progresso”, 
que estaria rumando para um futuro melhor, isento dos problemas do 
passado e do presente.

1  Para Foucault (2008), o poder, ou melhor, o trabalho de investigação do fenômeno “poder” deve se concentrar 
na análise do seu exercício, de sua operação, nas mais variadas dimensões, temáticas e lugares de realização. O 
poder, nesse sentido, é relacional e só ganha forma(s) em ação.
2  Tanto Escobar quanto Ferguson partem da noção foucaultiana de governamentalidade e promovem uma espécie 
de “implosão da narrativa” (RADOMSKY, 2013), concentrando-se particularmente nos textos e representações 
que constroem e sustentam o discurso do desenvolvimento. Esses autores conferem, também, especial atenção 
tanto para o aparato jurídico e institucional, como para os diferentes instrumentos mobilizados pelos programas 
voltados à promoção do desenvolvimento.
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De todo modo, é importante lembrar que toda dimensão discursiva 
está inscrita numa visão de mundo, num conjunto de crenças, o que implica 
em uma representação específica sobre desenvolvimento e sobre o territó-
rio que se quer desenvolver. É nesse sentido que podemos dizer que cada 
arranjo político de desenvolvimento produz uma imagem particular sobre 
o território3, conformada a partir de elementos que exaltam questões espe-
cíficas, alinhadas a interesses específicos. Mais do que elencar os elementos 
textuais desses discursos, nos interessa propor interpretações que conectem 
os discursos aos atores envolvidos e às relações de poder instituídas no 
âmbito dos instrumentos das políticas e programas articulados no território.

Os arranjos políticos de desenvolvimento produzem, ainda, processos 
de apropriação e disputa pelo território, o que nos leva a considerar uma 
terceira dimensão de análise. Partindo do entendimento que o território 
se constitui enquanto processo político de disputa pelo espaço e enquanto 
um lócus onde se conformam as relações de poder, procuramos observar 
os arranjos políticos de desenvolvimento a partir de seus efeitos sobre duas 
dimensões específicas: a questão agrária e o governo da população.

Em primeiro lugar, é preciso investigar as formas como a questão 
da terra é tratada nos arranjos políticos de desenvolvimento: quais 
são os processos históricos e contemporâneos de disputa fundiária? 
Quais áreas, quais ecossistemas e quais dimensões da natureza estão 
em disputa e são apropriados no âmbito do discurso, das políticas e 
dos programas dos arranjos políticos de desenvolvimento? Em segundo 
lugar, é preciso ainda ampliar o olhar para os processos de disputa 
territoriais, não só no sentido do controle da terra, mas também no que 
diz respeito ao controle das populações que ali vivem (FOUCAULT, 
2008; HAESBAERT, 2008).

Nesse caso particular, estamos alinhados às discussões de Foucault 
sobre a ideia de governo, concebido como uma forma específica de poder, 
que produz um efeito de “condução das condutas” exercido mediante um 
conjunto de estratégias, discursos e instrumentos, moldando e direcionando 
comportamentos na população. Tomando como referência essa perspectiva 
teórica e metodológica, vejamos a seguir algumas análises sobre o arranjo 
político de desenvolvimento relacionado às ações da Fundação Odebrecht 
no Baixo Sul.

3  Que, vistas sob o prisma da geografia política, poderiam ser classificadas como territorialidades, no sentido 
que pensaram Robert Sack (1986) e Claude Raffestin (1993).
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3 Apropriação privada de terras e a origem da Fundação 
Odebrecht no Baixo Sul

A história da família Odebrecht no Baixo Sul remonta ao final da 
década de 1940, quando a Construtora Norberto Odebrecht realizou algumas 
obras de construção civil na região. Em 1952, a família Odebrecht funda a 
Sociedade Anônima Industrial e Comercial de Ituberá (Saici), cuja principal 
atividade econômica era a extração e comercialização de madeiras que eram 
retiradas das florestas do Baixo Sul.

Se hoje a “sustentabilidade” é marca obrigatória no discurso da 
Fundação Odebrecht, a história mostra que a Saici foi responsável por 
promover e incentivar o desmatamento de amplas áreas de floresta no 
Baixo Sul, particularmente no trecho dos vales entre Ituberá, Igrapiúna 
e Camamu. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, as regiões de floresta, 
até então ocupadas predominantemente por posseiros (na sua maioria 
comunidades de negros descendentes de escravos), passaram a ser objeto 
de interesse de grandes proprietários que chegavam à região incentivados 
pela família Odebrecht. As grandes fazendas instalaram-se nessa região 
entre 1954 e 1964, formando propriedades que variavam entre 100 e 1000 
hectares (DE VORE, 2014).

A atividade inicial era a exploração de madeira e foi assim que se 
consolidou a primeira fase de expansão das grandes propriedades na 
região (DE VORE, 2014). Logo em seguida, ao longo dos anos 1960 e 
1970, as antigas áreas de florestas passaram a ser ocupadas com plantações 
de seringueiras para o cultivo de borracha, e também com plantações de 
cacau, atividade que naquele período ainda estava em expansão, prove-
niente do sul do estado da Bahia. Embora as propriedades tivessem em 
média cerca de 1000 hectares, cabe destacar que a Firestone, em 1956, 
adquiriu junto a Norberto Odebrecht uma área de 9.000 hectares, onde 
instala uma grande fazenda de seringueiras para produção de borracha 
(SILVEIRA LIMA, 2011).

Norberto Odebrecht encarregou-se de aproximar investidores de 
peso dispostos a instalar empreendimentos na região, como que angariando 
empresários apoiadores de um novo arranjo de desenvolvimento, que, 
naquele período estava voltado para produção agroindustrial, com desta-
que para a produção e industrialização da borracha e do cacau. Além da 
Firestone, adquiriram grandes quantidades de terras no Baixo Sul a família 
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Matarazzo, a Esso Standard Oil (Companhia de Petróleo e Combustíveis), 
além de vários políticos baianos influentes com quem Norberto estabelecia 
relações, como, por exemplo, Ângelo Calmon de Sá.

A ampliação do interesse capitalista sobre essas áreas, com o desen-
cadeamento de um processo intenso de mercantilização de terras e de 
constituição de grandes fazendas, gerou uma série de conflitos com as 
comunidades de posseiros que passaram a ser violentamente desalojadas. 
De acordo com as pesquisas de campo realizadas por De Vore (2014) e 
Silva (2013), foi Norberto Odebrecht um dos principais protagonistas do 
avanço sobre essas terras. Os trabalhos desses dois autores abordaram 
em perspectiva histórica a expulsão dessas comunidades. Os posseiros 
que residiam nessa área não possuíam nenhum tipo de documento legal 
que lhes garantissem formalmente a propriedade dessas terras. Essas 
comunidades foram sendo formadas ao longo do século XIX e início 
do século XX, compostas por uma população de escravos e ex-escravos 
fugidos ou alforriados, oriundos principalmente das grandes fazendas de 
cana-de-açúcar, no Recôncavo, e de cacau, no sul da Bahia. Encontravam 
nesses vales tranquilidade e terras fartas, longe das grandes fazendas e 
das áreas de expansão urbana no litoral.

O nome de Norberto Odebrecht é onipresente nos relatos e narrativas 
apresentadas nos trabalhos de De Vore (2014) e Silva (2013). “Odebrecht 
chegava aqui e pronto... Ele que era o donão, ele que queria tudo” (DE VORE, 
2014, p. 159). “E aí, doutor Norberto entrou, medindo esses terrenos todos 
dessa área. Depois que mediu, quer dizer que aí desalojou as pessoas que 
ficou dentro do rumo dele. Ninguém ficou; ele tirou todo mundo pra fora” 
(SILVA, 2013, p. 131). A truculência e o uso de práticas opressivas figuram 
na maioria dos relatos das comunidades sobre o avanço dos fazendeiros 
na região.

Essas terras foram aos poucos repassadas por meio da venda para outros 
fazendeiros e empresários de fora da região. Nesse período, ao final da década 
de 1960 e início de 1970, as grandes propriedades foram se fortalecendo e 
iniciando atividades de monocultura agrícola, principalmente de seringueira 
e de cacau. Como mostrou o trabalho de Silva (2013), a grande maioria 
das famílias que foram expulsas de suas terras, retornaram para as mesmas 
localidades para trabalhar como funcionários das fazendas então criadas. 
Ao expropriar o território tradicionalmente ocupado por essas famílias de 
posseiros, ocorre também uma apropriação da mão de obra dessa população 
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pelos fazendeiros. Os posseiros, sem muita alternativa e também na intenção 
de permanecer perto dos locais onde viviam com suas famílias, acabaram se 
vinculando a essas fazendas, agora como trabalhadores assalariados.

Em meados da década de 1990, o tema da reforma agrária ganha 
visibilidade em âmbito nacional, como consequência da pressão dos 
movimentos de camponeses que vinham se organizando e também de 
uma série de episódios de conflitos envolvendo latifundiários e a resis-
tência promovida por movimentos sociais, principalmente o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Essas questões ganharam 
repercussão na mídia e, nesse mesmo período, intensificou-se a pressão 
dos movimentos na denúncia dos latifúndios. Os antigos fazendeiros ou 
mesmo empresários de outros ramos que possuíam grandes quantidades 
de terras, passaram a adotar uma série de estratégias para fragmentação 
de suas propriedades, mesmo que isso não implicasse perda de poder ou 
influência sobre as áreas.

Esse fenômeno foi observado no âmbito das grandes fazendas do Baixo 
Sul, no sentido de descaracterizar a propriedade enquanto objeto passível de 
reforma agrária. Cabe ressaltar que no Baixo Sul e, particularmente, nessa 
região específica, desde o final da década de 1990, vinham acontecendo 
várias iniciativas de pressão pela reforma agrária em fazendas de cacau 
falidas ou em evidente declínio, o que resultou em vários assentamentos 
que foram sendo implantados nas redondezas.

Vimos, portanto, que desde meados da década de 1950, a família Ode-
brecht esteve envolvida e protagonizou vários processos de apropriação de 
terras na região do Baixo Sul, sobretudo nos municípios de Igrapiúna, Ituberá 
e Camamu. Dentre as grandes propriedades que Norberto “adquiriu”, várias 
foram repassadas em negócios realizados com clientes, parceiros políticos e 
empresas multinacionais. Porém, uma área específica está até os dias atuais 
em propriedade dos Odebrecht. Trata-se da antiga Fazenda Agrisa, área que 
atualmente leva o nome Fazendas Reunidas Vale do Rio Juliana. A área total 
desta fazenda é de 4.822,50 hectares, segundo informações do site oficial 
da propriedade4. Ao longo da década de 1990, a área passou a ser utilizada 
pela Fundação Odebrecht como espaço de experimentação de uma série 
de estratégias e projetos pilotos que, conforme veremos, anos mais tarde, 
extrapolaram as cercas da fazenda e passam a envolver comunidades de 
várias áreas do Baixo Sul.

4  Site oficial do empreendimento: http://www.valedojuliana.com.br/. Acesso em: 15 nov. 2015.
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As Fazendas Reunidas Vale do Rio Juliana (FRVJ) são organizadas 
em um sistema de gestão denominado “Unidades-Famílias Parceiras”. Ou 
seja, cada uma das 97 glebas que compõem as quatro fazendas é destinada 
a uma família que trabalha em regime de parceria com o proprietário. As 
principais atividades produtivas na FRVJ são o cacau e a seringueira e, em 
menor escala, a pupunha e a piscicultura. A administração da fazenda ofe-
rece a essas famílias assistência técnica, por meio de um “líder educador”, 
que acompanha as atividades produtivas e tem como objetivo “capacitar os 
agricultores” a trabalharem como “pequenas empresas5”.

No resumo dos fatos, as famílias são obrigadas por contrato a repassar 
50% de tudo que produzem ao proprietário, no caso, à família Odebrecht. 
Nunca é demais lembrar que essas famílias que hoje trabalham nas FRVJ 
são, em sua maioria, descendentes dos posseiros que residiam na mesma 
área. Esse modelo de organização produtiva no qual está estruturada a FRVJ 
e que se reveste de uma dose de “política social” para agricultura familiar, 
partindo, também, da retórica do desenvolvimento sustentável, consiste no 
embrião da chamada “aliança cooperativa estratégica”, a principal estratégia 
de mobilização da Fundação Odebrecht nas comunidades em que atua, 
conforme veremos a seguir.

4 A Fundação Odebrecht e seus Programas de responsabilidade 
social empresarial no Baixo Sul

Amparada em uma política de investimento social privado que atrela 
recursos não apenas das Organizações Odebrecht, mas também de outras 
grandes empresas e dos governos federal e estadual, a Fundação Ode-
brecht mantém em funcionamento uma miríade de projetos e iniciativas, 
organizadas no Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do 
Baixo Sul da Bahia (PDCIS). Esse programa tem diversos eixos de atuação, 
embora tenha focalizado suas ações junto a comunidades camponesas e 
quilombolas, com uma proposta de transformar as “unidades-famílias” em 
pequenas “empresas rurais”.

A Fundação Odebrecht promove ações que articulam (i) educação 
profissionalizante, (ii) assistência técnica especializada e (iii) fomento ao 
cooperativismo, tendo como finalidade a integração dos agricultores em 

5  “De acordo com essa Filosofia, cada Parceiro Agrícola tem que se perceber e se colocar como Empresário de 
sua gleba, de seu negócio, buscando seu crescimento e o de sua produtividade”. Site da Fundação Odebrecht: 
http://www.fundacaoodebrecht.org.br/. Acesso em: 12 ago. 2015.
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cadeias produtivas agroindustriais. A partir da mobilização de grandes 
quantidades de recursos de responsabilidade social empresarial e de um 
staff técnico de profissionais capacitados, a Fundação Odebrecht tem desen-
cadeado um processo de “empresarização dos camponeses” no Baixo Sul, 
marcado por várias incongruências e contradições que buscarei descrever 
e analisar adiante.

Entender as formas de organização e expressão do dispositivo de 
poder organizado pela Fundação Odebrecht consiste, portanto, em uma 
tarefa central para analisar o arranjo político de desenvolvimento em 
questão. Refiro-me, aqui, à aplicação de uma série de princípios gerenciais, 
típicos das teorias da administração empresarial, que são acionados para 
o trabalho com as comunidades de modo a facilitar o “diálogo”, “mediar os 
conflitos”, “gerenciar os passivos” e, dessa forma, garantir as possibilidades 
de “desenvolvimento”, tanto para empresa quanto para comunidades, em 
uma visão de mundo fundamentada na ideia de “ganha-ganha” (em inglês, 
win-win). É esse tipo de visão que sustenta a perspectiva da responsabilidade 
social empresarial na qual estão ancoradas as ações da Fundação Odebrecht.

A associação entre os conceitos de “desenvolvimento sustentável” e 
de “pobreza” configura um dispositivo de justificação e autorização para 
intervenção presente no discurso que sustenta as iniciativas e projetos da 
Fundação. Essa justificativa que toma o Baixo Sul como “região pobre”, 
aparece como componente central no discurso dos profissionais da Fun-
dação Odebrecht.

A partir 2003, a Fundação Odebrecht aprofunda os trabalhos com 
base nesse novo referencial “pobreza-desenvolvimento sustentável” e passa 
também a atuar de maneira focalizada e intensiva no Baixo Sul da Bahia. 
Em 2005 é criado o Programa de Desenvolvimento e Crescimento Inte-
grado e Sustentável do Baixo Sul (PDCIS), concebido como um “programa 
guarda-chuva”, que tem como objetivo fomentar uma convergência entre 
diferentes “tipos de capitais”. Focaremos, aqui, no arranjo específico, que 
procura atrelar formação de “capital humano” e de “capital produtivo”.

No que diz respeito ao capital humano, o PDCIS abarca uma série 
de iniciativas relacionadas à formação educacional e profissional, que têm 
como principal público-alvo os jovens rurais da região do Baixo Sul. Essas 
ações são organizadas pelas Casas Familiares, escolas rurais que atuam 
em regime de alternância e introduzem educação profissionalizante com 
conteúdo ligados ao agronegócio e às cadeias produtivas presentes na 
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região do Baixo Sul. Já no que diz respeito ao “capital produtivo”, o PDCIS 
é composto por cooperativas que congregam e comercializam a produção 
dos agricultores da região, como, por exemplo, a Coopalm, situada em 
Igrapiúna, que organiza a cadeia do palmito de pupunha.

Essa estratégia, denominada pela Fundação como “Aliança Cooperativa 
Estratégica”, tem como objetivo articular a formação profissionalizante de 
jovens por meio da vinculação dos egressos das Casas Familiares nas coo-
perativas de produção agrícola, buscando consolidar um ciclo de influência 
nas comunidades. Vale ressaltar que existe uma carência enorme em termos 
de ensino qualificado nas áreas rurais do Baixo Sul e que as poucas unidades 
de ensino existentes não chegam perto da estrutura oferecida pelas escolas 
da Fundação Odebrecht.

Essas são questões que fazem com que o PDCIS atraia tanta atenção 
e sensibilize os agricultores e seus filhos para participação nas iniciativas 
da Fundação. Mas, como veremos a seguir, esses projetos apresentam uma 
série de fragilidades e de incongruências que acabam entrando em conflito 
com os modos de vida e as necessidades vivenciadas pelos camponeses, 
inserindo-os em um esquema de subordinação a uma lógica empresarial 
de organização produtiva que lhes é exógena e estranha.

4.1 Um arranjo de controle: a escola, a cooperativa e o 
agricultor-empresa

Então assim, nossa razão de existir é poder ofertar uma educação 
profissional de qualidade, para que esses jovens, filhos de agricul-
tores se tornem futuros cooperados. Para que esses jovens se tornem 
futuros agricultores, mais técnicos, com uma visão empresarial 
[…] então são jovens que foram preparados para isso, preparados 
para poder ser realmente empresários rurais.

(Trabalho de Campo. Maio de 2015. Entrevista com Gestor 
da Casa Familiar Rural de Igrapiúna – CFR-I).

O cultivo de palmito em larga escala e em monocultura foi introdu-
zido no Baixo Sul no início dos anos 2000, na Fazenda Juliana, propriedade 
da família Odebrecht, em uma área de 400 hectares utilizada para testes e 
experimentações. Esse projeto inicial apresentou resultados econômicos 
e agronômicos satisfatórios, alcançando ótimos índices de produtividade. 
Desses experimentos iniciais surgiu a ideia de ampliar a produção para fora 
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dos limites da Fazenda, por meio da disseminação do cultivo do palmito 
pupunha e da organização de uma cadeia produtiva associada a esse produto, 
com a participação dos produtores familiares locais.

O projeto que, inicialmente, tinha um caráter estritamente produtivo 
e econômico, passou então a fazer parte das iniciativas do PDCIS. Ou seja, 
foi reformatado a partir de uma lógica de investimento social privado que 
justificava e, em alguma medida, legitimava a organização da cadeia pro-
dutiva com o envolvimento dos agricultores familiares. Nesse sentido, para 
além de fomentar uma atividade de produção agrícola, o projeto passou a 
incluir um conjunto de iniciativas e atividades visando a mobilização e o 
agenciamento dessas comunidades.

É nesse contexto que é elaborado o projeto da Coopalm e da Casa 
Familiar Rural de Igrapiúna (CFR-I). A cooperativa (Coopalm) foi fundada 
em 2004, com o objetivo de organizar atividades relacionadas à produção 
agrícola junto aos pequenos agricultores, desde o plantio até a comerciali-
zação, incluindo também ações de assistência técnica e de acesso ao crédito. 
Já a CFR-I foi fundada em 2007 e teve como proposta a formação técnica 
em nível médio na temática “Agronegócios” para jovens filhos e filhas de 
agricultores, com o objetivo final de vincular as famílias à Coopalm.

Tanto a CFR-I quanto a Coopalm têm suas sedes na área da fazenda 
“Plantações Michelin da Bahia”, fruto de uma parceria estabelecida entre a 
Michelin e a Fundação Odebrecht. A escola possui capacidade para receber 
100 alunos, divididos em três turmas de ensino médio. Atualmente, os alu-
nos que estudam na CFR-I são provenientes de 60 comunidades diferentes, 
localizadas nos municípios de Maraú, Camamu, Ituberá, Piraí do Norte, 
Ibirapitanga, Nilo Peçanha e Igrapiúna. Dessas 60 comunidades, sete são 
assentamentos rurais e três são comunidades quilombolas. Ou seja, por 
meio dos monitores da CFR-I a Fundação Odebrecht consegue entrar em 
60 comunidades diferentes no Baixo Sul. As Casas Familiares consistem não 
apenas em centros de formação técnica, mas em um eficaz instrumento que 
projeta os interesses da Fundação para dentro das comunidades.

A escola está organizada a partir da metodologia da pedagogia da 
alternância, onde os alunos dividem seu dia a dia entre tempo-escola, quando 
ficam por duas semanas na CFR-I, e o tempo-comunidade, quando voltam 
para suas casas e têm a incumbência de aplicar o conteúdo que aprenderam 
na escola em sua própria comunidade. Para além dos professores que traba-
lham os conteúdos curriculares formais e obrigatórios, como matemática, 
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português, biologia etc., a escola conta, também, com monitores que fazem o 
acompanhamento dos alunos no tempo-comunidade, estimulando a difusão 
das práticas e técnicas agrícolas. A CFR-I possui ainda excelente infraes-
trutura. Além das salas de aula, refeitórios e do conjunto administrativo, 
conta com sala de informática plenamente equipada, sala de leitura, quadra 
poliesportiva completa, alojamento amplo para os alunos e toda gama de 
suporte material e técnico.

Toda essa estrutura de ensino está voltada para uma perspectiva de 
“empresarização” da agricultura familiar. O programa pedagógico é focado 
no ensino de “agronegócios”, abarcando conteúdos de administração rural, 
economia financeira e de plano de negócios, provendo aos jovens conheci-
mentos gerenciais no intuito que eles passem a organizar suas propriedades 
(juntamente com as suas famílias) a partir de uma lógica empresarial.

A diversificação produtiva, uma das principais características dos 
camponeses do Baixo Sul, é condicionada por uma lógica de negócio. 
Embora o foco seja vincular os jovens e suas famílias na cadeia da pupunha, 
a CFR-I também desenvolve atividades de capacitação relacionadas a um 
conjunto mais amplo de atividades agropecuárias incluindo aí a criação de 
animais, a horticultura, entre outras. A diferença é que todos esses projetos, 
assim como a cultura da pupunha, são promovidos a partir da organização 
de “negócios rurais”.

Então a gente tem que pensar o seguinte: o jovem ele tá aqui num 
curso técnico, ele tem todo um arcabouço teórico e prático […]. Ele 
tem que sair com uma visão de negócio. Ele não pode plantar uma 
banana só pensando na banana pra comer no almoço. Ele tem 
que plantar com uma visão de negócio, que precisa dar dinheiro. 
(Trabalho de Campo, maio de 2015. Entrevista com gestor 
da Casa Familiar Agroflorestal – Nilo Peçanha  – CFAF).

No caso, a “visão de negócio” dos jovens egressos da CFR-I se con-
cretiza no âmbito de sua vinculação à Coopalm. Em tese e no discurso, a 
cooperativa seria formada pelos próprios agricultores. Mas, na prática, ela 
é composta, primeiramente, por um staff técnico oriundo da Fundação 
Odebrecht, que tem a função de fazer da produção de palmito um negócio 
lucrativo, articulando uma ampla rede privada para a comercialização da 
produção. Aos agricultores, resta o papel de fornecimento da matéria-prima, 
que é industrializada pela fábrica da cooperativa, também conduzida por 
esse corpo técnico e administrativo da Fundação.
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Embora a cooperativa tenha hoje sua marca própria, a Cultiverde, a 
maior parte da produção é destinada para comercialização por intermédio 
dos chamados “parceiros sociais”, que são, na verdade, grandes redes de 
supermercados, como Wallmart, G-Barbosa, Pão de Açúcar. Nas prateleiras 
desses supermercados é possível encontrar tanto a marca Cultiverde, como 
também as marcas próprias dessas redes, como, por exemplo, o Bonduelle, 
que é do Grupo Pão de Açúcar, e o palmito Bom Preço, que é do G-Barbosa. 
Ou seja, a Coopalm envasa o produto em sua própria fábrica, mas com o 
rótulo das marcas dos “parceiros sociais”.

Se a Coopalm organiza a comercialização em grandes redes de 
distribuição, isso implica no estabelecimento de uma série de padrões 
rigorosos de produção e relacionamento para com os agricultores, de 
modo a homogeneizar a cadeia produtiva. As famílias cooperadas são 
assessoradas pela Coopalm, que fornece aos cooperados (i) assistência 
técnica direcionada para a produção de pupunha, (ii) crédito, via Pronaf, 
para o financiamento inicial da produção e (iii) a logística necessária 
para o transporte e para a própria comercialização. Ocorre que todo esse 
acompanhamento acontece em um regime bastante rigoroso de regras e 
procedimentos, que faz com que os agricultores assumam uma rotina de 
produção no estilo empresarial.

A forma como a Fundação Odebrecht concebe e operacionaliza a ideia 
de cooperativismo encontra-se diretamente relacionada com a perspectiva 
empresarial que organiza as suas ações. A subordinação dos cooperados 
ao rígido regime organizacional e produtivo estabelecido pela Coopalm 
encontra sustentação em um processo de disciplinamento das práticas de 
produção, vistas como adequadas para responder ao ritmo e às caracterís-
ticas impostas pela cooperativa e, particularmente, pelos “parceiros sociais”, 
que exigem o cumprimento de um determinado padrão de qualidade nos 
produtos oferecidos para comercialização.

Vê-se, no caso, que a Coopalm promove uma tentativa de integração 
convencional dos agricultores, mais ou menos no mesmo modelo e com pro-
blemas semelhantes ao que foi amplamente difundido nos estados da região 
sul do país, com a organização de diversas cadeias agrícolas produtivas, a 
exemplo da produção de tabaco, suínos e frango. A principal diferença é que 
no caso da Fundação Odebrecht existe uma espécie de “rótulo sustentável”, 
fruto do trabalho semântico e dos princípios da RSC, que orientam as ações 
desenvolvidas pela Coopalm e pela CFR-I. Vemos, no caso, a importância 
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assumida pela dimensão discursiva que, ao propalar a narrativa do desen-
volvimento, obscurece os conflitos e as práticas de exploração do trabalho 
e dos recursos naturais subjacentes à construção deste arranjo.

A configuração acima descrita é constitutiva do arranjo político de 
desenvolvimento organizado pela Fundação Odebrecht no Baixo Sul. Vemos 
que as ações da Fundação estão bastante alinhadas ao processo mais geral 
de fortalecimento de projetos de responsabilidade social implantados por 
empresas como estratégia para avançar seus interesses e sua influência 
política no âmbito da sociedade. Para além da dimensão simbólica que 
ressalta uma imagem positivada das empresas, obscurecendo os impactos 
negativos que elas mesmas causam, a massificação da RSC parece também 
garantir às empresas um processo de acumulação de capital político que 
permite a circulação dos interesses privados dessas empresas em instâncias 
variadas. O PDCIS, como vimos acima, organiza uma série de arranjos e 
configurações específicas nas localidades onde atua, principalmente na 
relação que estabelece com as populações locais, construindo uma espécie 
de “solidariedade societária” (VENTURA, 2003) com protagonismo do 
setor privado na regulação de territórios e populações (ACSELRAD, 2014).

Embora os efeitos e resultados sejam heterogêneos e se conformem 
a partir dos contextos específicos, há que se considerar que esse tipo de 
gestão do social por meio da RSC implica em um sistema de controle (de 
domesticação, de governo), organizado a partir da ação neutralizadora (que 
inibe e enviesa a construção da crítica política) e do seu direcionamento 
usual para o controle da população e de sua força de trabalho. Gavíria (2015) 
classificou esse tipo de fenômeno como biopolítica da responsabilidade social 
empresarial, em que a população em si é o “objeto de intervenção, ora para 
procurar seu consentimento, ora para compatibilizar suas condições de 
vida com os objetivos [...] empresariais” (GAVÍRIA, 2015, p. 13).

De toda forma, há que se tencionar e procurar compreender os limites 
e os reais alcances desse processo, dessa tentativa de governar as pessoas 
e sua força de trabalho. Onde se percebe a contradição, a dominação e o 
controle, há sempre a possibilidade de fissuras, de insurgências e de dis-
putas. No caso estudado, vemos emergir processos de resistência a esse 
arranjo político de desenvolvimento, que procuram desconstruir e revelar 
as armadilhas e contradições intrínsecas aos projetos e à atuação (política) 
da Fundação Odebrecht no Baixo Sul. É o que veremos a seguir.
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5 Educação do campo e agroecologia na resistência pela terra 
e pelo território

Para nós do movimento social, o trabalho deles (da Fundação Ode-
brecht) não nos agrada. Porque eles tomam dinheiro do governo, 
implanta isso, implanta aquilo, faz cooperativa, e aqueles traba-
lhadores ficam dentro daquele negócio sem autonomia nenhuma. 
Tudo quem faz é eles. Eles têm uma tal de Coopalm aí, que é uma 
cooperativa de negócio de palmito, que os agricultores sofrem lá 
nesse negócio. É um negócio complicado. Eu não acredito que o 
trabalho deles venha realmente desenvolver o agricultor. Para nós 
eles estão na contramão do desenvolvimento. Eles estão pensando 
no desenvolvimento deles. (Trabalho de Campo. Agosto de 2015. 
Entrevista com assentado).

Na mesma região em que a Fundação Odebrecht canalizou seus 
principais projetos nas últimas duas décadas, estão também inseridos assen-
tamentos organizados pelo MST. Partindo desse processo de mobilização 
inicial, mas buscando ampliar sua área de atuação, o MST passa, a partir de 
1988, a atuar mais incisivamente nas regiões do Baixo Sul e no Litoral Sul, 
visando realizar ocupações nas grandes fazendas de cacau que, nessa época, 
já se encontravam fragilizadas e improdutivas diante da crise provocada 
pela vassoura-de-bruxa. Ao longo de toda década de 1980, a região situada 
nos arredores de Camamu e Igrapiúna vivia episódios de insurgências 
populares e ocupações de terras, conduzidas num primeiro momento pela 
Igreja Católica e, em seguida, pelos sindicatos de trabalhadores rurais. É 
precisamente nesse contexto de efervescência social, inaugurado pela ruptura 
do arranjo político de controle de terras estruturado anteriormente pelo 
latifúndio do cacau, que o MST passa a atuar no Baixo Sul.

Dos nove assentamentos organizados pelo MST no Baixo Sul, três 
deles estão inseridos na área de influência direta da Fundação Odebrecht: os 
Projetos de Assentamento Margarida Alves, Lucas Dantas e Josinei Hypolito, 
todos no município de Ituberá. Juntos, correspondem a uma área de 2.050 
hectares, onde estão assentadas cerca de 120 famílias. Os assentamentos 
estão em uma porção de terras bastante próxima à FRVJ, onde a Fundação 
Odebrecht concentra vários de seus projetos. E, como pode ser observado 
no trecho abaixo, essa proximidade implica um interesse imediato da Fun-
dação em vincular os assentados em suas iniciativas de RSC.
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Norberto enxergou que existia uma outra parte dessas unida-
des-famílias que precisavam também ser atendidas, que eram 
os assentamentos […]. Então, os assentamentos foi um segundo 
passo na situação da cooperativa. O que ela fez? Uma pessoa que 
na época trabalhava lá na Fazenda Juliana […] propôs prospectar 
esses assentamentos. Foi lá com a cara e a coragem, apresentou 
a cooperativa para eles, mostrou como é que era. E aí foi pouco a 
pouco captando gente dos assentamentos. Hoje tem o assentamento 
Mata do Sossego, que é do lado da fazenda Juliana, tem um aqui 
que é o Margarida Alves, e tem o outro lá que acho que hoje só 
tem dois cooperados que é o Lucas Dantas.

(Trabalho de Campo, maio de 2015. Entrevista com gestor 
da Coopalm).

O interesse da Fundação em trabalhar com assentamentos não se 
explica apenas pela dimensão da proximidade geográfica ou pelo discurso 
supostamente altruísta, que visa melhorar as condições de vida dessas 
populações. Há também uma tendência em associar o nome da Fundação 
aos movimentos sociais que organizam os assentamentos, com objetivo 
de fortalecer a imagem da própria Fundação como uma instituição que é 
capaz de “neutralizar” e conciliar os mais diferentes perfis de atores sociais, 
concertando os diversos interesses. Essa é uma visão compartilhada por 
algumas lideranças do MST no Baixo Sul e há, por parte do movimento, uma 
preocupação latente em identificar e repelir essas iniciativas de aproximação.

Cito aqui, rapidamente, um exemplo nesse sentido. O caso aqui rela-
tado diz respeito a um episódio em que a Coopatan (cooperativa da Fundação 
Odebrecht que organiza a cadeia de mandioca, e que atua principalmente no 
município de Presidente Tancredo Neves) juntamente com a Casa Familiar 
Rural a ela vinculada, assumiram uma política de atuação nos assentamentos 
do município, prospectando alunos para a escola e vinculando as famílias 
assentadas à cooperativa. Mais do que isso, passaram a desenvolver ações 
de comunicação e propaganda nos assentamentos, com placas, outdoors e 
outros instrumentos, que eram utilizados para vincular a imagem da Fun-
dação ao MST. Segundo me informou um militante do movimento, essas 
imagens eram utilizadas pela Fundação (e por outras empresas) em outros 
contextos, como exemplo de que seria possível o estabelecimento de par-
cerias dessa espécie, entre empresas e movimentos. O desfecho desse caso 
é que o MST conseguiu retirar as placas do assentamento e vem, cada vez 
mais, procurando se afastar das ações promovidas pela Fundação Odebrecht.
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A politização das bases é uma orientação que norteia a atuação do 
MST no processo de articulação dos assentamentos. Desde a mobilização 
de interessados para a realização das ocupações de terras e dos acampa-
mentos, até o processo de consolidação dos assentamentos (na dimensão 
produtiva, na área de educação, saúde, cultura etc.) o MST procura colocar 
em prática uma visão crítica sobre a realidade, na tentativa de construir junto 
aos assentados uma percepção sobre as contradições existentes no mundo 
rural. No caso do Baixo Sul, é possível perceber iniciativas nesse sentido, 
as quais, ao mesmo tempo que se contrapõem aos projetos da Fundação 
Odebrecht, anunciam novos referenciais, que buscam reforçar a ideia de 
uma autonomia camponesa.

Nesse sentido, cabe citar aqui as ações do Movimento (i) na área de 
educação, com a construção e o fortalecimento das iniciativas ligadas à 
educação do campo, e (ii) as discussões e iniciativas de promoção da agroe-
cologia como uma estratégia de organização (sócio)produtiva alternativa 
ao modelo do agronegócio. Vejamos um pouco dessas experiências, como 
elas se relacionam e como procuram construir uma alternativa frente aos 
avanços da Fundação Odebrecht na relação com os assentamentos.

Diante do esquema organizado pela Fundação por meio da ideia da 
Aliança Cooperativa Estratégica, que articula educação de jovens e a vinculação 
das famílias nas cooperativas, nos últimos anos o MST vem desenvolvendo um 
projeto que busca oferecer nos assentamentos uma educação contextualizada, 
vinculada à realidade vivida pelos camponeses e alinhada com os princípios 
políticos do movimento. Na realidade a educação, ou, mais precisamente, a 
promoção da educação do campo é uma luta já bastante tradicional do MST 
em âmbito nacional. Vale a pena lembrar aqui, como uma conquista nesse 
sentido, a criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(Pronera) que, como o próprio nome indica, tem o objetivo de desenvolver 
políticas específicas de educação para os assentamentos.

Como vimos, no Baixo Sul há uma carência grande de escolas nas 
proximidades dos assentamentos. Pior que isso, as escolas que ali funcio-
navam vêm sendo paulatinamente fechadas e os alunos transferidos para 
escolas situadas nos centros urbanos mais próximos, processo esse que 
não é uma particularidade local e pode ser verificado em vários contextos 
pelo Brasil. Trata-se de um progressivo descaso do poder público com as 
peculiaridades dos contextos rurais e com a necessidade de projetos peda-
gógicos específicos para essas regiões. Sem me alongar neste debate, que, 
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embora pertinente, escapa aos objetivos deste artigo, penso ser importante 
reiterar que no contexto em análise, para além dessa relativa ausência do 
poder público na área de educação, temos ainda a presença marcante das 
escolas da Fundação Odebrecht.

Ou seja, os jovens assentados, até bem pouco tempo atrás, tinham 
como opção ou o deslocamento até as escolas urbanas na cidade de Itu-
berá, ou conseguir uma vaga na CFR-I. Ocorre que, desde 2010, o MST 
vem procurando suprir essa lacuna, de modo a conseguir oferecer ensino 
de qualidade (e sob sua coordenação) aos assentados no Baixo Sul. Desde 
2015, mobilizando militantes do setor de educação, o MST mantém em 
funcionamento a Escola do Campo Luana Carvalho no assentamento Josinei 
Hipólito. A ideia principal da escola é oferecer ensino médio conjugado com 
ensino técnico em agroecologia, articulando iniciativas tanto do setor de 
educação, como também do setor de produção.

As iniciativas organizadas pelo MST configuram, ao mesmo tempo, 
uma alternativa aos camponeses no âmbito da educação e um posiciona-
mento político diante do arranjo organizado pela Fundação Odebrecht 
na região. Como destaca Roseane Rios, militante do MST no Baixo Sul, a

[…] educação para o campo do Baixo Sul sob a ótica do agro-
negócio é uma educação para formação da força de trabalho 
e inculcação de ideologia. Dessa forma há uma “preocupa-
ção” da iniciativa privada com a educação dos pobres e essa 
preocupação estende-se para todas as áreas, inclusive do 
trabalho. (RIOS, 2014, p. 8).

Ou seja, há uma leitura bastante profunda e crítica por parte do 
Movimento com relação aos projetos da Fundação, bem como sobre o papel 
que eles exercem no que diz respeito ao controle do território, que se dá 
mediante o controle da população e de sua força de trabalho. É enfrentando 
esse arranjo e anunciando novas alternativas para os assentados que o MST 
vem atuando na região, por meio do fortalecimento da educação do campo 
fundada na agroecologia.

6 Considerações finais

Neste trabalho discutimos o arranjo político de desenvolvimento 
organizado no âmbito das ações da Fundação Odebrecht, que opera um 
discurso de desenvolvimento forjado no âmbito das práticas de responsa-
bilidade social empresarial. Como vimos, a ideia de empresa é central na 
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organização semântica e também na condução operacional dos projetos 
desenvolvidos pela Fundação Odebrecht no Baixo Sul. Mais do que uma 
ação localizada, é possível identificar certo padrão-referência que podemos 
apreender das experiências da Fundação Odebrecht no Baixo Sul, o qual 
comporta um modelo de gestão privada-empresarial do social.

Nas últimas duas décadas temos visto ações cada vez mais difundidas 
de projetos sociais vinculados a empresas, que configuram um novo ramo 
para a ação empresarial na sociedade, muito além da dimensão produtiva 
propriamente dita. E, mais que isso, parece haver uma intencionalidade de 
ampliar o modelo empresarial (da “empresa-providência”) para além do 
enfoque restrito da própria responsabilidade social coorporativa, abarcando 
recursos públicos e realizando efetivamente tarefas que até então vinham 
sendo conduzidas ou pelo próprio Estado ou por atores e organizações do 
que chamamos sociedade civil.

Nesse sentido, vemos que o discurso e os programas organizados no 
âmbito deste arranjo político de desenvolvimento estão relacionados a um 
processo mais amplo de empresarização da sociedade, que, no caso específico 
da Fundação Odebrecht, foi observado no intento de transformar os campo-
neses em “pequenos empresários rurais”. Esse processo, como foi detalhado 
acima, consiste em uma estratégia transmutada de controle de terra e ter-
ritório. Entre os anos 1940 e 1980, a prática política da família Odebrecht 
esteve alinhada a apropriação direta de terras, expulsando violentamente 
famílias de posseiros e arregimentando essas mesmas pessoas enquanto 
mão de obra para o trabalho agrícola nas fazendas que foram apropriadas.

A partir de 1990, a Fundação Odebrecht passa a construir uma nova 
roupagem e um novo discurso, ancorado nas ideias de desenvolvimento 
e de sustentabilidade, mas que, na prática, consiste em uma renovação do 
arranjo de controle que incide sobre a terra e sobre a população que nela 
vive. De todo modo, apesar do discurso coeso, vimos também que os obje-
tivos delineados pela Fundação Odebrecht não se materializam exatamente 
da forma como são enunciados. Há, portanto, processos de contestação e 
resistências que revelam as relações de poder e de disputa pelo território. 
São esses processos que evidenciam os momentos em que o discurso do 
desenvolvimento não se efetiva e é a partir dessas resistências em que se 
pode observar a produção de novas configurações sociais e novas enun-
ciações políticas.
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Por fim, cabe relembrar, também, da importância histórica das lutas 
por terra e território no Baixo Sul. As últimas duas décadas foram marcadas 
pela ação de variados grupos sociais no intuito de dar continuidade as lutas 
populares iniciadas nos anos 1980, quando a falência das grandes fazendas 
de cacau abriu espaço para a criação de assentamentos de reforma agrária. 
Atualmente, a pressão do turismo e o avanço das ações de responsabilidade 
social empresarial configuram uma situação que exige reação. Seja na orga-
nização camponesa, com a luta pela consolidação efetiva dos assentamentos, 
seja na organização quilombola, com as lutas pelo reconhecimento de seus 
direitos territoriais, assistimos hoje no Baixo Sul a formação de um processo 
político que busca autonomia na gestão e controle popular dos territórios, 
que tem uma raiz forte em toda herança de insurgências populares que 
remontam aos quilombos e a luta dos escravos pela liberdade.
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LUTAS, CONFLITOS E TRAJETÓRIAS DO 
CAMPESINATO NEGRO NO BAIXO SUL DA BAHIA: 
POR TERRA, TRABALHO E TERRITÓRIO

Ramon Alves Malta

1 Introdução

Ao longo das duas últimas décadas, o patrimônio natural da costa 
litorânea do Baixo Sul da Bahia tem sido capturado pelo modelo econômico 
especulativo e financeiro, sobretudo onde se localizam as Ilhas de Tinharé e 
Boipeba, em Cairu. O território da região é uma zona de inúmeros conflitos 
socioambientais na atualidade, protagonizados por grupos econômicos 
que disputam o controle e a apropriação de bens naturais e serviços para a 
implantação de grandes empreendimentos turísticos e imobiliários.

A região, que possui um vasto patrimônio ecológico, entre praias, 
ilhas, recifes de corais, manguezais e estuários, tem sido palco de disputas 
territoriais envolvendo esses grandes projetos e um conjunto de comunida-
des tradicionais (pescadores, quilombolas, marisqueiras) existentes desde a 
baía de Camamu ao arquipélago de Cairu (Tinharé-Boipeba); do Guaibim, 
em Valença, à foz do rio Jaguaribe. São comunidades negras de influência 
indígena que reivindicam a tradicionalidade, a posse da terra e os modos de 
viver junto as águas, o mar e a lama. As disputas envolvem um conjunto de 
terras e bens naturais, caminhos, acessos, fontes de água e infraestruturas 
existentes em ilhas e porções litorâneas da região que, essencialmente, são 
terras de domínio da União, por meio da Superintendência do Patrimônio 
da União (SPU).

Esses conflitos, embora sejam emergentes nestas últimas décadas, 
reproduzem um conjunto de contradições históricas que marcam a história 
e a geografia agrária do Baixo Sul. A desterritorialização de comunidades, a 
concentração fundiária, o cercamento de terras e a exploração do trabalho 
(e da renda da terra) são características que não desapareceram dos conflitos 
agrários recentes, ao contrário, rearranjam-se em formas mais complexas, 
com novos agentes, estratégias e discursos e refletem uma trajetória de 
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longa duração das disputas fundiárias e políticas do Baixo Sul. Recuperar 
essas contradições significa compreender esses conflitos na sua totalidade, 
o que requer um resgate historiográfico dos percursos e acontecimentos 
que marcaram a questão agrária da região.

Neste trabalho, com o intuito de oferecer alguns elementos de con-
textualização e atualização da história e da geografia agrária do Baixo 
Sul, optei por organizar alguns relatos de conflitos, lutas e trajetórias do 
campesinato negro da região como caminho metodológico para atualizar 
a questão agrária do Baixo Sul e recuperar marcas estruturais desta for-
mação. Para isso, priorizei um olhar para duas comunidades tradicionais 
de maioria negra que habitam o território nos municípios de Cairu e Nilo 
Peçanha e que têm sido gradativamente excluídas do acesso à terra e aos bens 
naturais. A análise das trajetórias, conflitos e lutas destas duas comunidades 
permitiu uma melhor compreensão das disputas por terra e território no 
Baixo Sul e serviu de contexto para atualizar as recentes conflitividades 
existentes na região.

Apesar da expressiva influência da população originária e africana 
na constituição da paisagem no Baixo Sul da Bahia (WATKINS, 2015), 
a colonização operou no sentido de apagar essas histórias e trajetórias 
de construção da resistência e de protagonismo negra e indígena, pouco 
ou raramente presente na história colonial (a história oficial). Recuperar 
estes (des)caminhos e percursos silenciados é uma tarefa necessária para 
resgatar a dimensão da luta travada por esses sujeitos e suas histórias em 
relação ao território do Baixo Sul. A partir dos estudos da Ecologia Polí-
tica, que apresenta o exercício de questionar a história ambiental fazendo 
aparecer vozes dos excluídos, e também da perspectiva decolonial, tem 
sido possível reformular problemas teóricos e políticos atribuídos a um 
universo empírico, que pôde ser mais bem interpretado. Afinal, segundo 
Becker (2007), os fatos tornam-se mais compreensíveis quando estamos 
mais próximos da situação. Assim, minha vinculação com o território de 
onde sou natural e com a minha trajetória torna-se aliada na condução 
dessa pesquisa.

Entender a trajetória do campesinato negro (como categoria histórica) 
e, atualmente, das comunidades tradicionais, em relação ao modo como se orga-
nizam (plantando, cultivando, mariscando, pescando e construindo modos 
de vida antagônicos aos megaempreendimentos), permite-nos reconhecer 
melhor as condições históricas das desigualdades e conflitos fundiários na 
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região (e no Brasil), além de identificar pistas sobre a forma como alguns 
grupos étnico-raciais são mais afetados por essa problemática, na medida 
em que constroem cotidianamente a resistência ao passo que esses conflitos 
vão se complexificando.

A análise de documentos históricos (como os recibos de arrendamento 
de terra) obtidos a partir da pesquisa, os relatos orais, as memórias de vida e 
a bibliografia já produzida apontam que as famílias das duas comunidades 
analisadas e em boa medida das comunidades tradicionais do Baixo Sul 
territorializaram a área de sua região cultivando a terra e plantando man-
dioca, banana e outros gêneros desde a década de 1930. Porém, os relatos 
orais antecedem esse período e afirmam que alguns possuíam benfeitorias, 
como casas de farinha, habitações, dentre outras desde o século XIX. Os 
recibos de arrendamento existentes entre os posseiros e a fábrica de tecidos 
Companhia Valença Industrial (CVI), aos quais tive acesso, compreendem 
ao período que vai pelo menos até a década de 1970, mas a ocupação desse 
território permaneceu.

A intenção de recuperar essas trajetórias e o exercício de resgate 
histórico a partir das lutas e conflitos de duas comunidades tradicionais 
do Sul da Ilha de Boipeba, apresentam-se como narrativa anticolonial e 
como esforço de atualização da história agrária da região. E as “versões” 
dos interlocutores que narram os fatos nesta pesquisa e que confrontam os 
processos de desterritorialização, um vocabulário de oposição e resistên-
cia6. Isso porque os grupos econômicos dominantes que tem se apropriado 
da região consideram impossível aliar seu desenvolvimento com o cam-
pesinato negro do Sul da Ilha, tratando as populações tradicionais como 
atraso, sociedades arcaicas, e esse é um dos argumentos utilizados para 
subordinar o valor de uso ao valor de troca dos bens comuns em disputa. 
Enquanto isso, a imposição de uma racionalidade econômica difunde a 
narrativa de uma determinada noção de crescimento e sustentabilidade, 
em que a desterritorialização das comunidades tradicionais se torna um 
movimento fundamental para o capital turístico-mobiliário. No entanto, 
para essas comunidades a terra permanece como central ao reivindicarem 
a garantia de direitos, de terra propriamente dita e de seus territórios. Se 
esses territórios têm mantido sua diversidade de fauna e flora ao longo dos 
anos, foi porque essas comunidades tradicionais têm protagonizado essa 
garantia. Ou seja, trata-se da disputa entre uma cosmovisão de mundo que 
6  Como recurso de linguagem, foram atribuídos nomes de madeiras presentes na Ilha para alguns interlocutores, 
conferindo nomes fictícios aos interlocutores presentes.
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reivindica os bens comuns e, do outro lado, o modo de produção capitalista 
com suas condições, associado à violação dos direitos dessas comunidades 
tradicionais.

Assim, questiona-se: o que os grupos econômicos têm causado ao 
campesinato negro e à sua reprodução e, além disso, como tem sido cons-
truída a resistência? Quais elementos históricos da história agrária regional 
estão presentes no contexto recente de conflitos ambientais com o capital 
turístico e imobiliário? De que modo as trajetórias das duas comunidades 
analisadas revelam marcas estruturais da questão agrária do Baixo Sul? Para 
oferecer alguns elementos de análise e tentar aproximar algumas sínteses para 
estas questões, irei percorrer três relatos (fragmentos) de disputas agrárias 
e territoriais do Baixo Sul para demonstrar o (des)envolvimento histórico 
dos conflitos agrários e a centralidade e complexificação do campesinato 
negro na região.

2 relatos e Trajetórias 1: das formas de dominação,                     
(r)existência e apropriação de terras desde o Sul da Ilha de 
Boipeba

A ocupação do Sul da Ilha de Boipeba pelo campesinato negro de influên-
cia bantu-indígena (BRANDÃO, 2018; MALTA, 2020) remonta a diversas 
gerações de avôs e avós dos interlocutores que ouvi ao longo da pesquisa, 
com expressiva participação de mulheres, tais como Dona Rosa, Inês e Vane 
(MALTA, 2020). Todas essas pessoas reproduziam formas tradicionais de 
se relacionar com a terra, com o mangue, com as roças, com a produção 
de alimentos em localidades das mais diversas possíveis, tais como: Porto 
de Miguel, Maricoabo, Porto de Euclides, Porto Dendezeiro, Cueira, Rio 
do Dendê, Cueirinha, Rio Laranjeiras, Fonte da Costa, Fonte do Campo 
da Roda etc.

Estes são alguns dos lugares que evidenciam como esse campesinato 
vem construindo a paisagem e o território, conforme apontam Malta e 
Barcelos (2020). As localidades ganham seus nomes próprios e referenciam 
percursos e histórias relacionadas as atividades de pesca, mariscagem, caça, 
extrativismo, acesso a água potável, cultivo da terra e produção de alimentos 
que marcam esse campesinato (MALTA; BARCELOS, 2020).

A afirmação dessa territorialidade associada ao mar, aos mangues 
e a terra conseguiu garantir a (r)existência de diferentes comunitários no 
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pós-abolição no Sul da Ilha de Boipeba e todo um conjunto de experiências, 
alianças, discursos e práticas que hoje se expressam nas várias comunidades 
tradicionais da região.

P: Você é pescador ou agricultor, Jataipeba?

Eu ia pescar até meio dia, quando era de meio dia pra tarde 
atravessa do lado de lá pra roça. Cortar um aipim, complemen-
tar esse peixe, só voltava quando tava escurecendo... eu só não! 
Era todo mundo aí. A terra ali dá, a terra é boa! Aqui tanto a 
gente trazia banana, trazia o diacho pra casa, quanto dava aos 
outros. Hoje nós temos isso aqui tudo pra vender [quis dizer que 
hoje é preciso comprar], o nosso conterrâneo traz de Valença, 
porque nós não temos mais aqui [produção existe, mas eles foram 
impedidos de acessar a área de produção]. Eu vinha da pescaria 
mais papai, eu ia pra lá. Meu avô tinha roça, só que naquele 
tempo eles não plantava coisa de bem não, viu [referindo-se 
ao outro comunitário que estava no diálogo]. Só era aipim e 
banana, pra poder tomar conta da área mesmo ( Jataipeba, 
pescador e agricultor da comunidade tradicional de Barra 
dos Carvalhos, 2018).

O relato acima indica uma relação entre a terra e o mar como marca 
histórica das trajetórias deste campesinato no Baixo Sul. Embora fossem 
pescadores e tivessem o mar como um “espaço de liberdade”, a relação com 
a terra ganhou uma centralidade na reprodução social dos grupos, não 
simplesmente como uma relação de “complementariedade”, mas, sobretudo, 
como dimensão conflitiva e política da vida na conformação do ordenamento 
territorial e fundiário do Baixo Sul.

A partir de relatos de interlocutores do Sul da Ilha observa-se que 
entre os séculos XIX e XX os arrendamentos de terra por contrato entre 
agentes econômicos e os comunitários passaram a conformar as tramas 
fundiárias da região e as disputas por terra e território. Durante esse 
período, o regime de ocupação de terras passava por uma relação entre 
arrendatário e arrendador, predominando uma relação de exploração de 
áreas que mediam entre 1 e 10 tarefas7 (apesar de haver algumas maiores, 
uma minoria) que, por sua vez, eram arrendadas às comunidades tradi-
cionais por Mário Pinto (o mesmo nome que surge na Figura 1), segundo 
os recibos de arrendamento colhidos em campo.

7  A tarefa é uma unidade de medida agrária bem antiga e bastante utilizada no Baixo Sul da Bahia. Equivale a 
4.356 m². O hectare, unidade de medida também usual no território, tem unidade equivalente a cerca de 10.000 
m², cerca de 2 a 3 tarefas.
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Naquele período, Mário Pinto emitia recibos em nome da Fazenda 
Cova de Onça (localizada ao sul da Ilha) e da Companhia Valença Industrial 
(CVI), e seu nome aparece ainda nos recibos de arrendamento ao longo do 
século XX, que contém sua assinatura como encarregado e o timbre como 
“dono” do terreno e da Fazenda Cova de Onça.

Figura 1 – Recibos de arrendamentos na Ilha de Boipeba nas décadas de 1938, 1983, 
1965 e 1970

 Fonte: pesquisa de campo (2018); Malta e Barcelos (2020)

Tem relação a extração da madeira da Ilha com a CVI, até no meu 
tempo de pivete era. Depois ela saiu de lá da água e veio para o 
carvão, tanto que a luz era fraca, era a reborréa da CVI, ela não 
consumia tudo e passava para Valença (Sucupira, comunitário 
de Barra dos Carvalhos, 2018).

De acordo com os interlocutores, durante as décadas de 1960 e 1970 
(época da emissão dos recibos), Mário Pinto foi responsável pela fábrica 
de tecidos CVI, situada em Valença. Ainda se faz necessário verificar se 
ocupava um cargo de gerência ou se era o dono, mas, diante dos relatos 
de interlocutores e também da emissão de recibos de arredamento (nos 
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quais consta timbre em seu nome ou sobrenome como responsável legal), 
os indícios pendem para a segunda opção.

O controle dos arrendamentos por Mario Pinto e sua influência na 
gestão da CVI, em Valença, sugere que o controle fundiário do acesso a 
terra era central para o desenvolvimento da indústria, especialmente pela 
demanda de madeira requerida pela CVI. Alguns comunitários relatam 
(tanto o anterior quanto o que segue), assim como outros da comunidade 
tradicional de Barra dos Carvalhos e de Cova de Onça que não constam 
neste estudo, o processo contínuo de transporte em balsas de madeira 
retirada do Sul da Ilha de Boipeba para abastecer a CVI, indicando relações 
diretas da fábrica com o controle e a apropriação de terras na ilha. Apesar 
de a historiografia relatar que a fábrica era movida a água, e embora se faça 
necessário aprofundar os entendimentos acerca de como se dava a relação 
da CVI com a Ilha de Boipeba, há elementos importantes que demonstram, 
segundo um dos interlocutores, que a madeira retirada no Sul da Ilha era o 
combustível utilizado nos fornos da fábrica, além de alimentar as caldeiras 
e gerar o vapor necessário no processo de secagem da fibra do algodão.

Bernardinho balseiro que fazia isso. Mario Pinto andava com a 
balsa grande. Só remo, nada de motor, só ia por maré. A maré 
enchia, aí ia, nas vazantes parava. A balsa tinha quatro ou cinco 
vagão atrás. Pra CVI só levava a lenha. E a serraria era cá embaixo 
mais e em Valença também. Mas também depois que surgiu o 
povo trazendo de caminhão por lá, pronto, mudou. (Piaçava, 
pescador e agricultor da comunidade tradicional de Barra 
dos Carvalhos, 2018).

Os relatos colhidos no Sul da Ilha apontam que a retirada de madeira 
se dava em terras públicas da União, onde a CVI mantinha o controle das 
terras e utilizava a mão de obra local na retirada de madeira da área. Era 
comum, cabe destacar, a expulsão da população local da área sem nenhuma 
responsabilização ou “indenização”, além da manutenção de relações de 
apadrinhamento e utilização da mão de obra negra local como modo de 
abrir fronteiras agrícolas a troco de um pedaço de terra, na qual o sujeito 
faria sua roça de mandioca. Entre os comunitários de Barra dos Carvalhos 
e Cova de Onça, nota-se que isso foi predominante no período pós abolição 
(ver Figura 1).

[...] essa lavoura lá foi assim, tinha o Mauro Pinto eu não 
conheci, mas conheci o Cosme Pinto Filho.  Aí dizem eles que 
desde o tempo de Mauro Pinto, ele liberou para algumas pessoas, 
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arrendava algumas tarefas de terra, eu tenho recibos aí, recibos de 
mais de 70 anos de lavoura tá entendendo […] o que acontece é que 
esses pessoal foram morrendo, que nem você falou o negócio que 
você tava falando, o negócio do esclarecimento hoje e do pessoal 
de 60 anos atrás néh? (Vinhático, pescador, lavrador no Sul 
da Ilha e residente da comunidade tradicional de Barra dos 
Carvalhos, 2018).

Um outro interlocutor que se reconhece como pescador e lavrador, 
ocupando por gerações o Sul da Ilha, destaca elementos importantes a partir 
de diálogos que travamos:

P: Então quer dizer, essa fazenda está aí desde a época que a 
CVI assinava os recibos? É. P: E poucos fazem essa relação 
néh, fazendeiros com CVI?  É difícil, até porquê, muitos nem sabe 
entendeu?! Por sinal o pessoal aqui são indoutos, desses veterano quase 
todos eram indoutos, entendeu?!  P:  Indoutos, era não alfabetizado? 
Era, eles tinham assim, eles anotava, guardavam o documento que 
eles arrendavam a tarefa, uma tarefa, mas o sentido era plantar só 
bananeira, cana, mandioca (Vinhático, 2018, grifo meu).

Essas ligações envolvendo a fábrica de Tecidos, Mário Pinto, os arren-
damentos de terra e a extração de madeira indicam elementos de um amplo 
processo de controle e captura de terras públicas da União, na ilha de Boipeba, 
e toda uma trama de poder de superexploração do campesinato, violência 
racial e dominação territorial. Esta trama percorreu um longo período 
entre os séculos XIX e XX e até hoje, em boa medida, esse campesinato se 
encontra em situação de superexploração e sem acesso a terras.

Malta e Barcelos (2020) mostram que parte expressiva dessas popula-
ções tradicionais ainda permanecem na mesma situação de vulnerabilidade, 
de não acesso à escolarização ou de baixo nível de escolaridade. No município 
de Nilo Peçanha, segundo os dados preliminares do IBGE (2017), 19,33% 
dos produtores rurais possui classe de alfabetização, 25% nunca frequen-
taram a escola, cerca de 12,21% possuem apenas o ensino fundamental (1º 
grau) e 20,48% possuem o antigo primário (elementar). Esse fato mostra 
um elemento decisivo do processo de controle das terras e tem dificultado 
o acesso a direitos e a justiça ambiental para as Comunidades Tradicionais, 
o que potencializa uma situação de insegurança jurídica nos territórios.

Legalizado, não tinha nada legalizado, um ou outro que tinha um 
recibo velho de arrendamento, aí esses recibos, tinha sua data de 
seus 60, 70 anos, dos que tinham. No começo quase todos tinham, 
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porquê o Mário Pinto resolveu assinar isso aí para o pessoal usar. 
Ai depois ficou com Cosme, que nem era filho dele. O irmão de 
Cosme, Zé Pinto (Vinhátivo, pescador e lavrador no Sul da 
Ilha de Boipeba, residente em Barra dos Carvalhos, 2018).

Embora vivendo uma condição de domínio territorial, as diversas 
configurações de ocupação territorial pela população local na porção Sul 
da Ilha de Boipeba permaneceram como estratégias para manter os grupos 
na terra e nessa condição camponesa, que é marcada pelo mar, pela água, 
pelo mangue e pelas roças, nas quais se expressam as atividades agrícolas, 
extrativistas e pesqueiras. Segundo Malta e Barcelos (2020) essas diferentes 
formas comunitárias de configurações do trabalho e da terra estabelecidas no 
Baixo Sul confrontavam-se com os interesses das elites fundiárias. Para essas 
elites, a terra era uma forma de acumular riqueza e as estratégias estavam 
sempre marcadas por práticas fraudulentas de registro, pois tratava-se de 
criar documentos que viabilizassem as terras como de particulares, e nelas os 
tarefeiros teriam um prazo para cultivar suas tarefas de mandioca, e nunca 
obter o domínio. Mas, na prática, o suposto pagamento ao arrendador não 
era o aspecto mais importante. Na maioria das vezes, o pagamento nem 
acontecia, e o que importava era a relação que se estabelecia entre o suposto 
“dono da terra” e a população local – de arrendador e arrendatário.

Em um diálogo com dois comunitários de Barra dos Carvalhos na 
frente da Igreja e olhando para as roças no Sul da Ilha, eles destacam elemen-
tos sobre as configurações fundiárias estabelecidas no Sul da Ilha de Boipeba.

Excelente isso aí rapaz, era a riqueza da comunidade [se referindo a 
área em disputa]. O sogro de Tino foi criado lá dentro [se referindo 
ao Sul da Ilha], a família toda, toda família foi criada lá dentro 
na casa de farinha e era no braço não tinha esse negócio de motor 
não… Sem mandioca a comunidade não sobrevive, moquequinha de 
peixe miada, vai comprar farinha é? Um rebanho desse de homem 
dentro de casa, imagine você que come meio quilo de farinha por 
dia? Se eu não planto uma mandioca eu tô morto. Chico de Calu 
e Agostinho era avô de Jurubeba, ele que vai desembaraçar tudo. 
(Sucupira, comunitário de Barra dos Carvalhos, 2018).

O relato de alguns comunitários indica a importância das casas 
de farinha e do cultivo de alimentos como outro elemento de destaque 
destas tramas fundiárias da região. O brasilianista Barickman (2003) 
destaca o importante papel das “Vilas de Baixo” (hoje o Baixo Sul) na 
produção de gêneros alimentícios e no abastecimento interno realizado 
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por pessoas escravizadas, assim como nas interações socioeconômicas 
entre o Recôncavo Norte e Salvador. A economia desenvolvida na Ilha 
de Boipeba e nas demais Vilas de Baixo da Capitania Comarca de Ilhéus 
tinha um protagonismo nesse abastecimento interno. Durante o período 
colonial, as principais fontes de alimentação provinham da farinha de 
mandioca e da carne, cabendo a essa localidade um papel central no for-
necimento do gênero alimentício que também sustentava o modelo do 
escravismo colonial.

Uma análise dos principais fatos da própria historiografia baiana 
nos permite identificar a extrema relevância da presença da farinha, haja 
vista a quantidade de vezes em que, na Província da Bahia, a Câmara tratou 
do tema da crise de abastecimento e hierarquizou uma série de medidas, 
entre os séculos XVI e XVIII, a fim de regulamentar o abastecimento de 
alimentos e a importância do pão da terra (mandioca) (LEITE, 2006). Ele 
aparecia nas diversas estratégias de guerra e revoltas populares, especial-
mente quando perpassava por desabastecer a capital baiana de alimentos 
(sobretudo de farinha, pois sem ela a população da época morria de fome). 
Assim, as Vilas de Baixo, quando somadas ao seu Recôncavo – onde pre-
valecia a produção açucareira e de tabaco –, tornavam-se importantes no 
abastecimento da capital. Esses aspectos permaneceram ao longo do século.

[...] Mim produzia uma banana danada aqui, daqui até aquela 
ponta de São Francisco e abastecia Salvador. Na época o transporte 
era barco, aí carregava esses barco de banana e picava mula pra 
Salvador, era umas banana boa, de qualidade excelente. (Sucupira, 
comunitário de Barra dos Carvalhos).

Tanto as fontes baseadas na história oral e nos arquivos impressos 
quanto os contratos de arrendamentos levantados revelam a produção de 
diversas culturas alimentares, em sua maioria chamadas pelos comunitários 
mais velhos de cereais.

Na época lá não tinha associação, não. Botava uma farinha todo 
mundo ia, dava um dia pra um, outro dia pra outro, quando um 
cara ia fazer uma roça o outro ia pra ajudar, aí tinha mutirão pra 
tudo. Não tinha esse negócio de associação não. Tem esse negócio de 
associação hoje, que Vinhático fez aí. Que o homi pediu, entendeu? 
Pra poder todo mundo se cadastrar na associação aí das roça. 
(Piaçava, pescador, agricultor da comunidade tradicional 
de Barra dos Carvalhos).
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O trabalho coletivo e a ajuda mútua mostram relações de solida-
riedade que havia na comunidade, como o mutirão, as trocas de dias e 
a reprodução da condição camponesa (hoje tradicional), expressas nas 
colheitas de mandioca, nas torras de farinha, nas feituras das roças dos 
pescadores e na distribuição da farinha com as pessoas que estavam 
em mutirão.

O Chico tinha casa de fazer farinha, o Augustinho, o Ber-
nardo. Roxo, Francino, muita gente antiga, essa raça rapaz... 
veio veio... até mulher tinha roça lá.  Dona Linda, Dona 
Zina, Vavá, tudo morreu com a idade de 80 ano. P: Esse pes-
soal sempre foi lavrador e pescador, né, seu Vinhático? [...] 
lavrador e pescador ao mesmo tempo. Tinha rede, todos nós aqui 
é pescador, até hoje. (Vinhático, pescador, lavrador no Sul da 
Ilha e residente da comunidade tradicional de Barra dos 
Carvalhos, 2020).

A fonte Maricoabo era no fundo da casa de farinha de Bernardino. 
[...]. Aqui onde foi de meu pai, você vai encontrar as fornadas 
da casa de farinha, que o fogo queimou elas [casa de farinha de 
Manoel Teodoro, de Bernardino de Argemiro]. As casas de fari-
nha ficava tudo num lugar mais fácil de transportar. (Piaçava, 
pescador, agricultor da comunidade tradicional de Barra 
dos Carvalhos, 2018).

Não sei se você conhece um peixe chamado moreia, seu amigo 
aqui tirava de braço [aquele que parece uma cobra?] não ali é 
Caramuru, Miroró, Mucutuca. Só quem tirava aqui era eu, 
depois eu fui ensinando… tirar uma dúzia em um buraco. (Pia-
çava, 2018).

Assim, a farinha de mandioca, item essencial da economia baiana 
que atravessou o período colonial, sobretudo no abastecimento interno, e 
a produção de alimentos na região marcou a trajetória deste campesinato, 
empenhando no aforamento, ocupação de áreas, plantio, colheita e as ati-
vidades agroindustriais envolvendo essa cultura. Essa centralidade mostra 
a importância do campesinato negro na formação socioterritorial dessa 
região e na reprodução da economia colonial.

Gorender (2010), nesse sentido, ao aprofundar os estudos sobre o 
modelo de produção escravista colonial, aponta que os portugueses empre-
garam o sistema de concessão de pequenas parcelas de terras à população 
escravizada não só no Brasil, mas na Ilha de São Tomé, onde também houve 
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a “brecha camponesa8”, destacada por Cardoso (1968). Dessa maneira, tal 
costume foi apenas transferido em direção à nova área colonial e difundida 
no Caribe como “Sistema do Brasil”. Esses aspectos foram corriqueiros no 
Baixo Sul, em Cairu, na relação entre os jesuítas, os indígenas e a população 
negra (MALTA; BARCELOS, 2020). Além disso, nos aforamentos de terras 
que ocorreram posteriormente, foram prática costumeira realizada pelos 
jesuítas e pela população local.

3 Relatos e Trajetórias 2: As tramas do processo de 
territorialização de um camponês negro, o empreendimento 
na Ponta dos Castelhanos e a natureza colonizada

As tramas do processo de territorialização do Sul da Ilha de Boipeba 
têm muitos elementos para nos ajudar a perceber como essas singularidades 
podem produzir uma compreensão mais ampla das condições históricas 
nas quais as comunidades tradicionais de hoje se formaram. Seus hábitos, 
sua relação com a terra e o território, com o mar e o mangue, a produção de 
alimentos e a luta pela manutenção das condições de vida, foram moldando 
a cultura camponesa presente na região e se tornaram parte estruturante 
dos novos conflitos agrários que vêm impondo desafios à reprodução das 
comunidades tradicionais.

Além de Barra dos Carvalhos e Cova de Onça, algumas porções de terra 
ao Sul da Ilha são propriedade de posseiros. Dediquei-me a compreender a 
trajetória de alguns deles. Falo de um posseiro que possui uma área signi-
ficativa, seu Julião, e os depoimentos a seguir evidenciam como dona Ana 
da Silva Pinto, Ramiro Campelo de Queiroz e a empresa Mangaba Cultivo 
de Côco estabeleceram relações de modos distintos com esses atores.

Chegou aqui a mim e parece que aqui o negócio é pepino... mas 
óia, é bem provado isso, porque todo lugar que tem uma casa 
e uma área cultivada, o privilégio é outro... eu tenho pra mim 
que seja. [Porque é o negócio do usucapião, né?] É, exato. 
O respeito da roça é a casa, é a moradia. Aí o que acontece, 
quando chegou a mim, disse isso daqui meu amigo, não dá, nem 

8  Ciro Flamarion Cardoso se debruça em entender algumas particularidades e destaca que algumas parcelas de 
terras eram cultivadas no interior da plantation por escravos. As culturas alimentares de subsistência garantiam a 
reprodução da força de trabalho e, às vezes, até ́o comércio. Isso tensionava a visão monolítica da grande lavoura, 
descrita por Caio Prado Júnior (monocultura, agroexportação e trabalho escravo). Esse aspecto tem relação 
com a forte tradição dos historiadores a respeito do campesinato brasileiro ao considerá-lo como tardio, cujo 
surgimento se deu apenas com a chegada dos imigrantes no Brasil, do século XIX em diante.
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se empresta, isso aqui meu amigo, é pra criar meus filho, a mulé 
me deu com carinho. Aí ficou vende, não vende […] eu disse, eu 
vendo, dou por 1 milhão, 1 milhão e meio. ( Julião, camponês 
na ilha, 2018, grifo meu).

Seu Julião tem 64 anos e há cerca de 25 anos cultiva a terra. É agri-
cultor, e diz que, quando chegou à área, só havia matagal e dendezeiro, e 
ao longo dos anos ele vem trabalhando. Sua área tem 25 hectares, toda 
regularizada, segundo ele. Tem laranja, tangerina, lima, goiaba, graviola, 
banana, cupuaçu e mandioca, mas o cacau é o principal cultivo. Quando 
Cosme Pinto, filho de Mário Pinto, faleceu, sua esposa herdou seu patri-
mônio. Seu Julião veio de Taperoá em 1996 com muitos filhos e pediu um 
lugar para morar, o que Ana da Silva Pinto concedeu. De lá para cá, ele veio 
cuidando da área. Ana fez uma doação para ele e, quando ela vendeu a área 
para Ramiro Campelo de Queiroz, pediu que não mexesse com o senhor 
Julião. “Olhe, não bula com aquele cidadão que tá lá […] não bula com Seu Julião, 
deixe ele criar os filhos dele lá...”.

Eu era novo, uns 35 por aí, ela falou, você vai pra aquele pico, que 
tá lá largado... e que tinha um rapaz chamado Joel, que mora em 
Cova de Onça, ficou paralítico, pegou aquela doença AVC, aí tá 
abandonado lá, vai pra lá e toma conta aquilo lá, aí eu vim […]  
agora eu com boas pendenga, boa mente, pegava, o que eu fazia 
pra ela, pegava lima, esse pessoal não quer dinheiro, quer fruta, 
quer boa informação, boa atenção e tal [...]  aí cheguei aqui tinha 
uns pé de fruta, de laranja, de lima, esses negócio, mas já tudo 
arriado já, tudo abandonado, fraco [...] aí eu comecei a trabalhar, 
ajeitar, cultivar a terra. Porque de leitura eu não entendo. ( Julião, 
camponês na ilha, 2018).

Um aspecto interessante é que após os anos 2000 já havia, na área desse 
senhor, sua casa de bloco e outras benfeitorias, o que de algum modo não 
se caracteriza usucapião, pois não há isso em terras da União. Ainda assim, 
tudo indicava que ele de fato habitava aquela localidade, e isso dificultou 
a ação de Ramiro Campelo de Queiroz para expulsá-lo. No entanto, ele 
destaca que também foi afetado pela soltura do gado e que os gados apa-
reciam em sua área corriqueiramente. Para minimizar a ação dos animais, 
ele colocava os cachorros para “escarreirar”. Para além disso, Julião destaca 
que o gerente de Ramiro Campelo de Queiroz, apelidado de Zé, aparecia na 
área. Assim ele conta: “sempre quem me fez de abuso aqui, foi o Zé, o gerente, 
a segunda pessoa dele, ficou de nhenhenhém”.
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O trabalho de gerência da fazenda ficou com um nativo, e o referido 
interlocutor destaca o diálogo entre Ramiro Campelo de Queiroz e os atuais 
empresários da Mangaba:

Eu quero duas pessoa que é dos seus, que é pra eu ficar pra mim... 
aí ele perfeitamente, deu o gerente e o outro lá. O senhor tem 
consciência, é entendido. Aí chegou lá e deu da fazenda, vendeu, 
negociou. Marcão já passou para o lado dos gringo. ( Julião, cam-
ponês na ilha, 2018).

Para evitar a ação da grilagem, Seu Julião cercou toda a sua área 
depois de um tempo. Na ocasião da venda das terras aos empresários, ele 
relata que ela foi “vendida do alto” e que Ramiro Campelo de Queiroz não 
deixou claro que havia centenas de camponeses na área. Relata que “o que 
foi que ele fez, ele vendeu a fazenda por cima pelo alto, aí é meu, aqui é meu”.

O território onde está situada a área de Julião, até Cova de Onça e 
Ponta dos Castelhanos, tem acesso pela estrada de chão. Ele destaca que 
os novos empresários que atualmente disputam o sul da Ilha de Boipeba 
(rentistas da Mangaba Cultivo de Côco) gastaram muito com medição, 
já vieram muitas pessoas fazer este trabalho e que é possível ver a área 
demarcada com piquetes de ferro e cimento de 500 em 500 metros ao 
longo de sua extremidade, do Sul da Ilha até a Ponta dos Castelhanos. 
“Tudo piquetiado, medido e remedido, medido e remedido, esse homem tem 
gastado é dinheiro com medição, aparece um povo, há poucos tempos chegou 
um pessoal” ( Julião, 2018).

Esses poucos fragmentos da trajetória de Seu Julião mostram uma 
complexificação das tramas fundiárias no sul da Ilha, envolvendo não somente 
proprietários e político locais interessados em comercializar terras, mas a 
entrada de grandes capitais financeirizados, como as empresas ligadas ao 
setor de serviços, turismo e imobiliário.

O grupo econômico Mangaba Cultivo de Côco é um desses capitais. 
Interessado no controle de terras da região para fins especulativos e turís-
ticos, o grupo chegou a pedir a Ramiro Campelo de Queiroz que indicasse 
duas pessoas da comunidade de confiança, sendo as duas acima: Marcão 
e seu Carlos, funcionário da fazenda. Tive a oportunidade de entrevistar 
Carlos em uma conversa curta, pois ele ficou receoso, pelo cargo que ocupa 
e por sua posição diante da comunidade e da empresa. Essa posição é a de 
mediador de conflitos a serviço da empresa. A função de Carlos é alertar 
os comunitários para as possíveis vantagens da construção do empreen-
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dimento, fornecendo informações à comunidade acerca do andamento da 
possível construção. É alguém que assume e está a serviço da ideologia da 
classe dominante, ainda que involuntariamente, ainda que não perceba 
dessa forma. Esse aspecto é muito interessante, pois esses ordenamentos 
jogam com esses dispositivos, com a cooptação de pessoas por meio dos 
revanchismos entre comunidades e pessoas.

Por volta de 2013, um dos responsáveis da fazenda, que se chama 
Paulo, foi o responsável por circular a área, realizando o piqueteamento e 
fazendo o cercamento. Cercaram a área de alguns posseiros, a exemplo do 
senhor Claudemilson, avô de um interlocutor. A cerca passou, inclusive, 
por uma fonte de água.

Julião: é muita gente aqui, é um grupo […].

Paulo: não quero briga com pequeno, quero briga com grande, 
vamos passar medição, aqui onde passa, onde tem plantação desses 
homens e daqui pra cá nós vamos se entender com esses posseiros. 
Julião: Gastaram foi muitas bolas de arame. ( Julião, 2018, em 
diálogo com o trabalhador da Mangaba).

Eu acho que eles querem uma coisa, tomar o que é d’agente, tá 
entendendo, tomar o que é d’agente! Porque, porque eles queriam 
lotiar. Lotiar com não sei quantos mil metros da frente e fundo. O 
que a gente tinha no fundo, que pertence à gente fora da fazenda, 
eles queriam tomar! Essa morada aqui pertence, está dentro do 
lote. (Pedro, morador de Cova de Onça, 2018).

Julião destaca que os empresários ficaram de pagar um restante de 
dinheiro após a expulsão dos camponeses de Barra:

[...] só pago esses resto de dinheiro quando colocar esses posseiro 
tudo na rua […] queria tirar todo mundo de casca e nó... aí disse 
não, todo mundo disse não... aqui nóis não saímos, queria expulsar 
na tora, sem direito a nada, aí vão em cima, vão embaixo, fizeram 
uma reunião, me convidou, mas eu não quis ir, e tal... e é vai... eu 
tinha minhas razão, mas depois eu falo. Eu não posso me meter 
nessa briga, certo ou não tô... os menino entraram em questão, 
meteram advogado e vai... aí depois ganharam essas questão, de 
Ramiro Campelo de Queiroz ... mas Ramiro Campelo de Queiroz  
saiu dando o que ele queria. Não por direito... Dando aqueles 
negocinho a um e a um, o mais vitorioso daqui foi Carlito e Josiel. 
Josiel nem se bituca, porque pelo tanto de terra, ele perdeu e muito. 
( Julião, camponês na ilha, 2018).
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Os relatos acima indicam a atualização dos conflitos por terra e das 
tramas fundiárias entre as comunidades tradicionais e os novos/velhos 
agentes econômicos pelo acesso aos recursos naturais, além do confronto 
entre diferentes cosmovisões a respeito da natureza e do mundo, o que 
Escobar (2008) intitula “diferenças ontológicas”. Tais diferenças são ainda 
mais evidentes no caso das minorias étnicas, o que fica evidenciado no 
depoimento de um pescador/agricultor negro.

Desde as primeiras idas a campo, as diversas narrativas dos interlocu-
tores das comunidades de Cova de Onça e Barra dos Carvalhos deixam explí-
cita a existência de uma situação de conflito socioambiental, e que os atores 
hegemônicos jogam com isso. Cova de Onça é uma Comunidade Tradicional 
Pesqueira e a comunidade de Barra dos Carvalhos é expressivamente negra. 
O confronto dessas comunidades com os novos agentes econômicos pode ser 
visto como um “conflito ambiental”, conforme destaca Henri Acselrad (2004).

Os conflitos ambientais são, portanto, aqueles envolvendo 
grupos sociais com modo diferenciados de apropriação, 
uso e significado do território tendo origem quando pelo 
menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais 
de apropriação do meio que desenvolvem ameaçadas por 
impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou 
sistemas vivos – decorrentes do exercício de práticas de 
outros grupos (ACSELRAD, 2004, p. 2).

Esse conceito é fundamental para desenvolver a noção de coloniali-
dade da natureza. Essa noção entende que a modernidade exibiu a faceta da 
colonialidade da natureza (ESCOBAR, 2008) que necessita ser desvelada, 
seja por meio da subalternização de grupos étnico-raciais (expressos aqui a 
partir das comunidades tradicionais pesqueiras) ou pela eliminação de suas 
práticas, gramáticas, conhecimentos e do ambiente, tanto culturais quanto 
do ponto de vista ecológico.

Todos os filhos do meu pai teve um pedacinho de terra aqui. 
Aqui é bom de morar, melhor do que isso não posso achar. 
Minhas filhas me chama pra morar na cidade. A cidade é 
boa, mas não é que nem aqui [...]. A gente naquele tempo não 
tinha experiência, pra acordar. Eu pequeno já trabalhava com 
meu pai na casa de farinha […]. A gente fazia tudo da casa de 
farinha aqui. A gente vendia por aqui mesmo, porque naquele 
tempo era muita gente trabalhando de roça. Depois largaram 
mais a roça e foram pra pescaria. Botava uma carga, dois saco 
é uma carga. Botava num animal, depois na canoa e ia vender 
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por aí.  [...] Hoje não estou pescando, mas já pesquei muito... 
muito [apontando para uma pequena embarcação, uma canoa 
com motor e cobertura]. Eu já pesquei muito, naquela e em 
outras canoas. Pescar 500 e tantos quilos, pescar e importar pra 
Salvador. (Mangaba, pescador e agricultor da comunidade 
de Cova de Onça, 2018).

A relação dos grupos com a natureza foi desenvolvida em todos os 
âmbitos da comunidade. Todos os equipamentos da casa de farinha, por 
exemplo, eram feitos utilizando as madeiras e os recursos naturais prove-
nientes na Ilha. Por exemplo, se tinha um parafuso, ele era confeccionado de 
uma madeira chamada sucupira, e do mesmo modo se fazia o cocho/prensa.  
Da planta holandi carvalho era confeccionado um pedaço de pau, para servir 
de viga. A prensa também poderia ser de jaqueira ou jataípeba, que é uma 
madeira mais forte. A peneira era de canabrava ou de suruba, material mais 
fino. A cobertura da casa de farinha era de ouro cana, de onde era obtida 
a palha. A planta parece uma cana, mas é uma palmeirinha, muito comum 
na mata de Boipeba, como cana de macaco. Eu mostrei algumas fotografias 
de canabrava que fiz na mata de Boipeba, no Sul da Ilha, e me foi dito: “isso 
aí a gente corta o olho [gema apical, na parte superior] e usa na encuminhação 
[no caso, fazer a cumeeira]”. O depoimento nos traz as singularidades das 
atividades de pesca, de cultivo da terra e da agroindustrialização, aspectos 
fundamentais para a reprodução do modo de vida das comunidades tradi-
cionais (o rio, o mar, as matas e o mangue).

Os manguezais constituem parte expressiva da vida cultural, social 
e ecológica e são base para o sustento da maior parte das comunidades 
pesqueiras do Baixo Sul. Desse espaço elas garantem a manutenção e a 
reprodução dos seus modos de vida, da vida dos rios, das matas e dos 
oceanos. A noção de colonialidade destaca paralelamente dois processos: de 
um lado a eliminação sistemática de conhecimentos e culturas (nesse caso, 
são as comunidades tradicionais pesqueiras) subordinadas pela noção de 
modernidade dominante e, por outro lado, a necessária emergência, diante 
do conflito e da resistência, de conhecimentos particulares que, a partir 
dessas experiências, tem a capacidade de tornarem-se locais na emergência 
de projetos alternativos, permitindo construir uma diversidade de confi-
gurações socionaturais (ESCOBAR, 2008).

É comum, pelas manhãs, os pescadores de Cova de Onça colocarem 
as gaiolas e apetrechos de pesca em uma área marítima na frente da comu-
nidade. Porém, toda essa área será impactada pela marina do megaem-
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preendimento turístico da Ponta dos Castelhanos, com a construção de 
um estacionamento que está previsto, com capacidade para centenas de 
lanchas (mais de 150), o que inviabiliza a circulação dos pescadores na área 
e a atividade de pesca. Caso seja construído (o empreendimento está em 
fase de licenciamento e atualmente judicializado) há ainda a intenção de 
proibir o acesso dos pescadores até alguns quilômetros para o interior da 
praia e do mar, além de delimitar com boia o perímetro, a fim de cercá-lo 
para que ninguém ultrapasse a área delimitada.

Você quer ir pro mangue pegar um marisco, um caranguejo, 
siri, no mangue você não vai poder passar […] vai viver de quê? 
E quando terminar esse serviço, 2, 3 meses? E aí, vai demitir os 
pessoal. Vai viver de quê? (Valdenor, pescador, residente em 
Cova de Onça, 2018).

O megaempreendimento da Ponta dos Castelhanos ao adotar a 
estratégia de proibir a circulação de comunitários nos caminhos, tenta 
inviabilizar a reprodução de um modo de vida ligado à pesca artesanal. 
Numa entrevista com um dos pescadores em frente à praia, ele apon-
tou para o leste (costa marítima em frente à comunidade) e fez alguns 
destaques:

Pra você ver, essa parte dessa lama que você vê aqui, arrodiando 
aqui até a cabeça da ponta, pro lado de lá. Isso tudo você pesca 
é de gaiola, partiu pra fora um pouquinho você pega o camarão, 
andou mais pra fora você mergulha pra pegar um polvo, lagosta 
pegar um taguari, então como é que ele quer proibir? Tinha pes-
caria de rede de tainha que é pros costeiro, ele quer fechar tudo, 
quer proibir. Tem a pescaria de facho, que chama com a pilha, 
que vai clareando e vai pegando os peixe, não pode fazer mais! A 
gente vai viver de quê? Aqui na ilha o estudo é pouco, pra pegar 
um emprego melhor com eles aí, isso aí vem tudo de lá, ele não 
vai colocar ninguém daqui, o pessoal daqui ele vai colocar pra 
fazer o trabalho bruto, terminou pronto […]. Um serviço desse 
aí ele não vai pegar gente daqui, já tem a empresa contratada, 
já tem o grupo dele de fora. Vai pegar alguém daqui só pra dar 
algumas orientação, só (Valdenor, pescador, residente em 
Cova de Onça, 2018).

O depoimento evidencia o modo como os ordenamentos e as 
tramas fundiárias atuam, impedindo os pescadores de circular nos terri-
tórios pesqueiros, cerceando a liberdade de ir e vir. Acerca do principal 
espaço terrestre comunal e alvo de grilagem, a empresa dá orientações 
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para evitar a circulação pelos caminhos historicamente utilizados pela 
comunidade. Durante o exercício da pesquisa, realizei várias caminha-
das na área para analisar a paisagem e os lugares que os interlocutores 
relatavam. Percebe-se que o ambiente da pesca e do agroextrativismo 
se misturam aos caminhos que dão acesso às áreas de mariscagem e de 
pescaria, atravessando os campos das mangabas de onde os comunitários 
retiram os frutos e garantem sua sobrevivência para alimentação ou venda 
dos alimentos (Figura 2b). É dessa forma que a mata e o mangue, a água 
e a terra, a agricultura e a pesca integram a paisagem e fazem parte do 
labor diário dos camponeses.

Figura 2a e b – Marisqueiras fazendo catado em Barra dos Carvalhos (a) e local onde os 
pescadores e marisqueiras armam seus apetrechos em frente à Cova de Onça (b)

Fonte: o autor (2018)

4 Relatos e Trajetórias 3: a luta das Comunidades Tradicionais 
por direitos, terra e território

[...] é preciso enfrentar o capitalismo e o imperialismo; compreender 
que é necessária uma luta árdua de todos os Povos para enfrentar essa 

crise civilizatória imposta pelo capitalismo
(Teia dos Povos, 2020a)

Um importante exercício para a História é a capacidade que alguns 
campos têm de questioná-la, e a isso se propõe o campo da Ecologia Política. 
Por isso os elementos da historiografia a partir dos povos excluídos são 
aspectos tão recorrentes nesta reflexão. A crise civilizatória que vivemos, 
imposta pelo modelo de produção capitalista, tem grande expressão da 



68

ANDERSON GOMES DA EPIFANIA -  
CÉLIA MARIA PEDROSA - DIOGO FONSECA BORSOI - EDUARDO ÁLVARES DA SILVA BARCELOS - (ORG.)

questão ambiental, cuja natureza é determinante na formação de valor e na 
subordinação do valor de uso (aquele destinado a satisfazer as necessidades 
vitais) ao valor de troca valor, este que é objeto de transação econômica. A 
luta de classes é o motor da história, e há territórios em que se faz neces-
sário dar visibilidade aos povos que constituem essa luta. Destaco aqui as 
comunidades tradicionais que reivindicam o acesso ao mangue, à água, ao 
mar, ao rio, aos locais para fazer suas oferendas, à sacralização, ao acesso 
às folhas etc.

As comunidades tradicionais que hoje reivindicam esse modo de 
vida e o território pesqueiro, tradicional, representam a continuidade e 
a complexificação das formas históricas de reprodução do campesinato 
negro na região. Essas comunidades, assim como os posseiros do século 
XIX ou os arrendatários do século XX, estão mergulhadas nas velhas/novas 
tramas fundiárias que conformam os conflitos agrários da região. Repre-
sentam, atualmente, uma variedade de grupos sociais, de influência negra, 
indígena e pesqueira, que lutam por terra e território e reivindicam outras 
formas de economia, trabalho e justiça. São comunidades organizadas em 
diferentes movimentos, coletivos, pastorais e articulações de povos, que 
inauguram uma nova fase de reivindicações do campesinato negro nessa 
região, atualizando a questão agrária e os conflitos fundiários no Baixo Sul 
e apontando novas vocalizações políticas em torno da terra e do território.

Um dos principais antagonistas destas comunidades tem sido os 
mega empreendimentos turísticos e os projetos de loteamento e cerca-
mento de terras no Baixo Sul. Esses projetos promovem ataques aos modos 
de vida e imprimem mudanças nas relações com a terra e o território, ao 
construírem formas de inviabilizar a reprodução dessa condição. São lutas 
nas quais os aspectos identitários (raça e etnia) se manifestam com maior 
expressão do que em outros períodos históricos, tornando estes marcadores 
parte importante de um projeto político de superação da estrutura racial 
e patriarcal hierarquizada e parte dessa complexificação do campesinato 
negro da região. Essas comunidades contestam a lógica de uso dos grupos 
econômicos de cunhos turístico e imobiliário, cujo modo de produção 
capitalista mercantiliza os bens comuns da natureza, que se tornam objeto 
de transação econômica.

Este grande projeto econômico do capital é também um 
projeto neoextrativista predatório centrado no controle 
estratégico da terra, água, minério e biodiversidade. Rios 
morrem, florestas são queimadas, marés são contaminadas, 
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tudo isso em um ritmo cada vez mais acelerado e escanca-
rado, sem a vergonha de esconder o ódio contra nós. (TEIA 
DOS POVOS, 2020a).

A cosmovisão de mundo das comunidades tradicionais no Baixo 
Sul, seu modo de vida e de uso dos bens comuns imprimem desafios ao 
domínio territorial exercido pelos grupos econômicos, pois tal cosmo-
visão aponta para a conquista de direitos, acesso à terra e ao território. 
São cosmovisões que travam uma luta “anticolonial”, no sentido de ir de 
encontro à colonização da natureza, expressa nos empreendimentos que 
buscam inviabilizar a reprodução dos modos de vida das comunidades 
tradicionais. Logo, a expulsão, a promoção de insegurança jurídica nos 
territórios e a não garantia dos territórios dessas populações tradicionais 
de modo permanente, conformam a principal condição que garante a 
reprodução dos empreendimentos turísticos. Por isso, alguns elementos 
da realidade sugerem que esses empreendimentos são expressões “con-
temporâneas” da colonialidade. E a colonização da natureza se materializa 
na destruição, no saque e na apropriação dos recursos naturais, com uma 
justificativa ideológica (por exemplo, a que considera os povos como uma 
ameaça ao desenvolvimento, já mencionada) a fim de satisfazer interesses 
econômicos. Se expressam, ainda, por meio de um conjunto de práticas, 
como o cercamento de áreas de manguezais, apicuns, proibição de acesso 
a áreas de pesca e maricagem, praticada sistematicamente por empresários, 
donos de resorts, enfim, megaempreendimentos rentistas nos territórios 
das comunidades tradicionais pesqueiras. O depoimento a seguir de uma 
pescadora reforça esse aspecto:

É um conflito que vem se dando em todos os estados. Hoje 
nós fazemos uma campanha para a regulamentar o território 
pesqueiro. Por lei, não se pode cercar, por exemplo, área de 
manguezal, o pescador tem de ter livre acesso (FLOR, 2019).

Fruto de várias lutas dos movimentos pesqueiros, o Projeto de Lei 
pelo Território Pesqueiro passou a tramitar na Câmara dos Deputados 
em 2020. Esse Projeto de Lei foi a motivação para a campanha destacada 
no depoimento acima, ativa desde 2012, que colocou no centro do debate 
a necessidade de uma lei capaz de garantir o território pesqueiro dessas 
comunidades e a permanência no espaço que habitam (ZUMPANO, 2020). 
A campanha foi conduzida, sobretudo, pelo Movimento de Pescadoras 
e Pescadores Artesanais (MPP), um dos principais sujeitos coletivos que 
organizam a luta das comunidades tradicionais pesqueiras no Baixo Sul.
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Os territórios historicamente utilizados pelas comunidades tra-
dicionais pesqueiras têm sido alvo de políticas de avanço de megapro-
jetos de desenvolvimento (TEIA DOS POVOS, 2019b). Essa situação foi 
agravada desde a consumação do golpe de estado no Brasil, em 2016, 
com um aprofundamento neoliberal e o desmonte de um conjunto de 
políticas, inclusive as voltadas aos povos de comunidades tradicionais 
que foram construídas entre 2003 e 2016, ciclo sob governo do Partido 
dos Trabalhadores (PT).

De acordo com Zumpano (2020), cerca de 70% de todo o pescado 
produzido vêm de pescadoras e pescadores artesanais. Nos espaços do MPP 
no Fórum Social Mundial em encontros nacionais e nos diálogos que tive 
com as lideranças, é perceptível que o movimento tem uma conformação de 
maioria feminina, o que se reflete na liderança, e isso também se expressa 
nos territórios pesqueiros. Apesar da forma de uso do território das comu-
nidades tradicionais (mar, mangue, roça) reivindicar uma lógica de satisfação 
das necessidades vitais que remete a construção da (r)existência, os grupos 
econômicos têm complexificado esse arranjo. A atuação do rentismo impossi-
bilita identificar e apontar sujeitos, indivíduos que têm inviabilizado o modo 
de vida das comunidades tradicionais no Baixo Sul. Trava-se luta contra o 
próprio rentismo.

Em todo o Baixo Sul, o principal espaço de construção de vozes 
de sujeitos coletivos com condições de pautar a luta dessas comunidades 
tradicionais pesqueiras tem sido o Movimento de Pescadoras e Pescadores 
Artesanais (MPP), e também a Teia dos Povos.

A Teia dos Povos é uma articulação de territórios e organi-
zações sociais de luta que engloba povos de terreiros, orga-
nizações negras, quilombolas, povos indígenas, pequenos 
agricultores, sem-terra, sem-teto, povo de fundo e fecho de 
pasto, pescadoras e extrativistas em torno de uma aliança 
negra, indígena e popular pelo bem viver. (TEIA DOS 
POVOS, 2019b).

A Teia aponta a crucialidade da luta contra o racismo e sua dimensão 
estrutural, institucional e ambiental, que se expressam por meio da explo-
ração de petróleo, dos megaempreendimentos turísticos, de carcinicultura 
e de mineração na costa nordestina e baiana, alimentando as formas de 
genocídio contra as populações negras e indígenas e seus territórios (TEIA 
DOS POVOS, 2019b).
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As contradições desse país, produtos da transformação de um 
Estado colonial, são evidenciadas em determinados contextos com maior 
lucidez, e fazem as particularidades dessa realidade se ampliarem ao 
dar lugar às vozes e à escuta dos povos invisibilizados pela história. A 
importância do Movimento de Pescadoras e Pescadores Artesanais, da 
Comissão Pastoral dos Pescadores e da Teia dos Povos na manutenção 
dos bens comuns da humanidade (ar, água etc.) e na luta por direitos, 
terra e território não só atualiza as trajetórias, lutas e conflitos agrários 
na região, mas complexificam os sujeitos, as agendas, as tramas e disputas 
políticas na região. São novas vozes que se unem em torno da luta pela 
vida e pelo território, do comum, que marcam suas reivindicações a partir 
de elementos como a tradicionalidade, a ancestralidade e o trabalho com 
a terra e as águas.

5 Considerações finais

Para enfrentar esse inimigo não será fácil, será necessário a 
unidade dos Povos Originários e Pretos e as organizações das classes 

trabalhadoras para que assumam a responsabilidade de ressignificar a 
vida no planeta terra

(FERREIRA; BRITO, 2020)

As regiões vizinhas das Vilas de Boipeba e Cairu foram, ao lado das 
vilas de Camamu, uma grande zona de produção de gêneros alimentícios, 
sobretudo de farinha. O amplo conhecimento indígena e as trocas com a 
população negra realizadas ao longo dos séculos expressam a formação 
do campesinato negro na região, hoje identificado nos modos de vida de 
diferentes comunidades tradicionais.

O plantio de mandioca e a constituição de casas de farinha foram 
práticas frequentes entre a população negra local e seus antecessores, 
desde o tempo do cativeiro. Assim, os aforamentos, a ocupação de áreas, os 
acordos estabelecidos por fora do plano jurídico e práticas costumeiras que 
prevaleciam sobre o legislado eram estratégias capazes de garantir a luta 
por território, para a reprodução da vida e ao plantio, e para a colheita e a 
atividade agroindustrial associadas à produção, sobretudo, de mandioca. 
Esses modos de criar, de fazer, e de viver desse campesinato que hoje se 
aglutina em torno das comunidades tradicionais, assim como os processos 
de resistência inerentes a essa condição, são elementos importantes que 
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conformam historicamente as trajetórias, lutas e conflitos envolvendo as 
disputas fundiárias e territoriais na região e atualizam a centralidade da 
questão agrária a partir de novas agendas e problemas.

A presença de mega empreendimentos de cunho turístico e imobiliário 
só tende a complexificar esse quadro agrário de disputas e é antagônica à luta 
pela garantia do território das comunidades tradicionais, que dependem do 
território pesqueiro. A apropriação dos bens comuns e sua mercantilização 
são operadas a serviço de grupos econômicos, aprofundando a centralidade 
da luta por território no Baixo Sul à medida que o rentismo turístico e imo-
biliário avança. Indica, também, uma articulação entre o tema da natureza 
e da terra no desenvolvimento das contradições do Baixo Sul.

Assim, torna-se cada vez mais necessário a unidade de vozes e sub-
jetividades políticas capazes de garantir a luta por direitos e contribuir 
com um projeto político de superação dos problemas estruturais de nossa 
sociedade. A centralidade do campesinato negro nessa região e a crucialidade 
das lutas por terra e território das comunidades tradicionais, assim como 
pela regularização dos territórios pesqueiros, articulando-se às entidades 
capazes de organizar a luta política, da menor escala do território até a mais 
ampla, permite vocalizar a construção de uma luta coletiva e de uma unidade 
política desse campesinato que (r)existe a todas essas tramas e conflitos. É 
a unidade dos povos e dos territórios em luta rumo à construção do bem 
viver, que só se concretiza com um processo de organização, luta, resistência 
e conquista de autonomia e soberania pelos povos.
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EXPANSÃO DO CAPITAL TURÍSTICO-IMOBILIÁRIO 
NAS ILHAS DE TINHARÉ E BOIPEBA: ESTRATÉGIAS 
DE DESTERRITORIALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS

Leonardo Fiusa Wanderley

1 Introdução

As ilhas de Tinharé e Boipeba, no Baixo Sul da Bahia, têm sido cada 
vez mais objeto do interesse econômico e especulativo de um conjunto de 
agentes nacionais e internacionais em razão do seu extenso patrimônio 
natural. Integradas por um conjunto de praias paradisíacas, as ilhas estão 
sendo invadidas por especuladores imobiliários e por uma variedade de 
grandes empreendimentos de natureza turística.

Essas ilhas são ocupadas por um conjunto de comunidades de des-
cendência negra, indígena e afro-indígena9, que adotam formas tradicionais 
de viver e de se relacionar com o mar, a terra e os demais bens ambientais. 
Tinharé (ty-nha-ré, que em tupi significa “o que se adianta na água”) e Boipeba 
(boi-peba, que em tupi significa “cobra chata”) são territórios pertencentes 
originariamente a povos indígenas. Segundo estudos do antropólogo Antônio 
Risério (2003), antes da colonização eram ocupadas predominantemente 
por indígenas tupinambás. No entanto, é possível encontrar estudos que 
apontam as presenças de tupiniquins, tupinaés e aimorés.

Além dos povos indígenas, as ilhas foram palco do desembarque de 
povos africanos retirados de seu continente para se tornarem vítimas da 
exploração do trabalho escravo. Esses povos deixaram como um dos lega-
dos de resistência a presença de diversas comunidades negras. Nas ilhas, 
quatro comunidades se autorreconhecem como quilombolas, quais sejam, 
Batateira, Galeão e Garapuá (Tinharé), e Monte Alegre (Boipeba).

9   O conceito ajuda a expressar as confluências históricas, atuais e ancestrais entre povos negros e indígenas 
no Brasil. A valorização prática da confluência, enquanto iniciativa de interação sem homogeneização, pro-
veniente dos povos vitimados pela colonização e escravidão no Brasil, podem contribuir nas resistências aos 
processos de branqueamento e para “conjurar a mestiçagem e o sincretismo enquanto figuras da unificação 
estatal” (GOLDMAN, 2017 p. 25).
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Figura 1 – Localidades das ilhas de Cairu10, Tinharé e Boibepa

Fonte: Paixão (2016). Elaboração: Eduardo Barcelos

10  Na ilha de Cairu está localizada a sede do município, no entanto, esta não foi objeto do presente estudo em 
razão de não ser alvo do mesmo nível de interesse por parte do capital turístico-imobiliário. Ademais, a ilha de 
Cairu não é de propriedade pública da União, diferente de Tinharé e Boipeba, o que remete a mais contradições 
em relação à ocupação e produção do espaço.
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A presença, as lutas e a inter-relação histórica entre povos indígenas e 
afrodiaspóricos marcam a cultura, as práticas religiosas e o modo de vida e 
produção na região do Baixo Sul e das Ilhas, mesmo diante da força avassaladora 
da expansão colonial e capitalista, que continua presente e se intensifica cada 
vez mais a partir dos projetos de desenvolvimento do mercado imobiliário, 
do agronegócio, do hidronegócio, da mineração e turismo na região.

Nas ilhas, o modelo predatório do turismo tem sido o principal fator 
de concretização da expansão capitalista, gerando, entre outras mazelas, a 
violação do território e do modo de vida das comunidades tradicionais. A 
nível de exemplo, um único empreendimento que pretende ser implantado na 
Comunidade de Cova da Onça/São Sebastião (ilha de Boipeba) deve ocupar 
uma área de 1.651 hectares, cerca de 20% da ilha, prevendo a construção de 
69 lotes para residências de veraneio, campo de golfe, infraestrutura náutica e 
aeródromo (GRAEL AMBIENTAL, 2014). Se implantado, o empreendimento 
vai gerar um conjunto de impactos e violações ambientais, sociais, econômicos 
e culturais, dentre estes, a destruição de matas e manguezais, o cercamento de 
todo o entorno da comunidade, impedindo o acesso a caminhos tradicionais, 
às áreas de extrativismo e à terra para as necessidades de moradia.

O avanço do turismo predatório, pautado na implantação dos grandes 
empreendimentos e na desterritorialização das comunidades tradicionais, 
tem sido garantido por meio da aplicação de um conjunto de estratégias. 
Acredita-se que investigar e analisar essas estratégias de expansão e controle 
dos territórios pelo capital turístico – quase sempre com amplo apoio das 
estruturas e agentes do Estado – pode contribuir com o entendimento acerca 
dos processos de desterritorialização e instrumentalizar reflexões e ações 
de resistência e enfrentamento ao padrão hegemônico de desenvolvimento 
que vem sendo implantado na região. Nessa linha, o trabalho pretende 
explorar teoricamente estas estratégias, aprofundando o entendimento 
acerca do caráter neoliberal e “colonial” do modelo de desenvolvimento e 
das estratégias para sua implantação.

2 O modelo de desenvolvimento do turismo e a 
desterritorialização das comunidades tradicionais das ilhas

Em Cartilha elaborada pelo Movimento de Pescadores e Pescadoras 
Artesanais (MPP) as comunidades tradicionais pesqueiras são apresenta-
das a partir da sua forma específica de organização, do modo de viver, de 
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trabalhar e de ocupar as terras e as águas, de seus saberes e da maneira de 
lidar com os diversos bens naturais:

A característica principal do ser do pescador e da pescadora 
artesanal é a sua tradicionalidade, o modo de viver e de se rela-
cionar com a natureza. Possuem valores próprios e desenvol-
vem técnicas que garantem a sustentabilidade de suas famílias e 
dos estoques pesqueiros. [...] A pesca é mais que uma profissão, 
é um modo de vida onde o trabalho é livre e tem um regime 
autônomo e coletivo. Possui relação direta com a natureza, 
com espiritualidade e mística que suscita respeito e cuidado 
[...] as comunidades pesqueiras extraem da natureza o que ela 
é capaz de repor, conseguem conciliar de forma harmoniosa a 
sua sustentabilidade e a sustentabilidade ambiental nos recursos 
utilizados. (MPP, 2015, p. 4-5).

Essa dinâmica peculiar de convivência nas comunidades pesqueiras, 
e entre estas e o meio ambiente, tem sido violada por agentes que impõem 
novas relações sociais e de organização do trabalho, e que transformam a 
terra, as águas, as matas em meros recursos do processo de acumulação 
de capital. Enquanto nas comunidades pesqueiras ainda busca-se manter 
uma visão do território como espaço de autonomia, convivência e susten-
tabilidade, os empresários “veem o mesmo espaço como espaço de lucro 
e exploração, onde o meio ambiente é agredido e as comunidades são 
consideradas atrasadas e entraves para o desenvolvimento.” (MPP, 2015, p. 
4-5). As comunidades pesqueiras das ilhas, como contextualizado acima, 
são comunidades de predominante origem afro-indígena, algumas delas, 
inclusive, já se autorreconhecessem como quilombolas. Nesse sentido, é 
possível observar que uma das repercussões da implantação do turismo é 
um processo de “branqueamento dos territórios” (SANTOS, 2017; CORRÊA, 
2017), que geram também hierarquias e conflitos étnico-raciais, diminui 
o poder das comunidades, “folcloriza”, “mercadoriza” e/ou viola práticas 
culturais e religiosas de raiz afro-indígena.

A proliferação de novos empreendimentos nos territórios tradicionais 
é parte do modelo de desenvolvimento hegemônico que tem como princípio 
o avanço ininterrupto do processo de acumulação capitalista, com a adoção 
de práticas nas quais prevalece a lógica de privatização da terra e dos demais 
bens ambientais, a exploração do trabalho e a homogeneização cultural. 
Nas ilhas de Tinharé e Boipeba, a atividade econômica do turismo tem sido 
um pilar para o avanço dessa lógica predatória de desenvolvimento. Sob o 
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discurso de que a expansão desta atividade gera oportunidades de emprego 
e renda, encobre-se a inviabilização das formas de vida e reprodução das 
comunidades tradicionais, a fragilização do modelo mais comunitário de 
exercer a atividade turística11 (que perdem espaço para os investidores e 
demais agentes externos), e os resultados sociais e econômicos relacionados 
à concentração de riqueza, ao aumento da situação de pobreza e à segre-
gação socioespacial12.

Em contraponto a esta ofensiva, as comunidades pesqueiras têm 
se organizado para reivindicar a proteção do território e a consequente 
preservação do modo de vida tradicional. Como já afirmou um integrante 
da comunidade de Cova da Onça/São Sebastião (Ilha de Boipeba), “o mar 
não tem patrão nem empregado, é a única empresa que não demite”13. Na 
comunidade pesqueira e quilombola da Batateira (Ilha de Tinharé), diante 
das diversas tentativas de invasão do território por fazendeiros, seus inte-
grantes têm se mobilizado para garantir a segurança jurídica da posse e 
impedir a implantação dos empreendimentos.14 Discursos e ações como 
esses demarcam o contraponto comunitário, e também negro, indígena e 
afro-indígena, aos processos de desterritorialização, fundado na privati-
zação das terras, na “mercadorização” da natureza, na exploração da força 
de trabalho local, na hierarquização de étnico-racial e na eliminação da 
diversidade cultural.

3 Controle territorial e a territorialidade do  
capital turístico-imobiliário

O avanço desse modelo de desenvolvimento nas ilhas pressupõe o 
controle do território pelo capital turístico-imobiliário. Nesse sentido, 
como explica Souza (1995; 2016), o território é mais do que espaço e deve 
ser definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Do mesmo 
modo, o controle sobre o território é mais do que o exercício do poder 

11  O turismo comunitário pode gerar contribuições diretas às lutas pelo território das comunidades tradi-
cionais. Na comunidade indígena pataxós da Jaqueira, localizada no sul da Bahia, as atividades turísticas têm 
sido exercidas como forma de gerar renda, afirmar a cultura diferencial, e fazer o enfrentamento ideológico 
(GRÜNEWALD, 2010).
12  Resultados socioeconômicos e segregacionistas do turismo nas ilhas de Tinharé e Boipeba, especialmente na 
localidade do Morro de São Paulo, podem ser encontrados na dissertação de Virgens (2010).
13  Durante Seminário “Impactos Socioambientais e Sistema de Justiça”, organizado pela Universidade do Estado 
da Bahia e pela Associação de Juízes pela Democracia (AJD) em Valença-BA.
14  Além das reivindicações junto ao Incra pela regularização fundiária, que já dura mais de dez anos, a comunidade 
tem se mobilizado para denunciar a implantação de empreendimentos irregulares no seu território (DPE/BA, 2015).
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sobre o espaço material natural (a exemplo das águas e das terras) e sobre 
o espaço social (ambiente construído, a exemplo das ruas e praças), tendo 
como alvo “um grupo social em conexão com o espaço (a ser [des]territo-
rializado, portanto)” (SOUZA, 2016, p. 87).

Assim, o controle do território pelo capital turístico é mais do que a 
posse ou o domínio das terras, águas e demais bens naturais e socialmente 
construídos, mas a capacidade de impor determinadas relações de poder 
nas ilhas. Ou seja, trata-se de alterar o campo de forças originário, permi-
tindo que os interesses dos protagonistas do modelo de turismo dominante 
prevaleçam sobre as necessidades e vontades dos que tradicionalmente 
vivem ali. Deste modo, o novo controle territorial é parte fundamental 
da desterritorialização, que pode ser entendida como a implantação da 
territorialidade do capital turístico, em detrimento da, e/ou em conflito com, 
a territorialidade conduzida pelas comunidades tradicionais pesqueiras.

A desterritorialização apresenta-se como conceito que visa eviden-
ciar as formas concretas e simbólicas de dominação e/ou sobreposição de 
racionalidades e modos de vida. Sendo o território visto em sua multidi-
mensionalidade, ou seja, tanto em sua dimensão política quanto econômica 
e cultural-simbólica (distinguíveis, porém inseparáveis) (SOUZA, 2016), a 
desterritorialização atinge todos esses aspectos, “desdobra-se ao longo de 
um continuum que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e 
‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’” (HAES-
BAERT, 2004, p. 95-96).

Segundo Sack (1986), a territorialidade “depende de quem está influen-
ciando e controlando quem”, depende também das “dimensões econômica” 
(“uso da terra”) e cultural (significação do espaço), ou seja, a territorialidade 
está “intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como 
elas próprias se organizam no espaço e como elas dão sentido ao lugar” (apud 
HAESBART, 2004, p. 86). Ou seja, a territorialidade pressupõe o controle 
sobre a área e o controle sobre as relações e acesso a coisas (SACK, 2011).

No caso das ilhas de Tinharé e Boipeba, a desterritorialização têm se 
fundado na grilagem, apropriação privilegiada e privatização das terras, na 
destituição de modos de vida e produção tradicionais e nas ofensivas contra 
as formas culturais mais próprias das comunidades. A nova territorialidade 
do capital turístico-imobiliário envolve a constituição de relações sociais 
fundadas, entre outras, na privatização e superexploração das terras e dos 
bens ambientais, em um modo de produção fundado na exploração da força 
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de trabalho e dos bens ambientais. Nesse contexto, o novo campo de forças 
que se estabelece gera a ampliação das interações desiguais no âmbito das 
relações sociais.

No que se refere às interações étnico-raciais, interessante o conceito 
de “branqueamento do território”, enquanto parte da nova territorialidade 
que se impõe sobre o território das comunidades tradicionais pesqueiras, 
constituídas basicamente por pessoas “não brancas”, com práticas e saberes 
de origem afro-indígena. Corrêa (2017), com base nos ensinamentos do 
professor Renato Santos (2009), fala do branqueamento da cultura como 
a “construção da primazia de matrizes, signos e símbolos culturais que 
constituem e identificam territórios, lugares, regiões”. “O Branqueamento 
da cultura tinha e ainda tem como alvos, principalmente: religiosidade, 
linguagem, musicalidade, a origem e a participação de negros no corpo da 
cultura brasileira.” (CORRÊA, 2017, p. 125).

3.1 Estratégias de Desterritorialização pelo  
Capital Turístico-Imobiliário

As estratégias aqui são entendidas como práticas e ações que se afinam a 
um determinado objetivo. No fenômeno em estudo, práticas e ações no plano 
concreto ou simbólico que servem à expansão e ao controle do capital sobre 
os territórios das comunidades tradicionais. As estratégias de dominação 
envolvem desde o uso da força (com ou sem o respaldo do Estado) até a busca 
pelo consentimento15. Ou seja, estratégias que se desenvolvem tanto no plano 
coercitivo quanto ideológico, e que transitam em diversas dimensões, seja 
política, espacial, econômica e/ou jurídica16. Apresentaremos aqui algumas 
das estratégias identificadas a partir dos estudos e investigações realizadas, 
tentando indicar situações concretas em que elas se aplicam.

Na consecução da desterritorialização das comunidades tradicionais 
e do controle territorial para implantação da territorialidade do capital 
turístico, a apropriação das terras tradicionalmente ocupadas tem sido 
uma estratégia fundamental. É a partir do acesso a elas que se inicia o cer-
camento, a mercadorização e a geração de valor fundiário; é com elas em 

15  A “dominação, conquanto sempre tenha a ver com poder heterônomo, não deve ser exclusivamente associada 
a violência e à força bruta ou bélica […]. O fato é que, via de regra há que se buscar o componente consentimento 
no exercício do poder – e, por extensão, no exercício do controle sobre um espaço.” (SOUZA, 2016, p. 86).
16  Registra-se ser difícil classificar as estratégias, vez que a realidade de sua aplicação é complexa e, em muitos 
casos, abarcam mais de uma dimensão.
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mãos que surgem as possibilidades de investimentos que movimentam a 
cadeia do turismo e a consecução dos seus objetivos financeiros; é com a 
concentração das terras que são geradas e/ou potencializadas as condições 
para a dependência e subordinação da força de trabalho, além da exploração 
do patrimônio socioambiental.

Como as ilhas de Tinharé e Boipeba são terras públicas da União (com 
base no art. 20 da Constituição Federal Brasileira e em legislações prece-
dentes), especuladores, fazendeiros e/ou empresários têm adotado como 
prática, em muitos casos, a consecução de uma autorização de uso junto à 
Superintendência de Patrimônio da União, em detrimento das comunidades 
que são historicamente detentoras da posse das terras e teriam direito à 
regularização do seu território. Trata-se de uma prática de grilagem de terras 
públicas, que vem sendo respaldada pelos órgãos públicos responsáveis.

O caso do conflito territorial que está sendo vivenciado pela comu-
nidade tradicional pesqueira de Cova da Onça ilustra bem essa prática. 
Trata-se de um megaempreendimento que pretende se apropriar de quase 
todas as áreas de uso tradicional da comunidade, restando apenas as áreas já 
instaladas de moradia. Apesar de ser historicamente de livre acesso e posse 
da comunidade, essas terras estão cadastradas na modalidade “inscrição de 
ocupação” na Superintendência do Patrimônio da União (SPU) em nome 
de Ramiro José Campelo de Queiroz, e este teria vendido a autorização de 
uso da área para uma empresa chamada “Mangaba Cultivo de Coco”, que se 
apresenta como dona do empreendimento. Essa empresa é de propriedade, 
dentre outros, de Armínio Fraga (Ex-ministro da economia do Governo de 
Fernando Henrique Cardoso), Roberto Marinho (um dos donos da Rede 
Globo de televisão)17. Esse contexto remete às seguintes ações/omissões 
ilegais do Estado no sentido de legitimação da grilagem:

Descumprimento do direito à regularização do território 
da comunidade: As comunidades tradicionais da ilha deve-
riam ser beneficiadas com a Concessão de Direito Real de Uso, 
nos termos do art. 7º do Dec-Lei 271/1967 e com a Concessão 
de Uso Especial nos terrenos de marinha[...] No entanto, nada 
foi feito neste sentido pelos órgãos do Estado. Ademais, no 
caso da comunidade de Cova da Onça foi solicitada em 2015 
à SPU a emissão do TAUS – Termo de Autorização de Uso 

17  A revista No Rastro da Grilagem: Formas Jurídicas da Grilagem Contemporânea, produzida pela Associação de 
Advogados dos Trabalhadores Rurais (AATR, 2017) expõe as formas de grilagem de terras públicas no âmbito 
do conflito territorial na comunidade Cova da Onça.
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Sustentável (Processo 04941.004964/2013-14), previsto 
na Portaria 89/2010 da SPU, com vistas assegurar, mesmo 
que de forma precária, seu Direito ao Território. Enquanto 
as concessões de uso e a TAUS de Cova da Onça, até o momento 
da elaboração deste trabalho, não são asseguradas, o processo de 
implantação do empreendimento avança com a licença previa já 
concedida. A inscrição de ocupação da área do empreen-
dimento, que está em nome do Senhor Ramiro tem sua 
transferência ao Grupo Mangaba Cultivo de Côco Ltda 
condicionada à regularização do território tradicional 
de Cova da Onça: A inscrição de ocupação é um tipo de 
autorização de uso, de natureza precária, ou seja, pode ser 
cancelado a qualquer tempo. Pode a União, portanto, caso 
necessite do terreno, imitir-se e promover sumariamente a 
sua desocupação, nos termos do art. 132 do Decreto-Lei n.º 
9760/46. Além disso, o art. 9º, II da Lei Federal 9.636/98, veda 
a inscrição de ocupação onde esteja ocorrendo ou tenha ocorrido 
comprometimento da integridade das áreas de uso comum do 
povo, de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos 
ecossistemas naturais e de implantação de programas ou ações 
de regularização fundiária de interesse social ou habitacionais 
das reservas indígenas, das áreas ocupadas por comunidades 
remanescentes de quilombos. Neste sentido, é possível atestar 
que implantação do empreendimento com suas cercas e 
intervenções construtivas, a exemplo do condomínio de casas, 
campo de golfe e do aeródromo, comprometem seriamente 
as áreas de uso comum do povo, como as praias, e as áreas 
de preservação ambiental, necessárias à proteção dos ecos-
sistemas, como nascentes e manguezais. Sua implantação 
compromete ainda o processo de regularização fundiária 
das comunidades tradicionais pesqueiras que vivem na ilha, e 
das áreas ocupadas pela Comunidade Quilombola de Monte 
Alegre. (CAVALCANTI; WANDERLEY, 2017, p. 17-18, grifos 
do autor).

Confirma-se o uso, pelo capital turístico-imobiliário, do Estado e 
de seu sistema jurídico-administrativo como instâncias que – de forma 
comissiva e omissiva – permitem, legitimam e asseguram formalidade aos 
processos de apropriação privada das terras, em detrimento dos povos e 
comunidades tradicionais que fazem seu uso efetivo e que teriam prioridade 
na titulação, conforme a Lei Federal 9.636/98. Situações similares a essa 
são encontradas em toda a área das ilhas gerando a violação sistemática dos 
territórios das comunidades tradicionais.
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O Estado tem sido um instrumento essencial para a expansão do turismo 
nas ilhas e seus processos desterritorialização, e faz isso não só garantindo a 
apropriação privada/grilagem das terras nos territórios tradicionais, como 
também por meio de programas de financiamento aos grandes empreendi-
mentos turísticos; da legitimação dos impactos sociais, ambientais e culturais, 
mediante a concessão de licenças ambientais; dos processos de perseguição e 
criminalização das comunidades que lutam pelo direito ao território.

Essas ações ilegais do Estado que visam respaldar juridicamente às 
ações do capital sobre os territórios tradicionais (dando tom de legalidade a 
elas) interferem diretamente no sentimento de aceitação por parte de muitos 
dos integrantes das comunidades. A apresentação de uma licença ambiental 
ou urbanística, de um documento sobre a titularidade fundiária, associada 
às práticas de criminalização das lutas pelo território, servem diretamente 
às construções dos consensos necessários para desterritorializar as comu-
nidades. Diante disso, as iniciativas de autodefesa e proteção dos territórios 
tradicionais são apontadas como inadequadas e/ou criminosas não só por 
pessoas de fora da comunidade que se aliam aos interesses dos grileiros e 
empresários, mas também de pessoas da própria comunidade. Em Cova 
da Onça é possível verificar a disseminação e reprodução de discursos de 
que “os empresários são donos da terra e tem direito de fazer o que bem 
quiserem”, em questionamento direto às iniciativas de enfrentamento à 
implantação do empreendimento.

Em Garapuá (Tinharé), a derrubada de cercas que empresários colo-
caram nas margens da lagoa que abastece a comunidade – além de servir 
como área de lazer e extrativismo de frutas, cipós e folhas –, gerou a abertura 
de inquérito penal contra várias pessoas da comunidade, como forma de 
reprimir e reafirmar os discursos que criminalizam as lutas pela defesa e 
retomada dos territórios.18

As estratégias ideológicas e repressivas para assegurar a privatização 
e apropriação dos territórios das comunidades tradicionais ainda mais níti-
das no conflito enfrentado pela comunidade de Batateira (Tinharé). Nesse 
caso, uma das ações repressivas salta aos olhos pelo nível de perversidade.

Em 09 de setembro de 2010, Manoel Che Filho invadiu a 
comunidade com mais 12 homens, entre eles 3 policiais a 

18  Sobre essa situação, ver manifesto da comunidade pesqueira de Garapuá, disponível em: http://www.
cppnacional.org.br/noticia/comunidade-pesqueira-de-garapu%C3%A1-lan%C3%A7a-manifesto-contra-ocu-
pa%C3%A7%C3%A3o-do-seu-territ%C3%B3rio. Acesso em: 12 set. 2018.
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paisana. Eles chegaram às 7h da manhã e ficaram até às 15h. 
Nesse período de 8h que permaneceram na comunidade, 
derrubaram três casas, atiraram várias vezes pra cima, colo-
caram revolveres na cabeça de mulheres e adolescentes, xin-
garam os moradores, colocaram a liderança da comunidade 
Claudeci numa roda com 12 homens e bateram no seu rosto, 
ameaçando sua vida, na frente das crianças da comunidade, 
inclusive seu neto de 5 anos, que tem demonstrado traumas 
de ter presenciado a violência com sua comunidade e sua 
família (GELEDES, 2011).

Além das violências e perseguições sofridas (dentre elas a dificuldade 
de seus integrantes de ter acesso aos serviços públicos no município19), a 
comunidade sofre um conjunto de racismos e preconceitos na região pelo 
fato de estar buscando a demarcação do território. Circula a ideia de que “a 
comunidade não é quilombola e que ser apropriar do que não é dela”, mesmo 
já tendo sido certificada como remanescente de quilombo pela Fundação 
Cultural Palmares e tendo sido emitido e publicado o Relatório de Iden-
tificação de Demarcação (RTID) pelo Instituto de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), que reconhece o direito ao território da comunidade.

Para além das estratégias ideológicas que se aplicam diante dos casos 
específicos, identifica-se a disseminação de discursos na região que visam 
legitimar o modelo de desenvolvimento do capital turístico-imobiliário e 
a implantação dos empreendimentos.  Como explica Porto (2016, p. 36), 
circula a ideia

[...] de que as comunidades locais sejam beneficiadas pela 
expansão dos empreendimentos, no sentido de que a expansão 
desta atividade traria oportunidades de emprego e de gera-
ção de renda. Este é um dos motes centrais que autoriza e 
justifica a expansão da prestação de serviços turísticos como 
uma atividade econômica. Ocorre que parte significativa da 
população local é formada por pescadores e comunidades 
quilombolas, que desenvolvem historicamente atividades 
agrícolas, artesanais e extrativistas que são colocadas em risco 
pela expansão dos equipamentos e estruturas do turismo.

Para o autor, a propagação desses discursos seria, portanto, parte das 
estratégias “do arranjo político do turismo para ‘governar’, conduzir e se 
apropriar da força de trabalho da população local” (PORTO, 2016, p. 36). 

19  Registra-se que o Senhor Manoel Palma Ché Filho, que fez a ação criminosa na comunidade, é atualmente o 
vice-prefeito do município de Cairu, onde está inserida a comunidade quilombola da Batateira.
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Discursos que também mascaram um conjunto de outros impactos socioam-
bientais, culturais e econômicos, que afetam diretamente as comunidades 
tradicionais pesqueiras e seus territórios.

Outras estratégias têm sido utilizadas pelo capital turístico na con-
secução de seus interesses lucrativos, podendo-se citar: a expulsão indireta 
dos nativos (a partir do aumento do custo de vida nas localidades onde o 
capital turístico amplia seu domínio, como bem visualizado no caso do 
Morro de São Paulo); ações de ameaça e violência contra integrantes das 
comunidades que resistem às incursões do capital sobre os territórios 
tradicionais (após o ataque citado acima, os integrantes da comunidade 
da Batateira já foram ameaçado diversas vezes); gerar dependência e 
subordinação econômica, por meio do domínio sobre a cadeia econômica 
da pesca e do turismo, subvalorizando os produtos da pesca artesanal e 
enfraquecendo o turismo comunitário; as ações para gerar conflitos entre 
integrantes das comunidades (caso de cova, com relatos de contratação 
de pessoas da comunidade e ação de descaracterização das lideranças 
combativas) e entre as comunidades (tendo como exemplo o discurso de 
que a comunidade quilombola da Batateira estaria impedindo o desen-
volvimento de outras comunidades).

Destaca-se ainda as estratégias e práticas de “branqueamento do 
território”, que são parte da desterritorialização das comunidades tradi-
cionais e que têm servido aos interesses de dominação do capital turís-
tico. O branqueamento do território pode ser dividido em três vertentes, 
uma que atua

[...] diretamente no ordenamento da ocupação do território, 
o branqueamento da ocupação, outra atua criando uma imagem 
e/ou apagando outra – uma geografia imaginativa dos grupos 
e seus símbolos – do território, o branqueamento da imagem, 
e, por fim, a normatização de uma cultura eurodescendende 
como única matriz válida em detrimento de outras, o bran-
queamento da cultura. Essas dimensões sintetizam a tentativa 
de invisibilização e reconstrução sob a lógica eurocêntrica 
de “territórios não brancos” [...] (SANTOS, 2009), das geo-
-grafias (PORTO-GONÇALVEZ, 2003) negras e indígenas 
no território. (CORRÊA, 2017, p. 123).

No contexto das ilhas, e especialmente na localidade do Morro de São 
Paulo, onde o projeto turístico do capital está mais avançado, o “branquea-
mento do território” pode ser observado na expulsão de uma população 
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“não branca” que vivia mais próxima da faixa de praia (branqueamento da 
ocupação), na destituição de um padrão estético afro-indígena e das grafias 
tradicionais no espaço (branqueamento da imagem), e na ofensiva direta ou 
indireta contra o modo vida, os costumes, e as demais práticas culturais e 
religiosas (branqueamento da cultura).

Em relação ao branqueamento da ocupação, trata-se de um fenômeno 
nitidamente presente na maioria das comunidades da ilha, mesmo que 
estando mais avançado na comunidade do Morro de Paulo. Nesta, onde 
viviam os moradores mais tradicionais, em sua maioria de origem negra, 
indígena ou afro-indígena, de uma faixa de renda mais baixa, com mora-
dias mais simples, em que a pesca artesanal, enquanto atividade produtiva 
ganhava destaque, observa-se hoje um cenário de grandes pousadas e hotéis, 
bares e restaurantes “de luxo”. Uma nova organização espacial, em que as 
áreas mais centrais e próximas ao mar foram quase que totalmente toma-
das por moradores brancos de alta renda, enquanto os antigos moradores, 
pescadores/as e trabalhadores – que não migraram para outras cidades – se 
apertam em bairros bastante precarizados e mais distantes da praia, um 
deles conhecido como “buraco do Cachorro”.

O branqueamento da imagem é visualizado nas pousadas e hotéis 
onde os corpos negros circulam na condição de mão de obra precarizada, 
em atividades intrinsecamente pautadas no servilismo. Nas festas privadas, 
em regra, corpos negros são vistos e mantidos na condição de servir, fora 
do novo padrão de beleza europeizada ou numa lógica de objetificação, 
hipersexualização e mercadorização. Esses exemplos demonstram, por 
um lado, que a nova organização socioespacial tem atendido elementos 
presentes no pensamento e nas práticas dos turistas de que “a periferia 
do capitalismo é o ‘bordel do primeiro mundo’” (OURIQUES, 2005, p. 
104), de que o ‘outro’ é ‘mero objeto, pela sua sexualidade e pela sua raça. 
(OURIQUES, 2005, p. 104). De outro lado, remete a expectativas de 
superioridade presentes no repertório das elites brancas. Como explica 
Krippendorf (1989, p. 113),

[…] no hotel, na praia, só se toma conhecimento dos nativos 
através de suas funções como serviçais: o servente, a arruma-
deira, o vigia, os vendedores de souvenires, os choferes, os 
músicos, os dançarinos de músicas folclóricas. Esta situação 
reforça o sentimento de superioridade.
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Algumas atividades, de forma assustadora, repetem cenários escra-
vistas, como é o caso dos carregadores de mala que, eventualmente, chegam 
a carregar os turistas brancos pelas ruas da localidade.

Figuras 2 e 3 – Trabalho dos carregadores de malas na localidade do Morro de São Paulo

Fonte: o autor (2016)

Dentre elementos que remetem mais diretamente ao branqueamento 
cultural, pode-se citar a ofensiva contra as religiões de matriz africana, 
presente no repertorio racista da desterritorialização. Essa ofensiva 
pode ser vista tanto na folclorização e mercadorização de elementos 
dessa religião quanto na estigmatização/demonização das religiões de 
matriz africana e das suas lideranças espirituais. Algumas lideranças das 
religiões neopentecostais constantemente assumem o protagonismo na 
estigmatização/demonização e têm ampliado cada vez mais sua inserção 
nos territórios das comunidades tradicionais das ilhas. Um elemento 
estratégico da ofensiva contra as religiões de matriz africada pode ser 
apontado no fato de que afirmam o vínculo com a preservação ances-
tralidade, cultura, modo de vida e identidade negra e com o sagrado 
das águas, das matas, da terra. Concepções que não interessam aos que 
pretendem transformar meio ambiente e cultura em mercadoria, em 
meio para obtenção de lucro.

Esse é o cenário encontrado nas ilhas, onde a invasão do turismo 
tem cada vez mais colocado a comunidade pesqueira e a população “não 
branca”, que tradicionalmente vive e controla as localidades, numa con-
dição de subalternidade e dominação política, econômica, espacial e 
cultural-simbólica.
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4 A Perspectiva Neoliberal e a Colonialidade na Expansão e nas 
Estratégias do Capital Turístico-Imobiliário

Estudar as estratégias de expansão da atividade econômica do turismo 
nas ilhas de Tinharé e Boipeba e a desterritorialização das comunidades 
tradicionais pesqueiras exige um esforço de compreensão dos processos 
macro políticos e econômicos que determinam e/ou influenciam direta-
mente o contexto local ou regional.

Nesse sentido, torna-se relevante buscar aporte nos escritos que 
decifram o estágio atual do capitalismo e do seu processo de globalização. 
Como demonstra Harvey (1992), na atualidade, o processo de mundialização 
da economia e do modo de produção e reprodução social capitalista está 
desenhado nos moldes da ofensiva neoliberal. Dentre os pilares dessa ofen-
siva está a eliminação, pelos países ditos periféricos, de qualquer barreira ao 
capital internacional (e nacional) e à penetração do mercado nos diversos e 
variados espaços. Flexibilizar normas trabalhistas e ambientais e permitir 
o livre acesso do capital às terras, são exemplos de funções exercidas por 
Estado e governos no âmbito do projeto neoliberal.

No Brasil, a ofensiva neoliberal ganha corpo a partir da eleição de 
Fernando Collor de Melo, em 1989. Segundo Filgueiras (2006, p. 184), o 
neoliberalismo, “que já havia adentrado na maior parte da América Latina, 
implanta-se no Brasil, com toda força. O discurso liberal radical, combi-
nado com a abertura da economia e o processo de privatizações inaugura 
o que poderíamos chamar da ‘Era Liberal’ no Brasil”. Como destacou Ianni 
(1989, p. 100), “[...] a burguesia nacional rompe os compromissos táticos 
com o proletariado e alguns outros setores do populismo, em benefício de 
suas razões estratégicas, dadas pela ordem capitalista”. A aliança do capital 
nacional com o capital internacional é intensificada e o Estado brasileiro 
vai consolidando, ainda mais, sua subordinação aos interesses dos inves-
tidores estrangeiros.

No setor turístico a lógica se repete. O Decreto-Lei 448, de 1992, já 
“procurava autorizar as práticas e estratégias (diversas) do setor privado no 
ramo de turismo, com vistas a atrair o interesse e o investimento interna-
cional para o fomento desta atividade” (PORTO, 2016, p. 165). A Política 
Nacional de Turismo estabelecida por este decreto já aponta o turismo 
como “fonte de renda nacional”, ou seja, como atividade capaz de atrair 
recursos externos, e a ser explorada pelo capital nacional e internacional.
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Dentro, e para além disto, constata-se a presença de um padrão de 
poder colonial no avanço da indústria do turismo, e de seus megaprojetos, 
sobre as comunidades tradicionais pesqueiras. Nesse caminho, torna-se 
pertinente trabalhar com o conceito de colonialidade, apresentado por 
Quijano (1997). Colonialidade enquanto padrão de poder que transcende 
às particularidades do colonialismo histórico, ou seja, que não desaparece 
com os processos de independência dos Estados nas regiões colonizadas. 
Pelo contrário, a colonialidade do poder torna-se intrínseca à expansão do 
projeto econômico e cultural capitalista após a “descoberta” das Américas.  
Para o autor, a “globalização em curso é, em primeiro lugar, a culminação 
de um processo que começou com a constituição da América e do capita-
lismo colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão de poder 
mundial” (QUIJANO, 2005, p. 117).

A categoria colonialidade contribui para decifrar com mais precisão 
o aspecto eurocêntrico e cultural do projeto capitalista, que envolve a sub-
jugação do conhecimento, das formas de trabalho e do modo sociabilidade 
de comunidades e povos “não europeus”. Nesse sentido, operações mentais 
gestadas na experiência histórica colonial repercutem a concepção de que 
tudo que for diferente do padrão cultural e econômico capitalista é tido 
como inferior, primitivo, atrasado, “não científico”, mítico. Conforme Qui-
jano (2005) “o mito fundacional da versão eurocêntrica da modernidade é 
a ideia do estado de natureza como ponto de partida do curso civilizatório 
cuja culminação é a civilização europeia ou ocidental” (QUIJANO, 2005, 
p. 127)20. Tudo que for diferente do padrão econômico e de sociabilidade 
capitalista é tido como inferior, primitivo, atrasado.

Corresponde a um padrão de poder capaz de exercer controle sobre 
a natureza, sobre o trabalho, sobre o conhecimento, e sobre a cultura 
(QUIJANO, 1997; 2005).  No que se refere ao controle sobre a natureza, 
com base na noção de colonialidade do poder, Assis (2014) afirma que os 
agentes do capital instrumentalizam a chamada “colonialidade na apro-
priação da natureza”, que se refere à existência de formas hegemônicas 
de lidar com os recursos naturais, considerando-os mercadorias. Esse 
controle “representa o aniquilamento de modos subalternos de convívio 

20  O olhar sobre o caráter colonial e eurocêntrico da expansão do capitalista remete também à problematiza-
ção da dinâmica de formação dos Estados nacionais. No caso dos países americanos do cone sul, evidencia-se 
que “a construção do Estado-nação foi conceitualizada e trabalhada contra a maioria da população, neste caso 
representada pelos índios, negros e mestiços” (QUIJANO, 2005, p. 135). Construção esta que se mantém em 
marcha no continente.
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com o meio ambiente, bem como a perpetuação e justificação de formas 
assimétricas de poder no tocante à apropriação dos territórios” (ASSIS, 
2014, p. 624).

Essa perspectiva fornece, portanto, elementos fundamentais para 
compreender o processo de desterritorialização das comunidades tra-
dicionais das ilhas de Tinharé e Boipeba. A inserção desses territórios 
à “economia global” tem se dado por meio da degradação e contami-
nação do meio ambiente, da expropriação de populações tradicionais, 
da exploração do trabalho, como também na eliminação da diversidade 
cultural. Na ofensiva da indústria do turismo sobre os territórios das 
comunidades tradicionais pesqueiras esse roteiro se repete, seja pela via 
dos impactos na dimensão material – como, por exemplo, nos ataques aos 
bens ambientais, ao território pesqueiro, ao modo de trabalho artesanal –, 
seja nas transformações que interferem na dimensão imaterial, algo que 
vai desde a “ressignificação simbólica dos lugares, de modo a torná-los 
aprazíveis aos turistas” (PORTO, 2016, p. 157), passando pela eliminação 
e “mercadorização” de costumes e tradições locais.

O avanço do capital turístico sobre territórios originalmente controlados 
por comunidades tradicionais pesqueiras, de descendência iminentemente 
negra, indígena e afro-indígena, com um modo de produção, costumes e 
formas de organização política próprias tem significado a imposição de um 
padrão civilizatório eurocêntrico vendido como mais avançado ou moderno. 
Essa imposição é reforçada com o discurso de desenvolvimento, que parte 
do pressuposto de que as comunidades pesqueiras estão paradas no tempo 
e presas no espaço, devendo ser incluídas no sistema-mundo moderno, 
principalmente a partir de investimentos no turismo. Um desenvolvimento 
que visa a superação de relações sociais, ambientais, culturais, ancestrais/
religiosas e produtivas tidas como atrasadas, e, ao mesmo tempo, embran-
quecer territórios, sujeitos e comunidades. Um desenvolvimento que tem 
como horizonte real a incorporação de novos territórios e de novos sujeitos 
ao processo de acumulação do capital, que além de neoliberal21, traz em sua 
essência o caráter colonial.

21  Apesar da contradição entre neoliberalismo e desenvolvimentismo, compreende-se que o neoliberalismo 
também tem como objetivo o desenvolvimento econômico capitalista, no entanto, o neoliberalismo fomenta 
uma atuação mais subserviente do Estado, retirando deste os poderes de planejamento econômico, tornando-o 
garantidor de que os investimentos privados nacionais e internacionais possam acontecer com apoios e sem 
empecilhos tributários, financeiros, fundiários, ambientais, trabalhistas, políticos etc.
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5 Considerações finais

O trabalho elencou estratégias que têm sido utilizadas para a dester-
ritorialização das comunidades tradicionais das ilhas de Tinharé e Boipeba, 
enquanto pressuposto para a garantia dos interesses do capital turístico-i-
mobiliário. Nesse caminho, verificou-se a utilização de estratégias das mais 
diversas e perversas, em uma linha que vai desde mecanismos ideológicos 
a repressivos, tanto formais quanto clandestinos. Estratégias que transitam 
por dimensões políticas, jurídicas, econômicas, espaciais e culturais.

Visando uma compreensão mais crítica e consistente dessas estratégias 
mostrou-se relevante buscar elementos históricos do processo de ocupação 
das ilhas, levantar especificidades que marcam as comunidades que vivem 
tradicionalmente nelas, e apontar resultados materiais e simbólicos da 
invasão dos territórios das comunidades pelo turismo predatório e seus 
megaempreendimentos.

Com isso, identifica-se que a expansão do capital turístico sobre as ilhas 
e suas estratégias tem caráter neoliberal, vistos, por exemplo, nos processos 
de flexibilização na aplicação das normas ambientais, para assegurar inves-
timentos privados nacionais e internacionais, e caráter colonial, presente, 
por exemplo, na lógica de modernização e branqueamento dos territórios 
tradicionais. Nesse contexto, o desenvolvimento, enquanto discurso e prá-
tica, aparece como acelerador da acumulação capitalista e como estratégia 
multidimensional de controle social (MONTENEGRO; ROCHA, 2017).  
Ou seja, desde uma dimensão mais econômica, mas também desde uma 
dimensão relaciona com um poder que se expressa de forma multifacetada.

Buscou-se, assim, investigar as estratégias de desterritorialização 
em sua historicidade, multiescalaridade e multidimensionalidade, visando 
fornecer mais elementos teóricos para compreender e enfrentar a lógica 
de desenvolvimento neoliberal e moderno-colonial, presentes na expan-
são do capital turístico-imobiliário sobre os territórios das comunidades 
tradicionais das ilhas.
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1 Introdução

Este texto tem como objetivo central o diálogo acerca dos cenários, 
dos desafios e das perspectivas enfrentadas por sujeitos coletivos que lutam 
em defesa de terra, território, Educação do Campo e Agroecologia no Terri-
tório do Baixo Sul da Bahia. Entre os conceitos e categorias que utilizamos 
para as análises destacamos: luta de classes, decolonialidade, soberania 
alimentar, questão agrária, pedagogia do oprimido e racismo ambiental. 
Para cumprir esse papel lançamos mão de uma proposta metodológica 
socialmente referenciada, buscando evidenciar produções bibliográficas  
de autores e autoras locais que possuem compromisso histórico e de classe 
com as comunidades, bem como destacar as experiências construídas pelas 
organizações sociais locais, traçando um panorama da “cartografia das 
resistências” que emerge cotidianamente da defesa que os sujeitos fazem 
da sua territorialidade, por meio de uma práxis que expressa: trabalho, 
modo de vida e ancestralidade.

Neste texto podemos encontrar uma breve caracterização do território 
do Baixo Sul da Bahia, pontuando os movimentos sociais, povos tradicio-
nais, seus legados bioculturais e o enfrentamento ao longo da história aos 
processos coloniais hegemonizados e aprofundados na contemporaneidade 
pelas elites associadas ao agronegócio, ao hidronegócio, a megaempreendi-
mentos turísticos e imobiliários, a empresas ligadas a exploração mineral e 
à especulação imobiliária, que influenciam na política local, impondo suas 
formas de exploração e visão de desenvolvimento econômico que ignora os 
saberes e fazeres locais. Por outro lado, construindo a contra-hegemonia, os 
esforços dos movimentos sociais partem das retomadas dos seus territórios 
ancestrais, elaborando inciativas que vão desde a denúncia das violências 
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causadas pelo capital, passando por ações alicerçadas na Agroecologia e 
Educação do Campo, buscando com isso cada vez mais reafirmar a auto-
nomia e soberania popular das comunidades.

As contradições e desigualdades socioeconômicas e espaciais que 
envolvem o território do Baixo Sul da Bahia, derivam de um longo processo 
histórico e retratam uma continuidade das violências cometidas pela coroa 
portuguesa e seus aliados ainda quando a região pertencia à então capitania 
de São Jorge de Ilhéus de lá para cá a tentativa de apagamento da cultura, 
memória e os ataques constantes para não permitir a população reconhe-
cer a resistência histórica dos seus antepassados expressos na Guerra dos 
Bárbaros, resistência e rebeldia escrava em Camamu que por vezes ocorre-
ram a partir da “incorporação de índios a comunidades de fugitivos ou de 
escravos africanos e afro-brasileiros a aldeias indígenas eram relativamente 
comuns.” (SANTOS, 2004, p. 70).

2 Baixo Sul semeando resistências e cultivando a Agroecologia 
para o Bem Viver

Contemporaneamente as populações tradicionais do Baixo Sul 
da Bahia seguem encarando  muitos desafios ocasionados pela questão 
agrária e conflitos socioambientais que derivam da especulação fundiá-
ria e racismo estrutural promovidos pelos setores privado e público que 
ignoram o reconhecimento dos direitos a autodeterminação dos povos que 
habitam seus territórios tradicionais, conforme relatam Bomfim (2020) 
e Borges (2018), as autoras evidenciam as constantes violações sofridas 
pelas comunidades pesqueiras e quilombolas, a exemplo de Graciosa em 
Taperoá-BA.

Outras análises importantes são feitas por Malta (2020) e Porto (2016), 
quando denunciam como os impactos ocasionados pelos megaempreen-
dimentos destroem o modo de vida das populações tradicionais locais e 
por muitas vezes essa investida do capital se dá por meio de escandalosas 
fraudes e manipulações cartoriais articuladas entre a elite local, empresários 
e até mesmo o poder público nas diversas esferas, situações vastamente 
retratadas por AATR (2017).
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Figura 1 – Programa de Regularização Fundiária Urbana de Cairu (Reurb)

Fonte: Prefeitura Municipal de Cairu22

A imagem acima faz parte de um processo que vem ocorrendo em 
diversos municípios do território, onde o poder público municipal promove 
políticas de incentivo à regularização fundiária, inclusive em áreas onde 
essa competência é por vezes de responsabilidade da União. Contradito-
riamente, não vemos esse mesmo desprendimento por parte das gestões 
municipais locais, no que tange ao suporte ao reconhecimento e demarcação 
dos territórios historicamente habitados pelos povos tradicionais (caso de 
Batateiras, Garapuá, Galeão e Cova de Onça em Cairu; Ponta do Curral em 
Valença; Graciosa em Taperoá; diversos quilombos em Camamu), eviden-
ciando o racismo ambiental.

22  Para mais informações sobre o REURB Cairu, consultar: https://www.cairu.ba.gov.br/Site/Noticias/
noticia-210720201551301575-REURB-CAIRU-O-que-preciso-fazer-para-regularizar-meu-im-vel. Acesso 
em: 29 out. 2020.
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Seguimos dando ênfase às denúncias e ações de resistência que 
evidenciam o protagonismo das comunidades na luta pela defesa do seu 
território e por condições que possibilitem reproduzir socialmente o seu 
modo de vida. Cabe destacar os casos de Batateiras e Graciosa, onde nota-
mos que, apesar de as comunidades estarem em conflito com os empreen-
dimentos portadores de projetos de alto impacto ambiental e social, os 
sujeitos dessas localidades elaboram várias estratégias a fim de fortalecer 
sua mobilização política e territorial. Conforme os materiais acessados e 
até mesmo o contato que temos com as comunidades, podemos notar que 
houve uma ampla articulação, que passou desde o fortalecimento da base 
social local, com a aproximação de movimentos sociais populares, até o 
diálogo com entidades solidárias à causa da comunidade, o que é essen-
cial para resistir, também, aos impactos causados pelo derramamento de 
petróleo que ocorreu desde 2019 no litoral brasileiro e até mesmo para 
encarar as dificuldades fruto das desigualdades sociais históricas acirradas 
pela pandemia em curso no ano de 2020.

A partir das articulações promovidas pelo Movimento de Pescado-
res e Pescadoras Artesanais do Brasil (MPP), Teia dos Povos (Articulação 
entre organizações sociais e Povos e Comunidades Tradicionais que luta 
por terra, território, Agroecologia e Soberania Alimentar no campo e na 
cidade), Comissão Pastoral dos Pescadores (CPP); Educadores/as, pesqui-
sadores/as de organizações sociais e instituições públicas parceiras (Uneb, 
IF Baiano, IFBA, UFRB e UFBA), tem sido realizado um conjunto de ações, 
a exemplo dos mutirões dos territórios do Baixo Sul, das Pré-Jornadas 
de Agroecologia, das Feiras de Sementes Crioulas e da participação nas 
Jornadas de Agroecologia da Bahia.

Essas iniciativas destacadas têm permitido a interação entre atores 
sociais e Povos e Comunidades Tradicionais a exemplo de (comunidades 
de pesca artesanal, quilombolas, indígenas, povos de terreiro, trabalhadores 
rurais sem-terra, camponeses/as, agricultores/as familiares e extrativis-
tas), possibilitando, por um lado, a denúncia do racismo ambiental e dos 
demais ataques ocorridos contra às comunidades, mas também o anúncio 
de estratégias decoloniais, a exemplo das experiências agroecológicas que 
partem dos saberes e fazeres ancestralmente produzidos pelos povos em seus 
territórios tradicionais, articulando, assim, cultura, memória, conservação 
da natureza, produção artesanal e trabalho coletivo.
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3 Educação do Campo tecendo a contra-hegemonia no Baixo 
Sul da Bahia

O projeto neoliberal de uma mão de obra despolitizada, dócil e pouco 
capaz de organizar-se por melhores condições de vida e trabalho para a 
classe trabalhadora e popular do nosso país segue sucateando a educação 
pública para fins de privatização ou, quando não, constituindo influência 
na construção dos parâmetros curriculares que vigoram ou irão vigorar 
nas escolas públicas, exercendo assim maior controle político-ideológico 
sobre as massas oprimidas, formando, assim, uma visão social de mundo que 
aceita e naturaliza esse modo de vida produzido pela sociedade capitalista 
(FRIGOTTO apud PALUDO, 2012).

Como exemplo concreto dos projetos educacionais antagônicos 
ao interesse dos povos tradicionais, camponeses e demais trabalhadoras 
e trabalhadores do Baixo Sul da Bahia, temos a “Casa Familiar Rural de 
Igrapiúna/BA, que surgiu da parceria entre as Plantações Michelin da Bahia 
Ltda. e da Fundação Odebrecht, que oferta curso técnico profissionalizante 
em Agronegócio.” (RIOS, 2016, p. 70). Essa iniciativa descrita tem versões 
similares em demais municípios do território e está diretamente alinhada 
com o discurso de “empreendedorismo juvenil” que nada mais é do que 
levar para o ceio das suas comunidades as técnicas apreendidas nessas 
escolas, reproduzindo e ampliando as cadeias produtivas em que empresas 
do agronegócio e hidronegócio já investem na região. Como se não bastasse 
isso tudo é inclusive financiado com dinheiro público sob o discurso de 
responsabilidade social das empresas que por sua vez aumentam as margens 
de lucro a partir da expansão dessas ações.

Na outra ponta o que vemos são mais de cem comunidades pesqueiras 
artesanais, cerca de oitenta territórios quilombolas, comunidades indíge-
nas, dezenas de terreiros de candomblé, assentamentos e comunidades 
rurais que não possuem ao menos uma escola pública em todo o Baixo Sul 
da Bahia que esteja alicerçada em pedagogias ou propostas curriculares 
contextualizadas a realidade concreta da vida desses sujeitos, o que fica 
evidente quando notamos que não há um só curso de ensino básico ou nível 
superior financiado pelo poder público municipal, estadual ou federal que 
ofereça formação em regime de alternância, mesmo sendo uma proposta 
amparada pela LDBN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
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A construção de uma proposta educacional libertadora se faz mais 
do que necessária, é urgente, de modo a permitir que a nossa classe traba-
lhadora, urbana e camponesa, possa construir pedagogias, metodologias, 
currículos, escolas (das favelas, das águas, dos terreiros, dos assentamentos 
e aldeias) e universidades que nos permitam elaborar instrumentos de 
resistência contra os avanços desmedidos desse sistema capitalista e de 
seus representantes.

Em regime de dominação de consciências, em que os que 
mais trabalham menos podem dizer a sua palavra e em que 
multidões imensas nem sequer tem condições para traba-
lhar, os dominadores mantêm o monopólio da palavra, com 
que mistificam, massificam e dominam. Nessa situação, os 
dominados, para dizerem a sua palavra, têm que lutar para 
tomá-la. Aprender a tomá-la dos que a detêm e a recusam 
aos demais, é um difícil, mas imprescindível aprendizado 
– é a “pedagogia do oprimido” (FREIRE, 1987, p. 11).

Uma Educação anticapitalista, antirracista e popular é vital para a 
sobrevivência do nosso povo, seja ele favelado ou camponês, uma educação 
que emerge e concede aos oprimidos, da e pela história, a possibilidade 
de libertar-se em conjunto com seus iguais.

Esse modelo educacional libertador, é primordial em tempos recen-
tes, onde evidenciamos a ascensão de propostas conservadoras e dúbias 
dentro da Educação. Tal qual as propostas de militarização da Educação, 
que ganham força nos grandes centros urbanos e chegam nos municípios 
do interior, por intermédio de ideias manipuladas e, inclusive, distantes 
da real proposta das escolas militares, haja vista que os objetivos com a 
divulgação dessas propostas pelos gestores públicos é meramente elei-
toreira e pode gerar ônus aos cofres públicos municipais, sem realmente 
ofertar mudanças pedagogicamente significativas no processo de ensino 
e aprendizagem.

É diante de tantas dúvidas e ataques que uma Educação construída 
com e para as massas é essencial na busca por uma sociedade mais justa e 
democrática, na medida em que evidencia os meandros da luta de classes 
e expões as estratégias de dominação das classes hegemônicas.

A educação popular vai se firmando como teoria e prática 
educativas alternativas às pedagogias e às práticas tradi-
cionais e liberais, que estavam a serviço da manutenção 
das estruturas de poder político, de exploração da força 
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de trabalho e de domínio cultural. Por isso mesmo, nasce 
e constitui-se como “Pedagogia do oprimido”, vinculada ao 
processo de organização e protagonismo dos trabalhado-
res do campo e da cidade, visando à transformação social 
(PALUDO, 2012, p. 283).

No território do Baixo Sul, o debate e as políticas para a consolidação 
de uma educação pública de qualidade avançaram significativamente. No 
município de Valença, por exemplo, já havia duas importantes escolas de 
formação média e técnica, a Emarc e o Cefet, que, posteriormente, nas 
gestões petistas do governo federal, converteram-se em duas instituições 
federais, o IFBA e o IFBaiano, que atendem a população do Baixo Sul 
e de outros municípios externos ao território, demonstrando a impor-
tância de tais instituições e o quanto já avançamos dentro do setor aqui 
no Baixo Sul.

Entretanto, ainda estamos, de certa forma, distantes daquilo que 
idealizamos e daquilo que o nosso povo realmente necessita em termos de 
Educação, a exemplo, podemos destacar o quanto ainda se faz necessário 
avançarmos na consolidação de um projeto de Educação Pública para os 
camponeses e camponesas que habitam o território do Baixo Sul.

A população rural do Baixo Sul, compreende 46,8% da população 
total do território (BAHIA, 2016), para além desse quantitativo, ainda 
podemos destacar como relevante a diversidade de identidades cam-
ponesas presente neste território, dos quais podemos citar agricultores 
familiares, quilombolas, indígenas, pescadores, marisqueiras, assentados 
da reforma agrária, membros de terreiros do campo, entre tantos outros. 
Isso evidencia a necessidade urgente para a projeção e consolidação de 
um sistema educacional adaptado aos diferentes contextos e sujeitos que 
se constituem e reexistem dentro do espaço rural do Baixo Sul.

Infelizmente não é novidade, que no campo brasileiro, assim como 
na Bahia e no território do Baixo Sul, a população rural tem historicamente 
o direito à Educação violado e negligenciado, na medida em que escolas 
no campo, quando existem, são sucateadas e contam com currículos e 
modelos pedagógicos urbanocêntricos, bem como profissionais sem 
formação específica e, dessa forma, não sensíveis as questões e dinâmicas 
camponesas. Assim como, em algumas realidades, essas escolas simples-
mente não existem, ou se existiram foram fechadas, por falta de matrícula 
devido a evasão, que é um problema educacional que tem suas origens 
nos mesmos motivos já descritos acima.
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É diante dessas problemáticas, e de tantas outras, que o debate em 
torna de uma Educação do Campo, que avança significativamente, é tão 
importante e crucial, na medida em que concede o protagonismo aos 
trabalhadores do campo, que buscam incidir nas políticas de educação 
a partir dos interesses sociais de suas comunidades (CALDART, 2012). 
Obviamente, ainda se faz necessário avançarmos muito mais na construção 
e fortalecimento de propostas educacionais que dialoguem efetivamente 
com os sujeitos do campo, de modo a permitir que constituam livremente 
seus modos de vida e possam, assim, sintetizar e compartilhar os seus 
conhecimentos tradicionalmente produzidos em prol de suas comuni-
dades e de suas histórias.

É fundamental a emergência de novas alianças e estratégias 
para o engajamento dos setores populares na busca de uma 
Educação do Campo fortalecida, que dialogue a partir da 
aplicação da Lei n.º 11.645/2008; Diretrizes Curricula-
res Étnico-raciais; educação quilombola; as emergentes 
“pedagogingas”; pedagogia do Terreiro e demais pedagogias 
populares –, elaborando orientações e mobilizações que 
tenham entre seus objetivos o alicerce de projetos edu-
cacionais, que sirvam de referência para a proposição de 
práticas e currículos capazes de denunciar a discriminação 
secularmente sofrida pelas populações negra e indígena no 
país. (BRANDÃO, 2018, p. 25-26).

A Pedagogia do Terreiro, expressada por  Mametu Kafurengá (SAN-
TOS, 2019), nos oportuniza compreender o processo educativo de maneira 
profunda, onde podemos perceber que história, cultura, memória, fazeres 
e saberes podem ser cultivados ancestralmente, de maneira que seja pela 
ocupação dos espaços formais de ensino ou pela oralidade partilhada por 
anciãs e anciões expressam a resistência dos povos na defesa dos seus 
territórios que ecoam a partir do uso das plantas, das águas, da comida 
e dos momentos de celebração dos Mikisi e Caboclos que são ancestrais 
da tradição Bantu-Indígena.
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Figura 2 – Presente Ecológico de Mametu Kaiala na Costa do Dendê

Fonte: acervo da Primeira Escola de Religião e Cultura e Matriz Africana do Baixo Sul da 
Bahia – Escola Caxuté

No Baixo Sul da Bahia temos também exemplos de resistência peda-
gógica, a exemplo da Escola Técnica em Agroecologia Luana Carvalho, 
localizada no interior do município de Ituberá-BA, no Assentamento Jose-
ney Hipólito, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
situado na rodovia Ituberá-Gandú. Conforme destaca Souza (2020), a escola 
é fruto de um processo histórico de luta, está em processo de construção e 
atualmente é o único espaço de ensino público situado na zona rural que 
possui curso técnico em todo o território.

Outras experiências formativas têm sido construídas a partir do 
protagonismo das comunidades e suas organizações sociais, como, por 
exemplo: o Curso de Extensão Juristas Leigos; o Encontro de Formação das 
Mulheres do Campo, dos Quilombos, das Águas e das Aldeias; as Vivên-
cias Comunitárias com universidades, educadores e movimentos sociais; 
e também experiências de cursos preparatórios para vestibular, atividades 
de extensão e até mesmo de pesquisas, que por vezes têm contribuído para 
a formação dos próprios atores sociais das comunidades, quando estes 
adentram a graduação ou pós-graduação e decidem dedicar seus estudos 
sobre seus próprios territórios.
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As ações de alfabetização, letramento e formação política acerca dos 
direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais buscam ser contextualizadas 
às realidades vivenciadas pelos sujeitos sociais que convivem no cotidiano do 
lugar, assim o aprendizado deriva concretamente dos saberes produzidos no 
“chão da vida” e no “vai e vem das marés”. Foi pensando nessa dinâmica que o 
Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil (MPP), a exemplo 
do Quilombo Pesqueiro de Graciosa, localizado em Taperoá-BA, tem concebido 
suas práxis educativas alicerçadas na pedagogia das marés, rios e manguezais 
construindo a proposta da “Escola das Águas” (SANTOS et al., 2020).

Figura 3a – Coleta das ostras Figura 3b – Símbolos da pesca artesanal

Figura 3c – Manguezal no território quilombola pesqueiro da Graciosa

Fonte: os autores
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Todos os espaços citados acima, formais e não formais, convergem 
para uma construção orgânica de uma Educação do Campo, na medida 
em que possibilita a esses sujeitos o exercício no direito de pensar uma 
pedagogia a partir de suas realidades específicas (CALDART, 2012), mas 
é importante frisar que ainda é preciso fortalecer e ampliar ainda mais as 
escolas do campo e as propostas não formais para que no futuro possam 
assumir também um caráter institucional. Faz-se necessário, também, 
destacar que tais experiências se afirmam enquanto estratégias de resis-
tência dessa comunidades e movimentos, já que o Baixo Sul, como foi 
dito, vivencia constantes ameaças do capital imobiliário e turístico (local, 
nacional e internacional), que insistem em desapropriar esses sujeitos 
dos seus territórios, negando e violentando os seus modos de vida, e, 
consequentemente, suas existências, tudo isso com aval do Estado, nas 
suas esferas municipal, estadual e federal.

4 Avançaremos! É caminhando que se faz o caminho

É importante mencionar que sem a organização dos sujeitos sociais 
que põem seus corpos na luta em defesa dos seus territórios, sem a ampla 
rede de contato, articulação e mobilização dos movimentos sociais, 
seguida de muito trabalho de base e formação política, dificilmente as 
comunidades conseguirão resistir e elaborar estratégias de permanên-
cia e retomadas das suas terras. No Baixo Sul, diversos processos de 
resistência acabaram sendo judicializados, levando o conflito para um 
lugar extremamente burguês que é a esfera judicial, assim os processos 
formativos se tornam ainda mais essenciais para os atores sociais das 
comunidades que marcham em luta.

No que tange à dimensão da produção e reprodução da vida dos 
povos do campo, das águas e das florestas no Baixo Sul é indispensável 
reconhecer que a produção agrícola nesse território segue uma dinâmica 
implantada desde o período colonial, em que apesar de se produzir alimentos, 
as trabalhadoras e os trabalhadores que produzem não possuem soberania 
alimentar, pois ficam reféns de uma macroestrutura que perpassa desde a 
ausência de políticas públicas até a apropriação por poucos no momento 
da comercialização dos produtos, e, além do mais, há a baixa agregação de 
valor às especiarias agrícolas (cacau, guaraná, gravo etc.) que caem nas mãos 
dos atravessadores e por vezes os patrões se apropriam da produção por 
meio do trabalho precarizado e de empreitadas ou meeiros. Nesse sentido, 
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a Agroecologia se apresenta como uma perspectiva real de libertação e 
autonomia, onde valoriza-se técnicas de produção que associam saberes 
bioculturais e ciência crítica.

A Educação do Campo é uma pauta urgente no Baixo Sul e deve 
contar com o compromisso das instituições públicas de ensino que atuam 
no território, a exemplo das escolas municipais e estaduais localizadas no 
campo, sejam elas quilombolas, ribeirinhas, indígenas ou camponesas, das 
universidades públicas e dos institutos federais, que são responsáveis por 
garantir o acesso e a permanência dos povos historicamente marginaliza-
dos para romper com a elitização dessas instituições. Diferentemente de 
uma educação que simplesmente reproduz o racismo, o epistemicídio, a 
urbanocentria e o positivismo no espaço rural, a Educação do Campo é 
entendida como uma práxis em que a teoria só faz sentido se estiver aliada 
com a prática de resistência das classes populares.
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POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIAIS: A 
NECESSIDADE DE REVISÃO DOS PLANOS 
DIRETORES DOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO 
DO BAIXO SUL DA BAHIA

Célia Maria Pedrosa

1 Introdução

O Brasil teve um processo de urbanização tardio, se comparado a 
outros países de industrialização pioneira, mas especialmente acelerado 
no período de 1930/70. A industrialização intensificada a partir da década 
de 1950 foi marcada pela transferência da maior parte da população rural 
para as grandes regiões metropolitanas, principalmente para São Paulo, 
onde se concentraram as indústrias automobilísticas, provocando uma 
grande disparidade de distribuição da população no território brasileiro 
e, para Maricato, apresentou algumas características, como:

[...] industrialização com baixos salários, mercado residen-
cial restrito; [...] gestões urbanas com tradição de investi-
mento regressivo, isto é obras de infraestrutura que ali-
mentam a especulação fundiária e a não democratização do 
acesso à terra e legislação ambígua ou aplicação arbitrária 
da lei. (MARICATO, 2000, p. 157-160).

Em 1970, a maior parte da população já era urbana e as cidades 
brasileiras haviam se expandido sem políticas de ordenamento, habi-
tação de interesse social e a terra urbanizada estava sendo usada inten-
samente como mercadoria e acúmulo de riqueza. Essa situação levou 
as camadas mais pobres da população para as periferias longínquas e 
sem infraestrutura, tornando as cidades as maiores representações da 
desigualdade social. Assim, a histórica concentração de renda brasileira 
tem uma de suas mais fortes expressões na cidade, e a urbanização bra-
sileira tem a marca da exclusão social pela forma como os interesses 
privados prevaleceram no espaço urbano, apropriando-se deste como 
uma moeda valiosa, sem maiores regulações por parte do poder público. 
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Esse processo de urbanização, caracterizado pelo favorecimento das 
camadas com maior poder, repercutiram em déficits habitacionais que 
se expressaram na forma de favelas, cortiços, mocambos ou palafitas e 
loteamentos irregulares.

Isso não significa necessariamente a escassez de terra urbana, já que 
esta, sendo utilizada como mercadoria, alimenta a especulação, criando 
um grande número de propriedades imobiliárias sem função social, 
encarecendo o seu valor, além de esticar a cidade desnecessariamente, 
situação que encarece os custos com infraestrutura e transporte para a 
população pobre, residente em periferias distantes.

Essa concepção de propriedade urbana como mercadoria sem 
limites de acumulação se expressava no Código Civil Brasileiro de 1916, 
que vigorou até 2002, inspirado no Código Civil francês de 1804. No 
que concerne aos direitos de propriedade, ele foi a pura expressão do 
individualismo e em seu art. 524 compreendia a propriedade sem restri-
ções, permitindo ao proprietário “[...] O direito de usar, gozar e dispor 
de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os 
possua” (BRASIL, 1916). Ainda, referindo-se à propriedade, o art. 527 
determinava que “[...] o domínio presume-se exclusivo e ilimitado, até 
prova em contrário” (BRASIL, 1916).

Já a Constituição da República de 1934, rompendo com a tradição 
do Código Civil de 1916, determinou a necessidade de a propriedade 
“[...] atender a outros interesses para além dos de seu dono” (MATTOS, 
2003, p. 74). Conforme essa autora, as constituições que sucederam a de 
1934 reafirmaram o princípio da função social da propriedade, contudo 
a noção de propriedade ilimitada estabelecida no Código Civil de 1916 
permaneceu norteando as decisões judiciais (MATTOS, 2003).

Nesse contexto de puro liberalismo da propriedade urbana iniciaram 
movimentos pela reforma urbana e, em 1963, ocorreu o Seminário de 
Habitação e Reforma Urbana. Já no processo de elaboração da Constitui-
ção da República de 1988, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana 
atuou propondo 83 emendas, sendo uma das mais importantes a emenda 
da Reforma Urbana que resultou na inclusão no texto constitucional de 
um capítulo dedicado à política urbana, expresso nos artigos 182 e 183. 
Nele se resgatou o conceito da função social da cidade, se estabeleceu a 
responsabilidade da política urbana para o poder público municipal e 
a obrigatoriedade do Plano Diretor para as cidades com mais de 20 mil 
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habitantes. Este capítulo deveria ser regulamentado por lei complementar, 
o que foi feito pelo Estatuto da Cidade – EC, Lei Federal n.º 10.257/2001.

Além do EC, o Brasil possui atualmente um conjunto avançado 
de leis que permitem o ordenamento territorial municipal de forma 
sustentável social e ambientalmente. Destaca-se a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e outras legislações, conforme 
aponta Fontes:

Nos anos seguintes, o marco jurídico urbanístico consoli-
da-se a partir da regulação de políticas setoriais de âmbito 
nacional, articuladas em torno da habitação e regularização 
fundiária (Lei Federal n.º 11.445/2007), do transporte 
e mobilidade urbana (Lei Federal n.º 12.587/2012), das 
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos (Lei 
Federal n.º 12.608/2012; art. 42-A, Estatuto da Cidade). 
(FONTES, 2019, p. 373).

O EC estabeleceu diversos instrumentos de política urbana e 
definiu o conteúdo mínimo do PD, instrumentalizando os municípios 
a aplicar a função socioambiental da cidade e da propriedade, por meio 
do Plano Diretor e de outras legislações específicas. Nesse sentido, 
aponta Maricato:

É no município, por meio da lei do Plano Diretor ou legis-
lação complementar, que serão definidos os conceitos de 
propriedade não utilizada ou subutilizada e que serão 
gravadas, em base cartográfica, as propriedades a serem 
submetidas a sanções de instrumentos previstos no Esta-
tuto da Cidade. É no município ainda que serão definidas 
as parcerias público-privadas, as operações urbanas, a 
aplicação de um grande número de instrumentos jurídicos 
e fiscais entre outras iniciativas. A autonomia munici-
pal no tratamento do tema é, portanto, muito grande na 
legislação brasileira. Dependendo da correlação de forças 
no município a lei poderá ter aplicação efetiva ou não. 
(MARICATO, 2010, p. 6).

Trata-se de uma lei com mais de 18 anos, podendo-se afirmar que 
já é “maior de idade”, o que permite um balanço de sua aplicabilidade. 
O EC não é lei autoaplicável, considerando que seus instrumentos de 
política urbana dependem de regulamentação pela legislação municipal e 
muitos políticos municipais de plantão têm postergado essa possibilidade. 
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E o que dizer do território do Baixo Sul baiano? Como seus municípios 
estão planejando seu território? Essa questão permeou este estudo, que 
analisou o Baixo Sul baiano sob o aspecto de seus planos diretores e 
suas legislações específicas, utilizando dados da Pesquisa de Informa-
ções Básicas Municipais (Munic) do IBGE, em sua última publicação em 
2018. Não constou na pesquisa do IBGE a coleta de dados sobre alguns 
instrumentos jurídicos que contribuem no combate à especulação imo-
biliária e que são pré-requisitos para a implementação da função social 
da propriedade e da gestão democrática da cidade, eixos fundamentais 
do EC.  Assim, em razão dos limites dos dados disponibilizados pela 
Munic/IBGE, o estudo também ficará com algumas lacunas.

2 O Território do Baixo Sul da Bahia

O Baixo Sul da Bahia é um território de Identidade composto por 
15 municípios de pequeno porte23. São eles: Aratuípe, Cairu, Camamu, 
Gandu, Igrapiúna, Ibirapitanga, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Piraí 
do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença, 
Wenceslau Guimarães. Dos seus 15 municípios, oito são litorâneos, 12 
possuem unidades de conservação ambiental, e nove possuem áreas com 
assentamentos rurais de reforma agrária (ZEE, 2011).

Trata-se de território de antiga ocupação indígena, além de ser uma 
das primeiras regiões de invasão portuguesa e de expressiva população 
afrodescendente. Possui uma diversidade de povos tradicionais, envol-
vendo comunidades pesqueiras, marisqueiras, quilombolas e indígena, 
no caso a Nação Pataxó Hã-hã-hãe em Camamu, que conta com apro-
ximadamente 65 habitantes, em um território de aproximadamente de 
305 ha (ZEE, 2011).

23  Considerou-se, para fins deste estudo, que os municípios de pequeno porte são os que possuem até 100 mil 
habitantes. Os municípios de médio porte são aqueles que não são capitais com população entre 101 mil e 500 
mil habitantes. E os de grande porte são os que possuem população acima de 500 mil habitantes.
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Figura 1 – Municípios do Baixo Sul da Bahia

 Fonte: Ciapra, 2020

A institucionalização do Baixo Sul da Bahia, enquanto território de 
identidade, ocorreu a partir das políticas de Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, objetivando a territorialização dos estados brasileiros, considerando 
aspectos como proximidade geográfica, sentimento de pertença ao local e 
sinergias intermunicipais (BRASIL/MDA, 2010, s/p). Estes territórios deve-
riam definir políticas sustentabilidade ambiental e econômica, envolvendo 
arranjos produtivos locais.
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Na Bahia foram estabelecidos 27 Territórios de Identidade, sendo 
que o Baixo Sul se organizou em 2003, vinculado, inicialmente, ao Terri-
tório do Litoral Sul. Por suas especificidades socioeconômicas, históricas e 
ambientais, os atores políticos locais reivindicaram um território específico, 
o que levou a sua separação e constituição própria.

Após a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário em maio 
de 2016, as organizações colegiadas dos Territórios foram abandonadas e 
gradativamente desativadas com o encerramento de diversas políticas de 
apoio à agricultura familiar e da reforma agrária. Na Bahia, no entanto, 
os territórios de identidade foram mantidos com seus colegiados sendo 
eleitos periodicamente com representações do Estado e sociedade, por 
força da Lei Estadual 13.214 de 29/12/2014, que em seu art. 1º, § 1º assim 
os definem:

§ 1º Para fins desta Lei, entende-se por Território de Identidade 
a unidade de planejamento de políticas públicas do Estado da 
Bahia, constituído por agrupamentos identitários municipais, 
geralmente contíguos, formado de acordo com critérios sociais, 
culturais, econômicos e geográficos, reconhecido pela sua 
população como o espaço historicamente construído ao qual 
pertencem, com identidade que amplia as possibilidades de 
coesão social e territorial, conforme disposto no Plano Pluria-
nual do Estado da Bahia (BAHIA, 2014, s/p). 

Enquanto espaço institucionalizado, o Território de Identidade do 
Baixo Sul da Bahia, por intermédio de seu colegiado, tem sido um fórum 
privilegiado para discussão, proposição, execução e controle social de diversas 
políticas públicas que englobam sua territorialidade. Sua área é de 7.695 
km², apresentando uma densidade demográfica de 51,1 habitantes/km² 
(SEI, 2017). A Tabela 1 apresenta informações censitárias de 2000/2010, 
estimativas e projeções populacionais de 2017 a 2030.

Tabela 1 – População do Território de Identidade do Baixo Sul – 2000 – 2030

Censo Demográfico Estimativa Projeção
2000 2010 2017 2020 2025 2030

327.907 359.109 395.011 398.813 416.023 432.509

Fonte: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 2017
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Os municípios do Baixo Sul possuem muitas características comuns 
sob o aspecto cultural, socioeconômico e ambiental. Sua taxa de urbani-
zação é de 53,0%, ou seja, inferior à média nacional que é de 84% (IBGE, 
2010), o que indica uma expressividade de sua população rural. O IBGE 
considera atualmente como urbana toda população residente no perímetro 
urbano de qualquer município independente de se tratar de um espaço 
com características rurais. Na nova proposta de classificação do IBGE, 
ainda em debate, há outros critérios de classificação, sendo a densidade 
demográfica um dos principais elementos. Os demais critérios estão per-
tinentes à acessibilidade aos centros com alto nível hierárquico em relação 
à rede urbana; proporção da população em áreas de ocupação densa em 
relação à população total e localização (IBGE, 2017). Caso essa proposta 
seja aprovada, o percentual de municípios predominantemente urbanos 
reduziria para 76,0% da população brasileira (IBGE, 2017), sendo que a 
maioria dos municípios do Baixo Sul certamente tornariam municípios 
predominantemente rurais, em face de suas características econômi-
cas, densidade demográfica, o distanciamento/acessibilidade à capital 
do estado e outros centros de alto nível hierárquico, como Vitória da 
Conquista e Feira de Santana. Isso também sinaliza para a necessidade 
de seus planos diretores darem ênfase à zona rural em seus processos de 
elaboração/revisão.

3 Os planos diretores dos municípios do Baixo Sul da Bahia

Neste tópico, analisa-se os municípios do Baixo Sul baiano, sob o 
aspecto da existência de PD, a data de elaboração e necessidade de revi-
são. Conforme o art. 41 do EC, os PDs são obrigatórios para municípios:

I – Com mais de vinte mil habitantes;

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomera-
ções urbanas;

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os 
instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constitui-
ção Federal;

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou 
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional;
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VI – Incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos. (BRASIL, 20001).

A Tabela 2 apresenta a população de cada município em 2010 e 
suas estimativas em 2017, calculadas pelo IBGE, onde pode ser verifi-
cado que os mais populosos são Cairu e Valença e os menos populosos 
são Aratuípe e Piraí do Norte. Somente sete municípios possuem mais 
de 20 mil habitantes e se inserem na obrigatoriedade de terem PDs, 
sob o aspecto populacional (art. 41, I do EC). Devido à sua história, que 
remonta ao início da colonização, sua geografia litorânea, caracterizada 
pela presença de ilhas, estuários e baías, enseadas e braços de mar que 
penetram no território em meio ao que restou de Mata Atlântica, oito de 
seus municípios são considerados de especial interesse turístico, sendo 
exigido que tenham planos diretores independentemente de terem 20 
mil habitantes ou mais (art. 41, IV do EC).  São eles: Camamu, Igrapiuna, 
Ituberá, Nilo Peçanha, Taperoá, Cairu, Valença e Jaquaripe.

Somente dois municípios não possuem PD: Jaguaripe e Wenceslau 
Guimarães. Jaguaripe embora tenha menos de 20 mil habitantes, está inse-
rido em área de especial interesse turístico, situação que exige o PD e estava 
em processo de elaboração no momento da pesquisa da MUNIC/2018. Já 
o município de Wenceslau Guimarães possui mais de 20 mil habitantes 
não possui plano diretor e não está elaborando.24

O art. 40, § 3º do EC, determinou que a “lei que instituir o plano 
diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos” (BRASIL, 2001) 
e nesse quesito observa-se que todos os municípios que possuem PD no 
Baixo Sul baiano, exceto Teolândia, estão com sua lei defasada. Todavia, 
não há uma previsão direta de sansões ao município que não tenha PD 
aprovado no prazo legal e apenas os prefeitos podem incorrer em improbi-
dade administrativa, caso não tomem providências necessárias no sentido 
de elaboração ou revisão do PD no prazo legal.

24  Considerando que este estudo foi realizado com dados da Munic/2018, o Município de Jaguaripe pode 
ter concluído a elaboração de seu PD após a coleta de dados. Entretanto, foi solicitada essa informação em 
setembro de 2020, por meio de contato no site oficial da Prefeitura Municipal, porém concluímos a pesquisa 
sem a devida resposta.
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Tabela 2 – Território de identidade do Baixo Sul da Bahia – População por município em 
2010 e estimada em 2017

Municípios 
do Baixo 

Sul

População 
em 2010

População 
estimada 
em 2017

Com PD Data de 
aprovação

O PD foi 
revisto

Aratuipe 8.599 9.171 Sim 2008 Não
Cairu 15.374 18.224 Sim 2004 Não
Camamu 35.180 36.644 Sim 2005 Não
Gandu 30.336 33.234 Sim 2004 Não
Ibirapitanga 22.598 24.296 Sim 2005 Não
Igrapiuna 13.343 14.187 Sim 2004 Não
Ituberá 26.591 29.428 Sim 2008 Não
Jaquaripe 16.467 19.036 Não - -
Nilo Peçanha 12.530 14.368 Sim 2008 Não
Piraí do 
Norte 9.799 10.411 Sim 2005 Não

Presidente 
Tancredo 
Neves

23.846 28.082 Sim 2007 Não

Taperoá 18.748 21.462 Sim 2004 Não
Teolândia 14.836 15.357 Sim 2014 Não
Valença 88.673 98.749 Sim 2004 Não
Wenceslau 
Guimarães 22.189 22.365 Não - -

TOTAL 359.109 395.014 - - -

Fonte: Munic/IBGE (2019). Acesso em: 13 abr. 2020

A revisão ou elaboração dos PDs dos municípios do Baixo Sul é urgente, 
considerando que eles sofrerão influência da ponte que ligará Salvador e a 
Ilha de Itaparica, a qual poderá ser uma realidade em um período de cinco 
anos. Certamente, essa construção elevará não apenas a circulação de pessoas 
entre a capital baiana e o Baixo Sul, como também aumentará a demanda 
por imóveis em áreas de interesse turístico. Assim, a revisão ou a elabora-
ção dos PDs e das demais legislações urbanísticas poderão proporcionar 
aos municípios instrumentos jurídicos que atenderão às suas demandas de 
organização e expansão, articuladas à preservação do patrimônio natural e 
cultural, bem como o atendimento às demandas por moradia.
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4 Instrumentos de Política Urbana presentes nas legislações 
dos municípios do Baixo Sul baiano

Conforme foi apontando, o capítulo constitucional que trata da 
política urbana não é autoaplicável e o EC também não é, uma vez que seus 
instrumentos precisam ser incorporados ao PD para serem aplicados. De 
certa forma, essa vinculação indicou a intenção de submeter a função social 
da cidade ao PD, postergando a possibilidade de reforma urbana.

No art. 42 do EC, ficou definido o conteúdo mínimo do PD e alguns 
instrumentos de política urbana, como o direito de preempção, o solo criado 
(outorga onerosa do direito de construir), operações urbanas consorciadas 
e a transferência do direito de construir.  Estes, para serem adotados no 
município, devem estar previstos no PD, que definirá suas normas principais 
e, em alguns casos exigidos, devem ser indicadas as áreas em que alguns dos 
instrumentos podem ser aplicados, remetendo para a legislação específica 
o detalhamento de suas aplicações.

Em muitos municípios, os anteprojetos de lei não são encaminhados 
às apreciações dos legislativos e essas situações têm protelado a efetividade 
dos PDs, bem como a aplicação da função social da cidade. Assim, vai per-
petuando-se a liberalidade no uso da propriedade urbana, por evidentes 
interesses contrários à sua função social, conforme apontou Maricato:

As forças contrárias à implementação da função social da 
propriedade, seja na sociedade civil, seja no interior do poder 
judiciário, legislativo ou executivo têm usado diversos arti-
fícios para protelar sua aplicação. A Constituição Federal de 
1988 exigiu uma lei complementar – o Estatuto da Cidade 
– que foi aprovada apenas 13 anos depois. A Constituição 
e o próprio Estatuto exigiram ainda que a função social da 
propriedade e outros preceitos se subordinassem ao Plano 
Diretor municipal. A maior parte dos PDs municipais, por 
sua vez, está remetendo os instrumentos que regulam a fun-
ção social da propriedade para lei municipal complementar. 
Muitos municípios brasileiros ainda não têm aprovadas essas 
leis complementares e muitos elaboraram pds genéricos, 
cheio de boas intenções, mas sem efetividade. (MARICATO, 
2010, p. 22).

Nesse sentido, o EC é um instrumento legal que costuma ter sua 
aplicabilidade limitada em razão da omissão de muitas administrações 
municipais. Esse poder que o município possui de definir suas políticas 
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urbanas também seguiu as tendências municipalistas e descentraliza-
doras da Constituição da República e, ao mesmo tempo que confere aos 
atores políticos locais o direito de definir o que seja importante para seu 
território, também concorre para que muito do que esteja estabelecido 
no Estatuto passe distante dos planos diretores, deixando de lado todo 
seu conteúdo reformador. Por outro lado, esse processo pode ser um 
articulador da participação democrática na discussão do destino dos 
municípios.

4.1 Instrumentos jurídicos de regulação do espaço e do 
desenvolvimento urbano

A Constituição da República e a legislação infraconstitucional confe-
riram aos entes federados, principalmente, aos municípios o poder-dever de 
agir no sentido de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (art. 182, CF). Para tanto, 
foram instituídos um conjunto de instrumentos que permitem que o Poder 
Público regule os direitos individuais – como o direito de propriedade e de 
construir – em prol da função social da cidade e de um desenvolvimento 
urbano mais democrático e igualitário. Instrumentos que materializam 
no espaço urbano o princípio da supremacia do interesse público sobre 
o privado.

Nesse sentido, considerou-se alguns instrumentos jurídicos que con-
tribuem para a regulação do espaço e do desenvolvimento urbano, quais 
sejam, a legislação do parcelamento, uso e ocupação do solo; a servidão 
administrativa; as limitações administrativas; o tombamento de imóveis ou 
de mobiliário urbano; a instituição de unidades de conservação; o zonea-
mento ambiental; a instituição de zonas especiais de interesse social (Zeis); 
o estudo prévio de impacto ambiental (EIA); o estudo prévio de impacto 
de vizinhança (EIV); o IPTU progressivo no tempo; a assistência técnica e 
jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos 
(Lei n.º 11.888/2008), além dos códigos de obras e de posturas urbanas. A 
tabela 3, a seguir, apresenta presença de alguns instrumentos de regulação 
do espaço e do desenvolvimento urbano nos municípios do Baixo Sul 
baiano no PD ou em legislação específica, conforme dados coletados pela 
MUNIC/IBGE 2018.



124

ANDERSON GOMES DA EPIFANIA -  
CÉLIA MARIA PEDROSA - DIOGO FONSECA BORSOI - EDUARDO ÁLVARES DA SILVA BARCELOS - (ORG.)

Tabela 3 – Instrumentos de regulação do espaço e do desenvolvimento urbano presentes 
nos municípios do Baixo Sul baiano no Plano Diretor (PD) ou em legislação específica (LE)

Instrumentos PD LE TOTAL

Zona Especial de Interesse social 04 08 12
Lei do Perímetro Urbano 04 10 14
Lei do Parcelamento do Solo 04 09 13
Zoneamento ou Uso e Ocupação do solo 04 10 14
Estudo de Impacto de Vizinhança 06 01 07
Zoneamento Ambiental 04 05 09
Servidão Administrativa 02 03 05
Tombamento 02 08 10
Unidades de conservação 03 02 05
Código de Obras 03 10 13

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2018)

Discute-se a seguir os instrumentos constantes na Tabela 3 de forma 
conceitual, verificando sua incidência nas legislações urbanas dos muni-
cípios do Baixo Sul:

a. Zonas especiais de interesse social (Zeis) – são áreas ocupadas 
por população de baixa renda, onde pode haver ausências de 
regularização fundiária, urbanização e infraestrutura. A partir 
de suas delimitações no PD e na Lei de Uso e Ocupação do Solo 
(Luos), podem ser definidas diversas políticas e instrumentos 
jurídicos como a regularização fundiária e urbanização, desen-
volvimento de programas habitacionais de interesse social, o 
direito de preempção, aplicação de fundos da outorga onerosa do 
direito de construir, o consórcio imobiliário, a desapropriação por 
interesse social e a transferência do direito de construir. É muito 
importante a criação de Zeis em vazios urbanos como forma 
de induzir o mercado imobiliário à produção de loteamentos e 
conjuntos habitacionais com preços acessíveis à população de 
baixa renda;

b. Perímetro Urbano – o perímetro urbano estabelece o que é 
urbano e rural, sendo que a competência tributária e de fis-
calização da zona rural é do Incra e da zona urbana, do poder 
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público municipal. Em cada localidade, são desenhados os perí-
metros urbanos em função dos interesses e das perspectivas de 
desenvolvimento territorial do município (SANTORO; COSTA; 
PINHEIRO, 2004, p. 6).  Assim, é possível ver perímetros urba-
nos se estenderem com objetivos que nem sempre atendem aos 
interesses coletivos nem as demandas de expansão urbana. E 
as “linhas traçadas, separando o rural do urbano, geralmente 
representam os interesses citadinos e setoriais ligados às forças 
e grupos que exploram o capital imobiliário local” (SPAROVEK; 
VIANA; BARRETO, 2004, p. 15). Ainda que esses limites sejam 
em grande medida a expressão de interesses econômicos, todos 
os municípios devem ter um perímetro urbano e no Baixo Sul 
baiano, somente o município de Jaguaripe não possui essa delimi-
tação. Para um aprofundamento empírico poderá ser verificado 
o texto de Barcelos e Wanderley intitulado “Expansão urbana e 
a lógica de privatização e cercamento no distrito do Guaibim, 
Valença-BA: impactos, contradições e ilegalidades ambientais e 
urbanísticas”;

c. Lei do Parcelamento do Solo – a Lei federal n.º 6.766, de 1979 
(BRASIL, 1979), foi uma das primeiras leis a tratar da questão 
urbana. Ela que regulamentou o parcelamento do solo urbano, 
estabelecendo padrões urbanísticos mínimos de infraestrutura 
e equipamentos urbanos, além de restrições para loteamentos 
tais como os previstos no art. 3º, parágrafo único:  em terrenos 
alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as provi-
dências para assegurar o escoamento das águas; em terrenos que 
tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem 
que sejam previamente saneados;  em terrenos com declividade 
igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas 
das autoridades competentes; em terrenos onde as condições 
geológicas não aconselham a edificação e em áreas de preservação 
ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitá-
rias suportáveis, até a sua correção (BRASIL, 1979). Contudo é 
necessário que cada município tenha normas complementares 
de parcelamento, observando sua realidade específica, como os 
municípios litorâneos do Baixo Sul baiano que são recortados por 
manguezais e o ideal é delimitar estas áreas, considerando que são 
de preservação permanente e que seus limites não estão estabele-
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cidos em legislações superiores. No Baixo Sul, quatro municípios 
possuem normas de parcelamento no PD e nove municípios, em 
legislação específica;

d. Zoneamento ou Uso e Ocupação do solo – o zoneamento é o 
principal instrumento da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). 
Por ela se define parâmetros de uso e ocupação para cada área do 
território, permitindo a aplicação de instrumentos de política urbana 
de forma diferenciada na cidade, bem como o estabelecimento de 
restrições de usos conflituosos entre si (comércio, indústria, resi-
dência etc.). No zoneamento também se estabelecem as Zeis e suas 
intervenções prioritárias. Dos municípios do Baixo Sul baiano, 
quatro afirmaram possuir o zoneamento em seus PDs, e 10 deles 
em legislação específica25;

e. Estudo de Impacto de Vizinhança – trata-se de um estudo técnico 
que deve ser executado de forma a analisar os efeitos positivos e 
negativos de um empreendimento ou atividade quanto à quali-
dade de vida da população residente na área e suas proximidades, 
conforme estabelecido no EC. No Baixo Sul baiano, apenas sete 
dos 15 municípios possuem norma sobre esse tema, sendo que seis 
possuem somente em seus PDs e um deles em legislação especí-
fica. Caso conste no PD, é necessária também sua regulamentação 
mediante decreto ou em legislação específica para que possa ser 
aplicado com mais precisão;

f. Zoneamento Ambiental – define as áreas de preservação ou 
conservação ambiental e deve estar incluído na Luos ou no zonea-
mento do município. No Baixo Sul baiano, quatro municípios 
possuem essa norma em seus PDs e cinco em legislação específica. 
Considerando que parte significativa desse território é costeiro, 
possuindo áreas de mangues e enseadas, dentre outras áreas que 
carecem de preservação, conservação ou proteção ambiental, é 
fundamental a criação de tais zonas ambientais;

g. Tombamento – trata-se de um ato administrativo decorrente 
de legislação, com o objetivo de preservar bens integrantes do 
patrimônio histórico, cultural e paisagístico dos municípios, cuja 

25  Em face dos objetivos e limites desse estudo, não foi possível verificar a necessidade de revisão das legislações 
municipais de uso e ocupação do solo urbano (zoneamento).
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conservação e proteção seja de interesse público. No Baixo Sul 
baiano, dois municípios mencionaram o instituto do Tombamento 
em seus PDs e oito estabeleceram normas em legislação específica 
para este fim. Considerando que se trata de uma região de for-
mação antiga, é pertinente uma política efetiva de preservação do 
patrimônio histórico e cultural;

h. Unidades de conservação – conforme a Lei Federal 9.985/2000, 
as unidades de conservação são espaços territoriais e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público 
federal, estadual ou municipal, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção da lei (BRASIL, 2000). 
No Baixo Sul baiano, apenas cinco municípios estabeleceram 
unidades de conservação em seus territórios;

i. Código de Obras – é a lei municipal que define os parâmetros 
relacionados a salubridade, habitabilidade e acessibilidade dos 
espaços construídos. É o instrumento jurídico com maior inci-
dência entre os municípios do Baixo Sul baiano, estando previsto 
em 13 deles, sendo que em três constam referências somente em 
seus PDs e dez possuem o código de obras em suas legislações 
específicas. Contudo, muitos deles carecem de revisão, e o ideal é 
que nos processos de revisão dos planos diretores, estabeleçam-
-se as diretrizes para revisão/elaboração dos códigos de obras. É 
pertinente, também, a criação de um programa de arquitetura e 
engenharia social visando fornecimento gratuito de projetos de 
habitação para população de baixa renda, inclusive com isenção 
de taxas, conforme define a assistência técnica e jurídica gratuita 
para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos, conforme 
a Lei Federal 11.888/2008 (BRASIL, 2008);

4.2 Instrumentos de captação da mais-valia fundiária urbana

A mais-valia urbana refere-se à valorização do capital imobiliário, 
em virtude de mudanças na legislação urbanística e na implantação de 
infraestruturas e outros equipamentos públicos ao longo do processo de 
urbanização. São considerados instrumentos de captação da mais-valia 
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fundiária urbana a outorga onerosa do direito de construir e de alteração 
de uso, a contribuição de melhoria, as operações urbanas consorciadas e 
os consórcios imobiliários. Quando o município adota esses instrumen-
tos, ele tem condições de cobrar daqueles que oneram esse processo e os 
recursos auferidos devem ser aproveitados na criação de espaços de lazer, 
de equipamentos urbanos, execução de programas e projetos habitacionais 
de interesse social e outros, conforme art. 26 do EC (BRASIL, 2001), o 
que significa uma redistribuição da mais-valia urbana, permitindo a todos 
os benefícios da urbanização. Uma alternativa seria a criação do Fundo 
Municipal de Habitação para o financiamento das políticas municipais 
de habitação com esses recursos. De uma forma geral esses tipos de ins-
trumentos foram pouco adotados, embora sejam relevantes, conforme se 
observa na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4 – Instrumentos de captação da mais-valia urbana presentes nos municípios do 
Baixo Sul baiano no Plano Diretor (PD) ou em legislação específica (LE)

Instrumentos PD LE Total

Outorga Onerosa do Direito de Construir 03 03 06

Contribuição de Melhoria 04 03 07

Operações Urbanas Consorciadas 05 01 06

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2018)

A outorga onerosa do direito de construir atua no controle de 
adensamento e cria uma contrapartida para o proprietário que onera a 
infraestrutura de determinada área por meio da verticalização acima do 
limite estabelecido. Por limitar a liberalidade do poder de construir, esse 
instrumento gera resistências do setor imobiliário. A verticalização urbana 
não é um fenômeno do Baixo Sul da Bahia, uma vez que seus municípios 
são de pequeno porte, e mesmo Valença ainda não ultrapassou a marca 
dos 100 mil habitantes. Todavia, trata-se de um instrumento de política 
urbana que deve ser considerado nos processos de revisão dos PDs, 
tendo em vista o futuro impacto da ponte que ligará Salvador e a Ilha de 
Itaparica. Atualmente, o instrumento de outorga onerosa é adotado por 
seis municípios do Baixo Sul.
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A contribuição de melhoria permite ao Poder Público recuperar 
gastos com investimentos públicos que geraram a valorização de imóveis 
privados e sua adoção foi somente por quatro municípios, que a incluíram 
em seus PDs e três em suas legislações específicas.

As operações urbanas consorciadas referem-se às intervenções coor-
denadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, 
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo 
de alcançar em uma área, as transformações urbanísticas estruturais, melho-
rias sociais e a valorização ambiental, conforme estabelece o EC (BRASIL, 
2001). No Baixo Sul baiano, apenas cinco municípios possuem esta norma 
em seus PDs, sendo que é necessária também uma legislação específica 
para cada operação.

4.3 Instrumentos jurídicos de regularização fundiária

Os principais instrumentos jurídicos de regularização fundiária são 
a demarcação urbanística; legitimação de posse; concessão de direito real 
de uso; concessão de uso especial para fins de moradia; usucapião especial 
de imóvel urbano e concessão do direito de superfície. Tais instrumentos 
já estão regulamentados por legislação federal, cabendo, na maioria dos 
casos, a sua implantação mediante um programa de regularização fundiá-
ria e também a definição das áreas a serem aplicadas, que via de regra são 
classificadas como Zeis e devem constar no PD e/ou na Luos. A Munic/
IBGE 2018 verificou a presença na legislação municipal somente da regu-
larização fundiária, da usucapião e legitimação de posse, limitando-se assim 
as informações sobre a incidência dessa legislação nos municípios Baixo 
Sul, conforme se observa na Tabela 5, a seguir:

Tabela 5 – Instrumentos jurídicos de regularização fundiária

Instrumentos Jurídicos PD LE Total
Regularização fundiária 04 04 08
Usucapião 00 03 03
Legitimação de Posse 01 03 04

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2018)
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A regularização fundiária faz parte do eixo norteador do Estatuto da 
Cidade como uma materialização do direito à moradia, juntamente com a 
função social da cidade e a gestão democrática. O que está em seu núcleo é a 
própria função social da propriedade no sentido de que esta deve pertencer a 
quem dela necessite e faz uso, independentemente de possuir a sua titularidade 
jurídica. Ela fez parte de programas sociais de regiões metropolitanas desde 
os anos de 1980 e atualmente está regulamentada pela Lei Federal 13.465/17.

Em muitos municípios brasileiros, o poder público tem feito a regu-
larização fundiária por meio de programas de urbanização e integração 
socioespacial a partir de políticas públicas estabelecidas para as Zeis.

Sob o aspecto da integração socioespacial gerada a partir de uma 
regularização e urbanização, outros efeitos indiretos são produzidos, como 
a criação administrativa de vias públicas e a numeração dos imóveis, permi-
tindo que o proprietário tenha um endereço que possa indicar para diversos 
fins, podendo usufruir os serviços postais dos Correios e ser localizado, 
por exemplo, para um emprego formal. Como nesses espaços urbanos as 
formas de exclusão são multifacetadas, faz-se necessária a articulação dessas 
políticas com outras de trabalho e renda, lazer, educação etc.

Na execução de programas de regularização fundiária podem ser 
utilizados instrumentos jurídicos estabelecidos em diversas legislações 
federais como a legitimação fundiária e a legitimação de posse, a ação de 
usucapião, a desapropriação em favor dos possuidores, a arrecadação de 
bem vago, o consórcio imobiliário, a desapropriação por interesse social, o 
direito de preempção, a transferência do direito de construir,  a requisição, 
a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, 
a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu 
detentor; a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de 
direito real de uso, a doação e a compra e venda.

A ação de usucapião especial urbana é um instituto jurídico de regu-
larização fundiária autoaplicável pela legislação supramunicipal, sendo 
utilizada, com alguns critérios legais, quando se trata imóvel privado de 
até 250 m². Diferentemente, o instituto da concessão de uso especial para 
fins de moradia (Cuem) trata da concessão aos possuidores de áreas ou 
edificações urbanas situadas em imóvel público exclusivamente urbano, 
mediante critérios estabelecidos em lei. Já a ação de usucapião coletivo é 
utilizada para as áreas de ocupação superior a 250 m² onde não é possível 
identificar os terrenos ocupados por cada possuidor.
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No Baixo Sul, oito municípios possuem legislação específica sobre 
regularização fundiária e somente três possuem legislação específica sobre 
usucapião, o que se justifica pelo fato de se tratar de lei federal autoaplicável.

O instituto da legitimação de posse é um ato administrativo do Poder 
Público regulamentado pela Lei 13.465/17, que pode substituir a ação de 
usucapião e se destina a reconhecer a posse de imóvel objeto da Regulari-
zação Fundiária Urbana (Reurb) (BRASIL, 2017). No Baixo Sul, somente 
quatro municípios mencionaram a legitimação de posse em suas legislações.

Para que os instrumentos mencionados e outros, como o direito de 
preempção, a transferência do direito de construir, a outorga onerosa do 
direito de construir e as operações urbanas consorciadas, sejam utilizados 
para fins de regularização fundiária e outras possibilidades, eles devem estar 
previstos no PD, conforme determina o art. 41, II do EC (BRASIL, 2001), 
remetendo para a legislação específica o detalhamento de sua aplicação. E 
o que se percebeu nos municípios do Baixo Sul baiano é que vários municí-
pios possuem esses instrumentos em legislação específica, sem sua adoção 
no PD ou o contrário também, sendo que essas situações obstaculizam sua 
aplicação.

Por fim, vale destacar a importância de alguns instrumentos jurídicos 
nos PDs que não são verificados pela Munic/IBGE/2018, como a gestão 
democrática da cidade e os instrumentos de combate à especulação imo-
biliária. A gestão democrática estabelecida no EC, em seus artigos 43/45, 
estabelece mecanismos participativos, como conselhos, debates, audiên-
cias públicas, conferências, referendos e plebiscitos. A implementação 
de mecanismos de participação democrática possibilitaria, em princípio, 
reduzir a lógica particularista que impera na gestão dos municípios, pelo 
fato de a fiscalização social conferir maior transparência às decisões da 
gestão pública e permitir o debate e decisão sobre situações que envolvem 
interesses coletivos.

Os instrumentos de combate à especulação imobiliária foram estabele-
cidos no EC e se referem ao parcelamento e edificação compulsórios, o IPTU 
progressivo e a desapropriação com pagamento por meio de títulos da dívida 
pública. A utilização da terra urbana como acúmulo de riqueza e especulação 
produz um grande número de propriedades imobiliárias sem função social, 
encarecendo o seu valor, além de prolongar a cidade desnecessariamente em 
meio aos vazios urbanos. Essa situação leva as camadas sociais empobreci-
das para as periferias, sem infraestrutura e reduz artificialmente a oferta de 



132

ANDERSON GOMES DA EPIFANIA -  
CÉLIA MARIA PEDROSA - DIOGO FONSECA BORSOI - EDUARDO ÁLVARES DA SILVA BARCELOS - (ORG.)

imóveis. A adoção de restrições à retenção especulativa de imóveis urbanos 
é fundamental para a aplicação da função social da cidade, sendo o ideal que 
esses instrumentos sejam regulamentados em sua totalidade pelos municí-
pios do Baixo Sul da Bahia, já que se tratam de instrumentos gradativos e de 
aplicação sequencial.

5 Reflexões finais

A apropriação do espaço urbano como mercadoria, com grande 
permissividade de usos faz parte de uma ordem liberal capitalista no Brasil 
e permite que o uso da propriedade urbana não tenha limites, edificando 
cidades com a prevalência dos interesses particularistas. Trata-se de uma das 
representações mais expressivas das relações sociais de produção capitalista 
e das acentuadas desigualdades de classes presentes nos países periféricos.

As funções social e ambiental da cidade expressas no EC constituí-
ram-se de um novo paradigma de planejamento urbano. Entretanto, no 
caso do Baixo Sul da Bahia, o EC pouco interferiu na lógica espacial de seus 
municípios, embora a quase totalidade deles possuam PDs. Os instrumentos 
de política urbana têm pouca influência no Território e apesar de vários deles 
terem sido mencionados nos PDs, ainda carecem de regulação. A revisão 
e a elaboração dos PDs e das demais legislações urbanísticas dotarão os 
municípios de uma moderna legislação e servirão para o atendimento de 
demandas municipais de organização e expansão, articuladas à preservação 
do patrimônio natural e cultural, bem como ao atendimento às demandas 
pelo direito à moradia digna e à cidade.
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“BAHIA, TERRA DA FELICIDADE” E O DENDÊ QUE 
LHE FALTA: TURISMO E (DES)ENVOLVIMENTO NO 
BAIXO SUL BAIANO

Anderson Gomes da Epifania

O todo sem a parte não é todo,
A parte sem o todo não é parte,

Mas se a parte o faz todo, sendo parte,
Não se diga que é parte, sendo todo.

(Gregório de Mattos Guerra)

1 Introdução

A produção do espaço na contemporaneidade perpassa escalas de 
conexão e eventos diferenciados, sob a lógica de uma presença-ausência, 
com campos de tensões muitas vezes “camuflados”26, os quais podem ser 
lidos através dos tempos diacrônicos referentes aos agentes e suas ações, 
ao desenvolvimento geográfico desigual e o avanço do conteúdo urbano, 
que nos espaços para o turismo tendem sob a lógica capitalista para uma 
suposta ação e discurso único – vendável, escamoteando a sua fragmentação.

[…] o espaço da “modernidade” tem características precisas: 
homogeneidade-fragmentação-hierarquização. Ele tende para 
o homogêneo por diversas razões: fabricações de elementos e 
materiais – exigências análogas intervenientes –, métodos de 
gestão e controle, de vigilância e de comunicação. Homogenei-
dade, mas não de plano, nem de projetos. De falsos “conjuntos”, 
de fato isolados. Pois paradoxalmente (ainda) esse espaço homo-
gêneo se fragmenta: lotes, parcelas. Em pedaços! O que produz 
guetos, isolados, grupos pavilhonares e pseudoconjuntos mal 
ligados aos arredores e aos centros. Com uma hierarquização 
estrita: espaços comerciais, espaços de lazer, espaço para os 
marginais; etc. Reina uma curiosa lógica desse espaço: que ele 
se vincula ilusoriamente à informatização. E que oculta, sob 

26  Ou como pontos cegos, como apresentado por Epifania (2019), sobre elementos que são invisibilizados no 
processo de concepção do espaço, mais especificamente em relação às políticas públicas gestadas nos últimos 
30 anos no território brasileiro.
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sua homogeneidade, as relações “reais” e os conflitos. Além 
disso, parece que essa lei ou esse esquema do espaço com sua 
lógica (homogeneidade-fragmentação-hierarquização) tomou 
um alcance maior e atingiu uma espécie de generalidade, com 
efeitos análogos, no saber e na cultura, no funcionamento da 
sociedade inteira”. (LEFEBVRE, 2000, p. 10-11).

Na modernidade, o discurso e a materialidade isotópica e de certa na 
sua reconfiguração, por meio do discurso pós-moderno em que as relações 
seriam mais fluídas, acabam por isolar os fatos e grupos sociais, e, por isso 
mesmo, não dão conta das heterotopias presentes nos diferentes contextos 
e escalas de abordagem, compondo a trama espacial que se faz presente no 
processo do desenvolvimento geográfico desigual.

Na atividade do turismo, a apropriação dos diferentes espaços em 
termos globais ainda predomina materialidades e práticas isotópicas, criando 
enclaves turísticos nas áreas em que os empreendimentos do turismo de massa 
são instalados, preponderando nestes o valor de troca. Em contrapartida, 
outras propostas podem advir do reconhecimento dos valores de uso que 
compõem o espaço geográfico, assim como de uma apropriação que tenha 
como princípio o dialogismo com os agentes sociais de forma heterotópica27.

O que seriam os espaços estandardizados do turismo e suas ameni-
dades? Não seriam estes produtos dessa homogeneidade hierárquica na 
fragmentação configuradas por ações e materialidades isotópicas? Por outro 
lado, quais as ações necessárias ou já existentes (no plano heterotópico e 
mesmo utópico) que poderiam mudar tal realidade totalitária?

Tais questões nortearão a proposta por ora apresentada e o seu universo 
de análise – a região da Costa do Dendê (Figura 1), no estado da Bahia, composta 
neste caso por sete municípios litorâneos do Baixo Sul da Bahia28, acrescidos 
do município de Maraú, localizado na porção norte do Litoral Sul (campo de 
pesquisa do autor). Esse recorte vislumbra a discussão da produção do espaço 
e sua totalidade, por meio da tendência homogeneidade-fragmentação-hie-
rarquização e do desenvolvimento geográfico desigual (HARVEY, 2015). Dife-
rentemente do institucionalizado pelo estado, como suposta região turística, 
focando no turismo pelo turismo e na mercantilização de zonas selecionadas.

27  Epifania (2019) aprofunda tais conceitos e categorias sobre a prática do turismo na Costa do Dendê dialogando 
com as leituras de Marx (2013), Lefebvre (2000) e Harvey (2012; 2014; 2016), tensionando dialeticamente os conceitos 
de valor, valor de uso, valor de troca e mais valia; e as categorias analíticas: isotopia, heterotopia, utopia e distopia.
28  Sendo estes: Valença, Cairu, Taperoá, Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna, Camamu. Os outros municípios que 
compõem o Baixo Sul da Bahia são: Aratuípe, Jaguaripe, Presidente Tancredo Neves, Teolândia, Wenceslau Gui-
marães, Gandu e Piraí do Norte.
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Figura 1 – Localização da região da Costa do Dendê, no estado da Bahia

Fonte: Epifania (2016)
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Contextualizamos as escolhas do Estado em suas três escalas ao 
longo dos 30 anos de ação direta para a promoção turística na relação 
apresentada como (des)envolvimento. Tal conceito está atrelado às mais 
variadas escalas e no universo em análise, da Costa do Dendê (Figura 
1), como desenvolvimento regional sua operacionalização deveria ser 
inerente a promoção da justiça social e em especial daqueles menos 
favorecidos, temática inclusive bastante discutida no planejamento (EPI-
FANIA, 2019). Entretanto, quando o Estado favorece em suas políticas 
grandes corporações ocorre o agravamento dos problemas socioam-
bientais; nesse caso, ao invés da promoção do desenvolvimento, há o 
envolvimento político e ideológico (neoliberal) que se configuram em 
ações e práticas.

Propomos repensar a região e sua operacionalização como con-
ceito geográfico, no qual a opção não deve estar a serviço do desenvol-
vimento desigual capitalista do espaço (SMITH, 1988) e sim, partindo 
do conteúdo da região em sua diversidade, reflexo do desenvolvimento 
geográfico desigual. No tocante à escala espacial, resultante das lutas 
políticas/sociais, um “mosaico” ligado a tempos/eventos diversos que, 
diferentemente da lógica primeira de fragmentação/conexão local-glo-
bal, deve-se partir do plano intra/interescalar, papel (supostamente) 
primeiro do Estado.

A consideração sobre outras escalas para além do local/global se 
faz necessária na análise com a conexão da atividade do turismo e sua 
articulação reticular, pois além das áreas receptoras e emissoras, ou seja, 
as de atração e dispersão, encontra-se entre essas escalas as áreas de 
deslocamento, que em um plano intraescalar no contexto regional são 
os espaços com maiores conflitos, não apenas em torno dessa atividade, 
mas também contribui para a sua emersão.

Ao pensar a atividade turística, há de se considerar os elementos 
que constituem esses espaços (RODRIGUES, 1999) adaptados a partir do 
pensamento de Santos (2014): o meio ecológico, a infraestrutura – a natu-
reza, a tecnoesfera e os sistema de objetos; os homens – e a sociedade, dos 
visitantes aos moradores, trabalhadores, agentes comerciais e de serviços; 
as firmas e instituições, seus agentes locais, nacionais e internacionais, 
que estabelecem os sistemas de ação, e os eventos como amálgama das 
ações no tempo-espaço de forma diacrônica.
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Do exposto, discute-se a partir da escala regional a prática do turismo 
tendo como ponto de partida a leitura presente sobre a totalidades dos 
seus municípios de forma a considerar as horizontalidades e as estratégias 
sobre os espaços verticalizados (SANTOS, 2003; 2008), ou seja, os encla-
ves presentes (como isotopias), sob ação maior dos agentes capitalistas 
e as estratégias e solidariedades estabelecidas diante de tais realidades, 
mesmo quando não assim pensadas (enquanto materialidades e práticas 
heterotópicas).

Nessa perspectiva, apresenta-se a o conteúdo urbano e a produção 
da paisagem turística como importante elemento a ser tratado, princi-
palmente nas áreas verticalizadas com fluxos turísticos perpassando pela 
assimilação de elementos aprazíveis dos lugares e produção de novas 
“realidades” ou hiper-realidades (SOJA, 2008), materializados no espaço 
e em suas representações, descolados, muitas vezes, do espaço que os 
contém, destinando-se a conquistar agentes outros.

2 A costa do Dendê para o turista ver

As políticas de potencialização turísticas no estado da Bahia inicia-
ram-se na década de 90 do século passado, seguindo o roteiro de expansão 
dessa atividade em países periféricos, acompanhadas posteriormente pelas 
iniciativas do governo federal (com financiamento de agências do capital 
financeiro) com o discurso presente de desenvolver a região Nordeste, o 
que supostamente reduziria a desigualdade social, por meio da geração de 
emprego e renda, culminando na gestão do Programa de Desenvolvimento 
Turístico da Bahia em suas três fases.

Avaliando investimentos aportados para atividade turística e sua 
projeção até 2020 a maior parte concentram-se na faixa litorânea, acom-
panhando a tendência nacional e do Nordeste brasileiro, aqui diretamente 
conectadas a outras estratégias de competitividade em escala global (DAN-
TAS, 2009), tendo como principal discurso e elemento de marketing vol-
tados para o turismo de sol e praia, mercantilizando os espaços litorâneos 
por sua representação caribenha como simulacros.
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Figura 2 – Investimentos Turísticos em Zonas Turísticas da Bahia 1991 a 2020

Fonte: Limonad (2010)

Se considerados os destinos dos investimentos, eles amplamente via-
bilizaram melhorias nos sistemas de transportes, tendo o aporte financeiro 
direcionado ao modal rodoviário para a conexão entre os enclaves turísticos 
e a capital do estado, ou mesmo a conexão regional e internacional com o 
investimento aeroviário.

Esse fenômeno ocorre na Costa do Dendê, onde, apesar de este reunir 
oito municípios litorâneos do estado29, as intervenções maiores decorreram 
da criação da BA 001, que conecta a Baía de Todos os Santos à Costa do 
Cacau. Já o Aeroporto Regional destinou-se durante muito tempo a voos 
fretados com vistas ao acesso ao Club Mediterranée, na Ilha de Itaparica (região 
turística da Baía de Todos os Santos), e as ilhas de Tinharé e Península de 
Maraú, estas também visitadas a partir do Aeroporto de Ilhéus (Costa do 
Cacau) ou o de Salvador.

Para entender o seu uso, apenas no ano de 2014 dois voos semanais 
foram criados, ligando Valença a Salvador e Campinas, este ampliado em 
2015 com escala em Belo Horizonte, o que favorece em si o fluxo turístico e 
não necessariamente o uso por parte dos moradores. Apesar da sua inaugu-
ração em 2000, até então o aeroporto regional de Valença só operava voos 
de pequeno porte, como os táxis aéreos e voos fretados.

Apesar do discurso sobre o potencial da atividade e as benesses advin-
das para a economia  e desenvolvimento social, a regionalização costeira deu 
realmente as costas aos conflitos estabelecidos nos municípios pertencentes à 
região da Costa do Dendê. Apresentando números diferenciados em relação 
aos municípios do estado no tocante à população absoluta que mora em áreas 

29  Camamu, Cairu, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, Maraú, Taperoá, Valença
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rurais, graves foram os conflitos estabelecidos nos espaços estandardizados 
para essa atividade, como observado por Thévenin (2009) sobre o município 
Cairu, decorrente dos avanços sobre a criação de necessidades por parte do 
conteúdo urbano e mercantilização dos espaços possíveis para o turismo, 
encarecendo o modo de vida dessas populações e as marginalizando.

Consonantes a essa discussão, Malta et al. (2020) apresentam como 
o capital turístico está extremamente relacionado ao capital imobiliário, 
que inclusive vem agindo no processo de expropriação de terras há muito 
tempo ocupadas por comunidades tradicionais, constituídas principalmente 
de população negra, fato presente, em especial, nas área de interesse para o 
turismo de luxo, consorciando projetos de hotéis, marinas e condomínios 
para segunda residência.

Essa prática se articula diretamente com a valorização dos espaços 
litorâneos na zona costeira brasileira, ampliando os conflitos fundiários 
com as populações tradicionais aí presentes. Moraes (1999) propõe pensar 
uma Geografia do litoral brasileiro, a partir de uma leitura da produção do 
território litorâneo desde os seus padrões de assentamento e o processo de 
valorização capitalista (valor de troca) de tais áreas. É importante entender 
o movimento dialético para além do valor de troca, os valores de uso pre-
sentes nas práticas e apropriações das comunidades tradicionais em torno 
dos ambientes de terra e água em todo o litoral, que compõem os espaços 
de reprodução da vida de inúmeras comunidades caiçaras, quilombolas, 
indígenas, de pesca e mariscagem, que articulam atividades agropecuárias, 
pesqueiras e de extrativismo na terra e no mar.

Além da questão social, observamos em campo diversos problemas 
relacionados à legislação ambiental vigente no país na produção desse novos 
loteamentos nas áreas de interesse do capital turístico imobiliário na Costa 
do Dendê, em especial nas faixas de restinga, onde também ocorre a extração 
de areia na forma ilegal que alimenta a produção desses empreendimentos 
e são vísiveis aos olhos tanto da população local quanto dos turistas que as 
visitam. Ainda nesse campo, há questões que são invibilizadas no contexto 
regional, fato que trataremos por seguinte.

3 E a Costa do Dendê que o turista não vê?

A despeito dos investimentos em propaganda e equipamentos urba-
nos destinados a enclaves para o turismo, as potencialidades e os conflitos 
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da região apresentada ultrapassam o enfoque para o seu planejamento por 
parte do governo. Dissociar o planejamento do espaço total e direcioná-lo 
para a mercantilização só promove a ampliação dos problemas decor-
rentes destes, sendo necessário uma reflexão sobre o desenvolvimento 
geográfico desigual.

Localizada sobre o domínio de mares de morros florestados, a área 
azonal compreende em sua compartimentação morros mamelonares do 
Nordeste e os tabuleiros ondulados do sul da Bahia. Na planície litorânea 
próxima aos principais rios, margeando-os, foram delimitados os sítios 
urbanos, tendo como situação no período o fácil deslocamento e acesso 
direto à água. É importante ressaltar que a ocupação ocorreu primeiro 
nas ilhas do arquipélago de Tinharé, hoje pertencentes ao município de 
Cairu, decorrente dos conflitos entre Aimorés do grupo Jê (Tapuias-Bo-
tocudos) e Tupinambás (Tupis) até meados do século XVI no entorno da 
Baía de Camamu.

Outros fatos históricos relevantes dizem respeito à primeira área 
de criação de gado bovino do país, na Ponta do Curral, e à especialização 
da área correspondente à região da Costa do Dendê, na produção de 
farinha de mandioca para a cidade de Salvador, inclusive sob decreto. 
Das heranças históricas, ficam as rugosidades em todos os municípios do 
Baixo Sul, com os seus casarios e as orlas urbanas dos rios presentes nos 
centros urbanos, fatos pouco relevantes para os planejadores e agentes 
do turismo.

Além dos ricos sítios coralígenos presentes nos espaços estandar-
dizados, observa-se a imponência da mata atlântica – decorrente da sua 
manutenção no sistema cabruca –, além de restingas e vastos manguezais 
no ambiente fluviomarinho, que se destacam na paisagem, os núcleos 
urbanos e sua expansão se espalham sobre áreas aterradas nesses espaços 
e na ocupação de áreas de cordões de areia acompanhando a planície 
litorânea.

Com rios perenes ao longo do litoral, muitos com quedas d’água 
consideráveis, há diversas comunidades quilombolas e grupos cultu-
rais e um assentamento indígena.  Nessa faixa, o clima tropical úmido e 
características próximas à porção amazônica favoreceram a introdução 
de diversas espécies, a exemplo da produção de açaí, das seringueiras, do 
cacau e do guaraná, inclusive sendo o município de Taperoá o principal 
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produtor do país. Destacam-se, ainda, a produção30 de palmeiras como 
a piaçava e o seu artesanato, os vastos coqueirais e o cultivo do dendê, 
porção denominada por Ab’Saber (2003) na compartimentação litorânea 
como Mata do Dendê.

Os agrossistemas e o sistema agroflorestal se destacam em relação 
a outros espaços litorâneos do estado, e refletem na ocupação dos territó-
rios dos municípios da Costa do Dendê e no labor dos munícipes com a 
policultura e a produção pesqueira, sendo que grande parte do que é pro-
duzido é encaminhado para os grandes centros do estado, não alimentando 
os mercados dos municípios, fato este observado em atividades de campo 
nos mercados, feiras livres e em reuniões entre agricultores e cooperativas 
de agricultores.

Figura 3 – População rural e urbana da Costa do Dendê

Fonte: IBGE (2010). Elaborado por Epifania (2015)

À exceção dos municípios de Valença (que concentra as principais 
atividades de serviços e a população total da região como um polo migra-
tório), Ituberá (com a atividade industrial) e Cairu (por meio do turismo), 
os índices de população rural são maiores nos outros municípios. Vale 
destacar, ainda, duas questões: a primeira é que há uma concentração de 
44,65% da população em áreas consideradas rurais; no caso da segunda, se 

30  A região se destaca também pelo cultivo do cravo-da-índia e em algumas localidades pela produção da banana, 
além do beneficiamento das fruteiras para polpas.
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fossem quantificados as atividades rurais e o padrão das localidades, mesmo 
em parte dos distritos sede ou áreas delimitadas como urbanas pelo poder 
municipal, certamente os dados referentes à população rural ultrapassariam 
e muito o total apresentado.

Pierre George já alertava sobre as transformações e conflitos sociais 
sofridos por espaços de economia natural, fato esse importante na consi-
deração da região em análise, principalmente a partir dos investimentos 
alocados em infraestrutura para o turismo e capitalização dos espaços, 
ampliando o contexto migratório para os distritos sede.

[…] o principal problema, senão o único, é, nesse caso, a 
passagem de uma economia de carência e de privação a 
uma de consumo, passagem que é em geral acompanhada, 
pelo menos na sua fase inicial, por uma intensificação das 
disparidades entre os desprovidos de tudo e uma pequena 
camada social que se propõe alcançar o mais rapidamente 
possível o mais alto nível de vida do país mais desenvolvido. 
(GEORGE, 1971, p. 11).

Analisando os extremos, a região que é um dos principais roteiros do 
turismo no estado da Bahia é a mesma com alguns dos mais baixos IDHM31, 
dos quais apenas três são considerados médios, com extremos entre 0,627 a 
0,547. Seu maior município em população total ocupa o 25º lugar no índice 
de homicídios de jovens em escala nacional, daqueles com mais de 10.000 
habitantes (WAISELFISZ, 2013).

Essa violência, diferentemente dos espaços destinados ao turismo, 
amplia-se por toda a região, tanto na cidade quanto nos espaços rurais. 
Nestes é fácil observar a quantidade de loteamentos à venda próximos 
às estradas, e mesmo, em alguns casos, a exemplo do cultivo do cravo, as 
ameaças e roubos que ocorrem durante a secagem e venda, decorrente do 
seu alto valor agregado (EPIFANIA, 2015).

Em outra análise sobre o índice de exclusão social, Pochmann (2004) 
quantifica que todos os municípios da Costa do Dendê apresentam índice 
de exclusão elevado, tendo como elementos: o padrão de vida (chefes de 
família, desigualdade de renda, emprego formal); o legado técnico cultural 
(alfabetização acima dos 5 anos de idade); e a vulnerabilidade juvenil.

31  Neste caso, são levados em consideração pelo PNUD, a média referente aos indicies municipais sobre a 
educação (alfabetização de adultos, frequência, fluxo por faixa etária), renda per capita, expectativa de vida ao 
nascer, com utilização dos dados censitários do IBGE. Sendo que quanto mais próximo de 1, melhor o desen-
volvimento humano municipal.
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Aliando as questões levantadas, indagamos: como não considerar em 
qualquer regionalização o contexto regional e o desenvolvimento geográ-
fico desigual? Ou, em outras palavras, como apresentado por Lefebvre em 
O direito a cidade (1991), neste caso para a Costa do Dendê, como não tratar 
das relações entre urbanidade e ruralidade, o direito ao município32 em sua 
totalidade, e os novos conteúdos do urbano advindos da estandardização de 
determinados espaços em detrimento de outros? Quais as materialidades pre-
sentes, eventos, apropriações e usos sobre os diferentes espaços? A resolução 
dessas questões é de extrema importância para o planejamento e execução 
que se quer reduzir as iniquidades sociais, como posto nos planejamentos.

4 As intencionalidades no “Paraíso”

Analisando os discursos e materialidades sobre a Costa do Dendê, 
observamos uma tendência ao retorno do natural com base no discurso 
do Éden (EPIFANIA, 2013; 2017), como fragmentos do espaço vendáveis. 
Paraísos postos para o turista, passíveis de serem compartilhados. Mercadoria 
com oferta a todos os pecados, inclusive o de entregar-se ao ócio e à luxúria.

[…] o espaço produzido enquanto mercadoria entra no cir-
cuito da troca, atrai capitais que migram de um setor da 
economia para o outro de modo a viabilizar a reprodução. 
Neste contexto o espaço é banalizado, explorado, e as pos-
sibilidades de ocupá-lo são sempre crescentes, o que explica 
a emergência de uma nova lógica associada a uma nova 
forma de dominação do espaço que se reproduz ordenando 
e direcionando a ocupação, fragmentando o espaço vendido 
em pedaços e, com isso, tornando os espaços trocáveis a 
partir de operações que se realizam através e no mercado. 
Deste modo, o espaço é produzido e reproduzido enquanto 
mercadoria reprodutível (CARLOS, 1999, p. 66).

No caso do terceiro pecado capital, no portal de entrada da Costa do 
Dendê, há pouco tempo eram visíveis as formas de um Adão com traços 
europeus e a Eva mulata a entregar-lhe a maçã proibida e sua brasilidade, 
seminus, com suas protuberâncias bem desenhadas, tendo como testemu-
nhas, ao seu redor, diversos frutos do mar, um convite à gula pelo prato 
típico da moqueca com leite de coco e azeite de dendê e da venda do corpo 
docilizado, em plena rotatória da BA 001.
32  Côrrea (2004) conceitua os objetos técnicos sobre espaço que representam informações, ou um sistema de 
valores com diversos vínculos culturais.
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Esse e outros geossímbolos em Valença33 eram extremamente criticados 
pela população, inclusive sendo motivos de “chacota” no cotidiano, expressos 
em rodas de conversas e mesmo em comunidades virtuais que subvertem 
a lógica presente, a exemplo do grupo “Valença da depressão”. Em uma de 
suas postagens foi feita a seguinte montagem, com 248 compartilhamento 
e 91 curtidas, comparando o equipamento a Morro de São Paulo e à leitura 
da violência que pode ser ampliada do município de Valença para a região.

Figura 4 – Postagem na comunidade Valença da Depressão

Fonte: https://www.facebook.com/ValencaDepre/photos/a.480285268655798/ 
516582185026106/. Acesso em: 5 jan. 2013

33  Com maior afluxo de passeios das cidades vizinhas ao longo dos fins de semana e da prática de veraneio, 
representados por 70% de visitantes do estado, e cerca de 30% distribuídos entre os estados de Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, sendo que a praia do Guaibim tem a representação de 15% de turistas 
oriundos de Goiás e Brasília no período entre o natal e o carnaval (OLIVEIRA, 2007).
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A representação da realidade demonstra o quanto os espaços des-
tinados ao turismo são supostamente mais seguros e causam outros 
sentimentos. E que mesmo em locais com afluxo de visitantes, como o 
município de Valença, em especial a praia do Guaibim, e a porta de entrada 
para Morro de São Paulo, o portal como no discurso turístico, sofrem 
com a falta de segurança.

Imperam sobre os espaços estandardizados o discurso sobre a natu-
reza, inclusive estabelecendo comparações entre os espaços próximos, 
mesmo quando estes pertencem a um único município, a exemplo de 
Boipeba e Morro de São Paulo em Cairu, estabelecem-se leituras antagô-
nicas entre ambos os espaços turísticos: rústica x moderna, tranquilidade 
x badalação, MPB x Axé, mas essa última localidade não desprovida de 
comodidades como internet via wi-fi, lanchas rápidas para visitar os sítios 
coralígenos, tratores para fazer os percursos entre as localidades, restau-
rantes na beira do mar com preços tão ou mais caros que a sua antítese, 
como Azi nos relata (2015).

Cestari (2015) apresenta outro texto que representa parte desse 
conflito dos discursos entre localidades turísticas. Da descoberta dos 
portugueses dos “encantos” do Brasil, via Porto Seguro, à ascensão de 
novas localidades, citadas: Ilhéus, Trancoso, Itacaré, Boipeba, Morro de 
São Paulo, esses dois últimos na Costa do Dendê e a ascensão do suposto 
novo polo, a Península de Maraú, com seus “ares” rústicos e piscinas 
caribenhas. Surpresa para os visitantes, no qual “os últimos resquícios 
de Mata Atlântica do litoral baiano, onde caixas eletrônicos, asfalto, 
poluição, violência e estresse são coisas do outro mundo” (CESTARI, 
2015, p. 32).

Nessa e em outras matérias fica clara a importância do espaço ilhéu, 
ou mesmo da Península, como empecilho, pelo difícil acesso para aqueles 
que não têm condições de percorrê-los, favorecendo os visitantes/usuários 
solventes (VAINER, 2002), dado o alto valor agregado do transporte e 
dos serviços desses espaços, descolados da realidade, ou uma hiper-rea-
lidade, o paraíso na terra em plena Bahia, temperado com dendê, como 
uma mercadoria luxo.
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Figura 5 – Propaganda da pousada Buda Beach

Fonte: https://www.budabeachbrasil.com.br/. Acesso em: 9 jul. 2015

A presença dessa hiper-realidade também se expressa nas redes sociais, 
a exemplo da visão do paraíso, como o representado na imagem anterior. 
Aqui, se não fosse colocada a procedência, poderia presumir-se que as pai-
sagens são referentes a qualquer lugar do mundo. Nesse caso, a coexistência 
da pousada e suas representações em dois estados diferentes, Bahia e Rio 
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de Janeiro, nos respectivos municípios de Búzios e Maraú, sendo que está 
presente também em Cairu.

A colagem do espaço oriental é representada com um Buda em posi-
ção de lótus a olhar para o mar. Não seria um convite à contemplação do 
mar com o cardápio nas mãos, e a supostamente pertencer a um espaço 
descolado – zen, mercadologicamente diferente de outros espaços? Uma 
verdadeira estratégia existencial consumista (BAUMAN, 2008), o consumo 
da paisagem e a sua estetização.

[…] as relações entre setor econômico e social […] não se redu-
zem ao domínio do primeiro sobre o segundo, mas ao inverso, 
o capitalismo é obrigado a propor formas de engajamento 
compatíveis com o estado do mundo social no qual está incor-
porado e com as aspirações dos seus membros que consigam 
expressar-se com mais força” (BOLTANSKI, 2009, p. 199).

O que falar da onipresença em espaços turísticos na América Latina 
da rede de hostels Che Lagarto? Presente em cinco países da América Latina 
(Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai), 15 de suas 21 unidades estão em 
espaços turísticos no Brasil. Destas, três na Bahia, na capital baiana (Recôn-
cavo Baiano), em Itacaré (Costa do Cacau) e outra em Morro de São Paulo 
(Cairu – Costa do Dendê), divulgando todos os outros roteiros tanto no 
seu site como nas hospedarias.

Observa-se que na faixa litorânea continental preponderam as visita-
ções com excursões, os chamados pejorativamente de farofeiros e o uso por 
parte dos munícipes, enquanto na Península de Maraú e no Arquipélago de 
Tinharé, em seus enclaves turísticos, há maior fluxo de visitantes externos 
ao local. Em sua totalidade, as acomodações vão desde campings, hostels, 
hotéis e mesmo resorts.

O fluxo de transporte pode ser realizado por diferentes redes de 
conexão, como as rodovias, os transportes aéreos e os voos, podendo ser 
comerciais, alugados/fretados ou privados. É claro que quanto maior a 
comodidade e a densidade técnica, maior será a sua caracterização em 
relação ao poder de compra e/ou também o modo de vida dos visitantes.

Outrossim, considerar os discursos e a paisagem para além da forma, 
com enfoque em seus conteúdos e na invisibilidade das ações é fator primeiro 
do entendimento das estruturas e eventos presentes sobre o fenômeno 
turístico, sendo a paisagem e o discurso também um recurso de conquista 
para o imaginário sobre os espaços receptores.
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5 As heterotopias como campo de lutas e as novas visibilidades 
do turismo na Costa do Dendê

Para além do turismo de massa, outras propostas estão sendo realizadas 
na faixa litorânea do Baixo Sul da Bahia e na porção mais ao norte do Litoral 
Sul, que, nos primórdios da regionalização turística do estado, faziam parte 
da Costa do Dendê. Nesse caso, há experimentações que envolvem agentes 
sociais isolados e em comunidade, compondo experiências entre nascidos 
e novos agentes que optaram por morar na Costa do Dendê.

Por mais que os agentes e as experiências expostos não apresen-
tem as suas práticas como insurgentes, diante da realidade retratada, 
em um contexto regional, aqui as reconhecemos como tal, dada a maior 
expressividade do turismo de massa, que se volta em grande parte para 
a produção de mais-valia, que é apropriada por poucos, direcionando-se 
ao turismo de massa.

Do norte ao sul, há várias experiencias que vêm ganhando visibilidade 
na Costa do Dendê e que se voltam principalmente a práticas do turismo 
comunitário e espaços de vivência e reconhecimento de práticas dos coti-
dianos, apropriações e usos dos indivíduos e comunidades inseridos em 
tais processos.

Dentre os experimentos individuais, há a inserção do Museu dos 
Ossos, bastante conhecido entre os visitantes da ilha de Boipeba (município 
de Cairu). De iniciativa do “Sr. Cabeludo”, mediante o ato de colecionar 
ossadas de animais encontradas desde a sua infância e da atividade que 
exerce como pescador, o museu foi iniciado com a exposição de tais peças 
em sua própria casa.

Com o tempo, o material foi catalogado e adensado em sua resi-
dência de forma ainda desordenada. Dada a visibilidade da casa/museu 
e das amizades que o Sr. Cabeludo foi fazendo nesse período, e mesmo o 
reconhecimento dos moradores e turistas, o Museu dos Ossos foi sepa-
rado do ambiente da casa, com verbas provenientes de um crowdfunding 
(“vaquinha” on-line), com aderência de diversos visitantes via web. O 
curador do museu recebe os seus visitantes e conta as histórias de cada 
peça exposta e no final da visitação todos são convidados a assinar o 
livro de visitação. Nesse caso, a contribuição não é obrigatória, mas com 
certeza muito bem-vinda.
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Dos territórios remanescentes de quilombo como o Boitaraca e o Jati-
mane, em Nilo Peçanha, pode-se conhecer o cotidiano dessas comunidades 
e suas atividades extrativas e pesqueira. Mais especificamente no Jatimane, 
essa é uma estratégia interessante, diante do avanço do turismo de massa na 
APA Pratigi, palco de um dos eventos eletrônicos mais conhecidos no país e 
que atrai grupos de turistas capitalizados do exterior – o Universo Paralelo.

A proposta de vivência do cotidiano do Jatimane perpassa experiências 
na vila onde o grupo remanescente quilombola vive e nos seus arredores, 
atuando nas frentes do cotidiano em suas áreas de trabalho e de moradia. As 
propostas que o grupo apresenta aos turistas são as seguintes: 1 – A tradição 
do quilombo; 2 – roteiro ecológico; 3 – águas do quilombo. Nesse caso, 
diferentes estratégias são propostas, como os caminhos para o extrativismo 
da piaçava, com observação desde a retirada da palha ao seu beneficiamento, 
passeios de canoa no ambiente fluviomarinho, degustação da culinária 
local, a vivência em um jardim sensitivo e espaço para comercialização de 
biojóias e artesanato da piaçava, propostas que integram a comunidade nas 
mais variadas ações que antecedem e que se fazem presentes na visitação.

O turismo de base comunitária, voltado para a questão étnica, faz 
parte da vivência proposta pela Comunidade do Terreiro Caxuté, onde foi 
produzido o Museu da Costa do Dendê de Cultura Afro-Indígena34. São 
inúmeras as possibilidades que ultrapassam inclusive o território perten-
cente ao terreiro, articulando territórios sagrados dos diversos municípios 
do Baixo Sul, além do calendário de atividades da comunidade do Caxuté, 
as atividades religiosas e laborais.

É proposto na vivência o aprendizado por meio da pedagogia do 
terreiro, do aprender fazendo e em comunidade, da valorização dos saberes 
ancestrais, em especial da cultura Bantu indígena para a região. O museu 
conta com a exposição permanente do fotógrafo Almir Bindilatti e o pró-
prio espaço do terreiro, em meio a um bosque de dendê, e a perspectiva 
agroecológica remetem à realidade presente na Costa do Dendê.

Em Maraú há uma experiência exitosa de articulação entre um 
empreendimento privado local, uma rede voltada para práticas susten-
táveis no turismo e uma comunidade tradicional; nesse caso, foi fruto 
da articulação da pousada Cassange, do Grupo garupa.org, que divulga 

34  As visitações ocorrem ao longo da semana, com horários prefixados, necessitando de pré-agendamento e 
pagamento do ingresso de acesso (inteira ou meia). Para maiores informações, há o site: http://museudacosta-
dodende.com/.  Acesso em: 4 jan. 2019.
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e promove a possibilidade de contribuições para ocorrência do turismo 
comunitário em todo Brasil em comunidades tradicionais e o povoado 
da Vila do Saleiro.

Mais especificamente entre os meses de junho e julho do ano de 2014 
o Grupo Garupa arrecadou o montante de R$52.481,00 para a construção 
do centro comunitário na Vila35, juntando-se a outros 32 roteiros no país 
(nesse período) com ações destinadas a educação ambiental e do turismo 
em áreas preservadas.

A pousada Cassange, em parceria com os grupos, além de práticas 
voltadas à questão ambiental, como o uso de energia alternativa, reuso de 
águas pluviais e compostagem do lixo, emprega mão de obra da comuni-
dade e divulga o roteiro  desta com proposta de imersão na cultura; além 
do exposto, o artesanato produzido localmente é vendido tanto na comu-
nidade quanto na pousada, experiência que foi premiada por atender as 
normas da ABNT 15401 relacionadas aos meios de hospedagem e gestão 
de sustentabilidade, e, no ano de 2012, foi o vencedora do prêmio Braztoa 
Sustentabilidade: Gestão Sustentável (ligado à Organização Mundial do 
Turismo – OMT), na categoria sociocultural.

As práticas por ora listadas apresentam as diversas possibilidades 
que estão postas na região em análise e envolvem ações que se pautam 
não apenas pela perspectiva mercadológica, mas agregam por meio das 
apropriações e uso que ocorrem por parte dos agentes o valor de uso, e 
inclusive possibilitam uma diversificação de trocas de experiências e de 
outros valores agregados na divulgação de suas culturas, atreladas ao seu 
cotidiano, à religiosidade e às atividades laborais.

6 Para não concluir

Há uma necessidade em se reinventar a Bahia como esta nos é apre-
sentada, de se repensar as suas coerências regionais (HARVEY, 2004) e o 
desenvolvimento geográfico desigual: da terra da felicidade, da mulata 
sestrosa, da cidade do São Salvador, da folia, ou seja, ultrapassar essa hiper-
-realidade para a sua realidade. Falta dendê e outros temperos nesse caldo 
de moqueca do que seria a Bahia.

35  Para maiores informações, segue o link com explanações sobre o projeto executado na Vila do Saleiro, em 
Maraú: http://garupa.org.br/crowdfunding/peninsula-marau-bahia/. Acesso em: 5 de jan. de 2019.



153

TERRITÓRIO, CULTURA E (DES)ENVOLVIMENTO NO BAIXO SUL DA BAHIA

No estado enquanto totalidade, isso se reflete em suas regionalizações 
turísticas. Os investimentos deveriam partir do que está posto no plane-
jamento, na redução das iniquidades sociais, pois considerar os espaços 
estandardizados por si só não dá conta dessa necessidade. Acredita-se na 
possibilidade de inserção tanto dos espaços quanto das pessoas que estão 
à margem desse processo.

Ampliando os espaços de visitação com a criação de novos roteiros 
para além do sol e mar, possibilitando a acessibilidade e uso por parte dos 
munícipes desses espaços para o lazer, como apresentado em outros tra-
balhos avaliando as potencialidades em Valença (EPIFANIA, 2011; 2012), 
é que se efetivaria a ampliação da escala regional, dada as potencialidades 
dos outros espaços, que possam ser observadas as características culturais 
(e seus grupos), históricas e ambientais.

Inclusive na perspectiva de análise sobre os espaços turistificados, 
observa-se trabalhos que apresentam outras leituras para além da prática 
do sol e mar, ou que as complementem a exemplo da pesquisa de Vinhas 
(2007), e sua análise sobre o patrimônio histórico de Morro de São Paulo, 
ampliando para a escala municipal os outros distritos e o distrito sede de 
Cairu, que tem muito a ser visitado. Em relação a outros municípios, o 
patrimônio arquitetônico de Camamu, Nilo Peçanha e Taperoá também se 
destacam, assim como outros elementos na paisagem, a exemplo da impo-
nência da Cachoeira da Pancada Grande com margens entres os municípios 
de Ituberá e Igrapiúna, e outras fora do roteiro como a belíssima Cachoeira 
do Canta Galo, em Valença.

Dada a diferenciação da região em análise e dos seus municípios, a 
integração dos seus arranjos produtivos, em especial a agricultura prati-
cada, poderia se conectar à demanda regional com vistas a melhorar o valor 
agregado em torno dos seus produtos, com a redução do percurso, tanto 
no que tange à desvalorização decorrente do custo do transporte como da 
capitalização dos produtos por parte dos atravessadores, prática comum na 
região, o que também acreditamos que possibilitaria ao morador das áreas 
rurais ter o direito de escolha em permanecer nesses espaços ou migrar.

A criação de roteiros em torno da região – mais do que a guerra dos 
lugares pela permanência dos turistas em torno de “qual é o verdadeiro 
Éden” – favoreceria o aumento de opções de visitas. Qualificar esses espaços, 
mais do que desqualificá-los, contribuiria para o retorno dos visitantes a 
outros espaços da região.
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Planejar ações regionais, pensar a região a partir de uma única ati-
vidade econômica, contribuindo para uma lógica exógena, utilizando a 
metáfora da moqueca baiana, é a mesma coisa que fazer um ensopado na 
falta do dendê. Será qualquer outro prato que não o planejado. O mesmo 
pode ser dito sobre a implementação de ações localizadas que não articulem 
os agentes em um contexto regional.
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EXPANSÃO URBANA E A LÓGICA DE 
PRIVATIZAÇÃO E CERCAMENTO NO DISTRITO 
DO GUAIBIM, VALENÇA-BA: IMPACTOS, 
CONTRADIÇÕES E ILEGALIDADES AMBIENTAIS 
E URBANÍSTICAS

Eduardo Alvares da Silva Barcelos
Leonardo Fiusa Wanderley

1 Introdução

Este trabalho é resultado de um documento denominado “Conside-
rações sobre o Projeto de Lei Municipal de Expansão Urbana no Distrito 
do Guaibim – Valença, Bahia”, produzido pelos autores deste capítulo, com 
apoio de outros/as professores/as pesquisadores/as36, com o objetivo de 
alertar o poder público e a sociedade civil de Valença para um conjunto 
de impactos, ilegalidades e contradições do Projeto de Lei de expansão 
urbana do distrito do Guaibim, Valença.  A divulgação destas análises 
compôs um conjunto de outras incidências e mobilizações de pessoas 
e organizações para que o Projeto de Lei, à época, fosse objeto de mais 
discussão e aprofundamento com a sociedade.

Apesar dos apelos e da dimensão dos impactos ambientais, socioe-
conômicos, urbanísticos e culturais, o plano de expansão contou com 
apenas três audiências públicas, em que o nível de divulgação e mobili-
zação social foi bastante limitado. Prevaleceu, tanto no âmbito do Poder 
Executivo quanto do Poder Legislativo municipal o entendimento de que 
os estudos e espaços de participação foram suficientes. Assim, no dia 14 
de maio de 2020, em pleno período de pandemia, o PL de iniciativa do 
Poder Executivo foi aprovado em sessão fechada e de forma integral pela 
Câmara de Vereadores. Nenhuma das reinvindicações dos setores que 
exigiam mais discussões e estudos foi considerada.

36  Além dos autores deste capítulo, Célia Maria Pedrosa (IF Baiano), Patrícia Oliveira dos Santos (IF Baiano), 
Ramon Alves Malta (IF Baiano) e Jefferson Duarte Brandão (Comunidade Caxuté) assinaram o documento.
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Importante destacar que esse movimento de reordenamento das 
leis municipais de ocupação do solo acompanha um conjunto recente de 
pressões do setor imobiliário que, há anos, vem negociando a implan-
tação de empreendimentos turísticos e loteamentos no Baixo Sul. A lei 
de Valença, objeto deste capítulo, não está dissociada desse contexto, ao 
contrário, acompanha esse movimento, especialmente porque a região 
do Guaibim tem sido disputada por esses setores.

No caso do Guaibim, o poder do setor especulativo e imobiliário, 
tem como um dos seus principais representantes o banqueiro Daniel 
Dantas, conhecido nacionalmente por acusações de crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro e grilagem de terras37. Daniel Dantas, que já foi alvo 
de denúncias por estar impedindo acesso à praia para moradores e visi-
tante do Guaibim38 seria um dos supostos proprietários da Fazenda Ponta 
do Curral e estaria interessado na implantação de um mega empreendi-
mento na área.

Esse empreendimento, que tem como representação legal uma 
empresa incorporadora de nome Porto da Porto da Ponta Incorporação 
Imobiliária Spe LTDA, indica ser em verdade um megaloteamento de terras. 
O loteamento chegou a ser beneficiado em 2015, por uma lei municipal 
(n.º 2.386/2015) que criou uma zona de expansão urbana exclusiva (!) 
para conferir “legalidade” ao parcelamento39. A ação do poder público 
municipal foi objeto de uma decisão judicial que impediu a implantação 
do empreendimento, tendo como um dos fundamentos um inquérito 
cível que revelou a intenção da lei em “atender aos interesses da referida 
empresa”. Dentre os outros fundamentos da decisão judicial esteve também 
o descumprimento de princípios e diretrizes da legislação ambiental e 
urbanística, incluindo o desrespeito ao art. 42B, da Lei 10.257/2001(Esta-
tuto da Cidade).

37  O banqueiro chegou a ser um dos alvos da Operação Satiagraha, deflagrada em 2008 pela Polícia Federal. 
Nesse sentido, ver reportagem do Brasil de Fato, disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2018/05/18/
grupo-de-daniel-dantas-usa-dinheiro-do-bndes-em-negocios-em-terras-suspeitas. Acesso em: 12 ago. 2020.
38  Uma das denúncias foi publicada no site Bahia Notícias: https://www.bahianoticias.com.br/noticia/76602-da-
niel-dantas-cerca-praia-em-valenca.html. Acesso em: 13 ago. 2020.
39  De acordo com o art. 22, da Lei federal 6766/79 “Somente será admitido o parcelamento do solo para fins 
urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor 
ou aprovadas por lei municipal”.
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A partir dessa decisão judicial, o Poder Executivo e o Legislativo 
refizeram o procedimento, revogando a lei anterior e criando a Lei Muni-
cipal n.º 007, de 14 de maio de 2020 (VALENÇA, 2020), que dispõe sobre a 
expansão urbana no Guaibim. Ocorre que essa nova lei, além de continuar 
garantindo os interesses do referido empreendimento, estabelece uma 
imensa e desproporcional zona de expansão urbana, com um conjunto de 
contradições, impactos e ilegalidades. Dentre as ilegalidades, o descum-
primento dos próprios requisitos do art. 42 B40, do Estatuto da Cidade, 
como discutido mais adiante.

No que se refere ao documento produzido pelos autores, e que serve 
de base para o presente capítulo, pode-se destacar alguns pontos princi-
pais. Dentre estes, o fato de a área prevista para a expansão urbana ser de 
3.553 hectares, ou seja, quase sete vezes maior que a área urbana da sede 
do município. Essa área de expansão abrange uma porção significativa 
da planície do Guaibim, considerada de alta vulnerabilidade ambiental. 
Outro destaque é que a poligonal de expansão urbana está sobreposta 
à Área de Proteção Ambiental (APA) da Planície Costeira de Guaibim, 
recobrindo 27% de toda a extensão da APA.

40  Art. 42-B. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação dessa 
Lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo: I – demarcação do novo perímetro urbano; 
II – delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função 
de ameaça de desastres naturais; III – definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para 
infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais (incluído pela Lei n.º 
12.608, de 2012); IV – definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover 
a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda (incluído pela Lei n.º 12.608, de 2012); V 
– a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse 
social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso
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À irrazoabilidade e desproporcionalidade da dimensão da expansão 
urbana, agravada pelo fato de estar em uma APA, acrescentam-se outras 
contradições e ilegalidades, que vão desde o processo de elaboração até o 
seu conteúdo. Nesse sentido, destacam-se a superficialidade dos estudos 
urbanísticos e ambientais que subsidiaram o documento legal, a ausência de 
participação popular adequada, a lógica de privatização e cercamento, presente 
na nova Lei – principalmente, com o incentivo aos chamados “condomínios 
de lotes” – que viola o direito à cidade e o direito ao território das comuni-
dades tradicionais pesqueiras, extrativistas e de apicultores/as do Guaibim.

A partir da análise do Projeto de Lei e dos documentos técnicos que 
orientaram a formulação da proposta de expansão urbana (GEOEXATA, 
2019a; 2019b; 2019c; 2019d), o presente texto busca apresentar um conjunto 
de análises acerca dos impactos, contradições e ilegalidades presentes tanto 
no processo de elaboração, quanto no conteúdo, da Lei municipal n.º 007 
de 14 de maio de 2020. O texto procura apresentar as reflexões e debates 
acumulados ao longo das audiências públicas realizadas em Valença, e toma 
como evidência empírica e política o fenômeno da expansão urbana e seus 
efeitos sobre as cidades, o campo e comunidades tradicionais. Acredita-se 
que tais reflexões possam contribuir com os debates políticos e acadêmicos 
acerca dos processos de reordenamento territorial em curso no Baixo Sul.

2 O Fenômeno da Expansão Urbana e suas Contradições

Antes de avançar nas análises sobre a tramitação e o conteúdo da 
Lei n.º 007 de 14 de maio de 2020, cabe apresentar alguns elementos para 
uma compreensão crítica e contextual do fenômeno da expansão urbana.

A expansão urbana é fonte geradora de muitas repercussões sociais, 
ambientais e urbanísticas.  No Brasil, o processo de transformação de áreas 
rurais em urbanas tem acontecido com muita intensidade, principalmente 
a partir dos anos 1970. Como informa Cunha (2000), na década de 1940 
pouco mais de 30% da população era considerada urbana e, atualmente, mais 
de 70 anos depois, cerca de 80% dos brasileiros se encontram nas cidades. 
Só nas décadas de 1970 e 1980 quase 30 milhões de pessoas migraram da 
zona rural para as cidades (p. 253).

Esse processo de modificação das relações campo-cidade tem a ver 
com a progressiva expansão da concentração de terras associada à tecnologia 
moderna no campo que pressionou os agricultores a sair da zona rural e, por 
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outro lado, à acelerada urbanização movida, na grande maioria dos casos, por 
meio da expansão horizontal e atendendo interesses do capital imobiliário 
especulativo. Essa contradição se deu pela primazia dos fluxos de mercadorias 
e pela lógica da acumulação que encontrou condições gerais para acelerar 
os processos de mercantilização da terra e do solo urbano, e é caracterizada 
por desconsiderar tanto as demandas pelo direito à cidade da população de 
baixa renda – formada em grande parte por famílias que migraram do campo 
–, quanto dos direitos à terra e ao território das famílias que estão em áreas 
rurais sendo impactadas pelos processos de expansão urbana.

Segundo Milton Santos (2011), essas transformações sempre foram uma 
necessidade do capital e do sistema de mercadorias, ou seja, a urbanização 
sempre foi uma maneira de organizar o espaço do capital. Primeiro porque nas 
cidades a atração da força de trabalho permite inflar os investimentos e reduzir 
os salários para aumentar as margens de lucro. A concentração cumulativa de 
trocas e investimentos nas cidades tende a criar um processo concorrencial 
do uso do solo urbano e, com efeito, a divisão social do trabalho e a concen-
tração econômica e espacial. Por isso, a urbanização é simultaneamente um 
resultado e uma condição do processo de difusão do capital e provoca uma 
especialização especulativa de acelerar operações monetárias, as quais crescem 
em consequências das necessidades do capital (SANTOS, 2011, p. 23).

Segundo, porque a urbanização permite a relocalização de objetos e a 
expansão de novas necessidades, ou seja, permite a difusão. A relocalização 
facilita o deslocamento de objetos existente para outras partes do espaço, 
produzindo novos usos e funções. Já a expansão implica em transferên-
cias de grupos de objetos funcionalmente relacionados, como o caso das 
infraestruturas, facilitando uma nova geografia de negócios e inovação. 
Essa combinação permite, conforme Santos (2011), uma nova “superfície 
mercadológica”. Trata-se da necessidade de encontrar novas áreas de venda 
que tenham maiores possibilidades de lucro e difusão. Nesse sentido, a 
tendência é uma racionalização e uma acumulação cumulativa num ponto 
específico do espaço, gerando concentração e desintegração espacial.

Essa tendência de acumulação progressiva impõe, nos processos de 
urbanização, a especialização espacial, que pressupõe a intensificação de atos 
de comércio, expansão de serviços, infraestrutura, aparelhos administrati-
vos e equipamentos sociais. Como a especialização impõe ao mercado uma 
escala mais ampla, ela pressupõe uma massificação do capital e uma alienação 
das organizações locais. A obrigação de passar por espaços massificados e 
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mercantilizados acarreta a produção de novas regras e novas hierarquias 
e a “hierarquia se realiza através de ordens técnicas, financeiras, políticas e con-
dições de funcionamento do sistema”. (SANTOS, 2012, p. 193). Nesse sentido, 
o espaço urbano aparece cada vez mais se diferenciando por sua carga de 
capital, configurando um modelo de “dominação espacial” (SANTOS, 2011).

Muitas pesquisas têm se debruçado sobre esse “intenso e avassalador” 
processo de urbanização (MARICATO, 2001) e apontado a importância de 
buscar um modelo proporcional, adequado e socioambientalmente referenciado, 
em contraponto aos guiados apenas por interesses privatistas e segregadores. 
Como explicam Leonelli e Campos (2018), a expansão da malha urbana pode 
ser uma necessidade diante de um aumento demográfico que a justifique, no 
entanto, o que se observa é que concomitantemente à essa expansão, permane-
cem um conjunto de lotes vazios nas áreas já urbanizadas, seguindo, portanto, 
a lógica de um mercado fundiário e imobiliário, fortemente especulativo.

Esse cenário é facilmente identificado nos municípios do Baixo Sul, 
onde se verifica a proliferação de novos loteamentos e condôminos sendo 
implantados não só nas zonas de expansão urbana, mas também em áreas 
rurais. Em sua grande maioria voltados para a população de mais alta renda, 
em detrimento do direito à moradia e ao território das populações de baixa 
renda e das comunidades tradicionais.

Um caso exemplar desse processo de cercamento pode ser visto no 
distrito de Garapuá, município de Cairu. A comunidade local tem denunciado 
os novos megaempreendimentos imobiliários que vêm sendo licenciados 
e implantados no entorno da área já ocupada. Empreendimentos comple-
tamente inacessíveis para a população “nativa” e de baixa renda do local, e 
que acabam tendo como efeito processos especulativos que tornam o preço 
da moradia inflacionado. Um modelo de expansão urbana, que também tem 
gerado impactos diversos sobre o território da comunidade quilombola e 
pesqueira de Garapuá, com o cercamento de áreas de uso tradicional fun-
damentais para a economia e a cultura local, a exemplo dos manguezais, 
lagoas, nascentes, matas etc. Em nota publicada no site Racismo Ambiental, 
a comunidade descreve essa realidade.

[...] nosso modo de vida e nosso território têm sido desres-
peitados com a proliferação de loteamentos, condomínios e 
fazendas. Todos os dias são lançados novos megaempreendi-
mentos que destroem nossas árvores, poluem nossas águas, e 
cercam nossas áreas de pesca, de convívio e de lazer. Recen-
temente, tentaram cercar até mesmo a lagoa que abastece 
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nossa comunidade para implantar mais um condomínio, o 
que foi impedido graças à nossa organização coletiva. Garapuá 
está se tornando um grande condomínio fechado voltado 
para pessoas de alta renda que vêm de fora da localidade. 
As famílias de nativos/as não encontram mais espaço parar 
morar, pois o aluguel ou a compra de uma casa em Garapuá 
é um privilégio que nós estamos impedidos de acessar.41

No caso da Lei n.º 007/2020, objeto de análise no presente trabalho, 
a proposta de expansão tende a legitimar esse modelo urbano gerador de 
desigualdades, segregação42 e violação de direitos, tanto no campo, quanto 
nas cidades, pois implica em criar uma nova “superfície mercadológica”. 
Ou seja, um instrumento legal que ao invés de contribuir para garantia de 
direitos ambientais, culturais, urbanísticos e socioeconômicos, favorece 
novos loteamentos em áreas que não eram permitidas por lei, o adensamento 
da ocupação em áreas ambientalmente frágeis, o cercamento de áreas de 
uso tradicional e a implantação de modelos privatistas de parcelamento do 
solo. Vejamos de perto essas questões.

3 Contradições, Violações e Ilegalidades na Proposta de 
Expansão Urbana do Guaibim

3.1 contexto ambiental e as incompatibilidades da dimensão 
da expansão urbana prevista na lei

A macrozona do Guaibim é uma planície fluviomarinha holocênica 
que resguarda um rico patrimônio ambiental e paisagístico, caracteri-
zado por ecossistemas de restinga, manguezais, faixas de praias, brejos 
e remanescentes de Mata Atlântica com fauna associada. Essa formação 

41  Disponível em: https://racismoambiental.net.br/2020/05/13/nota-publica-da-comunidade-de-garapua-
-sobre-os-ataques-e-ameacas-que-vem-sendo-feitos-as-nossas-familias-por-poderosos-de-cairu/. Acesso em: 
1 nov. 2020.
42  A segregação entre grupos, classes, raças, etnias é uma realidade no espaço urbano. Nas nossas cidades estão 
definidas as fronteiras entre o lugar do pobre e do rico, do branco e do negro, ou mesmo dos skatistas e dos exe-
cutivos. Não apenas limites físicos, mas limites que se dão pelo poder de consumo, pelos olhares repressivos sobre 
quem não é parte de determinado espaço. O caso dos famosos “rolezinhos” nos shopping centers deixa explicito 
os muros invisíveis da segregação quando se aplica a expulsão para os jovens negros da periferia que “tiveram 
a ousadia” de entrar nesses estabelecimentos. Mas, diante da proliferação de muros invisíveis, um fenômeno 
relativamente recente vem ganhando corpo para além do sistema mascarado de separação. Não é difícil perceber 
que o espaço urbano volta a ser palco da criação de grandes muros. São os comumente chamados condomínios 
fechados, que vêm criando novas cidades dentro das cidades, mas agora cercadas por grandes muros, portões, 
cerca elétrica, seguranças particulares e tudo o que for necessário para selecionar quem entra nesses espaços.
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é resultante dos recentes fenômenos climáticos e geomorfológicos da 
última transgressão marinha, ocorrida nos últimos 7.000 anos, durante 
o período do Quaternário e da longa tradição biocultural que habitou 
esses ambientes. Por ser recente e com evolução ainda inconclusa, tais 
formações são extremamente sensíveis às mudanças nos padrões de uso do solo 
e acumulam alta vulnerabilidade ecológica a processos de urbanização, sobre-
tudo porque as informações acerca desses ambientes ainda são escassas 
e pouco conhecidas (MARTINS, 2012).

Foi justamente por isso que o Ministério do Meio Ambiente, por 
meio da Portaria n.º 09, de 23 de dezembro de 2007, reconheceu as áreas 
prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios 
da biodiversidade brasileira, para efeito da formulação e implementação 
de políticas públicas, programas e projetos voltados ao resguardo da 
biodiversidade nacional. Na lista de áreas prioritárias, os ecossistemas 
costeiros da região do Baixo Sul baiano foram reconhecidos como área 
prioritária para conservação da biodiversidade e, particularmente a Área 
de Proteção Ambiental (APA) de Guaibim43, como área de “Importância 
Biológica e Urgência de Ação Extremamente Altas”. Diante desta impor-
tância ecológica, o MMA recomenda a criação de mosaicos de áreas 
protegidas e o estabelecimento de corredores ecológicos e orienta que as 
intervenções nesta macrozona devam ser as mínimas possíveis e exigem 
medidas de prevenção e cautela mais do que especial.

Assim, a transformação de uma extensa área rural resguarda por uma 
APA em zona de expansão urbana, cria um cenário de favorecimento do 
avanço de uma antropização incompatível com a realidade socioterritorial 
da localidade. Um dos motivos está no fato de que a criação de uma nova 
zona urbana em área originariamente rural gera a possibilidade legal de 
desmembramentos de glebas em tamanho inferior a 01 modelo rural. Na 
prática, trata-se de autorizar o adensamento demográfico dessas áreas 
e a ampliação dos seus usos. Ou seja, trata-se de permitir mais pessoas 
vivendo, circulando, construindo, produzindo lixo. De transformar áreas 
de restinga, matas, lagoas, em casas, prédios, ruas etc.

43  Segundo Lopes e Reuss-Strenzel (2015, p. 45), “a APA de Guaibim encontra-se inserida no distrito de Guaibim, 
no município de Valença, Bahia. Criada pela Lei Estadual 1.164/1992 em que considerava uma área total de 2.000 
ha teve em 2002, por meio do poder municipal, uma sobreposição territorial para a criação da Área de Proteção 
Ambiental da Planície Costeira do Guaibim, com extensão de aproximadamente 13.000 ha (Decreto municipal 
424/2007). A APA encontra-se delimitada a oeste pela rodovia estadual BA 001, a nordeste pelo rio Jequiriçá, 
a sudeste pelo rio dos Reis, ao sul pelo canal de Taperoá e foz do rio Una e a Leste pelo o Oceano Atlântico”.
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De outro modo, a transformação por lei de uma zona rural em 
urbana tem um impacto direto sobre os chamados “espaços territoriais 
especialmente protegidos”, visto que (a) possibilita a extinção das Reservas 
Legais (RL) e (b) amplia as possibilidades de supressão de vegetação em 
áreas de preservação permanente (APP). Sob a tutela do Código Flores-
tal (Lei 12.651/2012), atualmente as fazendas e sítios do Guaibim são 
obrigadas a reservar 20% de sua propriedade para destinação florestal. 
Transformadas em zona urbana, essas glebas podem ser loteadas e, com 
o loteamento executado, em média, apenas 5% da área está obrigada à 
destinação florestal (por meio das chamadas áreas verdes, previstas na 
Lei 6766/1979). Fazendo um cálculo que leve em consideração o efetivo 
respeito às áreas verdes pelos loteadores, o que não é muito comum na 
realidade brasileira, teremos uma perda de cerca de 15% da flora em cada 
fazenda ou sítio loteado. No que se refere às APPs, vigora a mesma lógica, 
uma vez que a transformação em zona urbana amplia as possibilidades 
de supressão da vegetação em razão de obras que podem ser consideradas de 
utilidade ou interesse público44.

A dimensão da zona urbana criada pela Lei municipal representa, 
ainda, uma opção por um “padrão de desenvolvimento espraiado”, ou seja, 
pela permissividade da ocupação urbana em vastas áreas sem seguir 
uma progressividade de acordo com as exigências do desenvolvimento 
das cidades. Conforme os especialistas em urbanismo, esse padrão de 
desenvolvimento espraiado tem acarretado mais dependência de carros, 
gerando diversas consequências no meio ambiente e na saúde das pessoas 
(FRUMKIN, 2002).

No processo de elaboração da Lei n.º 007/2020, foi levantado por 
integrantes da equipe de elaboração do PL o argumento de que a proposta 
de expansão urbana seria um avanço em termos de preservação ambiental, 
uma vez que estão previstas a criação de diversas zonas de preservação 
ecológica e ambiental. Esse argumento torna-se frágil diante do fato de 
que essas zonas já existem na Constituição e no Plano de Manejo da APA, 
cabendo apenas garantir o cumprimento da legislação da Unidade de 
Conservação. A proteção destas prescinde do projeto de expansão da zona 
urbana e, mais ainda, com a expansão da zona urbana a pressão imobiliária 
sobre essas zonas tendem a se acirrar. Nesse sentido, é possível afirmar que 

44  Para tanto, basta citar o previsto no art. 3º, VIII, b, Lei 12.651/2012 c/c, que prevê como umas das situações 
de utilidade pública, que podem ensejar a supressão de vegetação em APP, “as obras de infraestrutura destinadas às 
concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano...”.
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a melhor estratégia seria reivindicar e assegurar que o plano de manejo da 
APA, seu Conselho Gestor e seus mecanismos de fiscalização funcionem. 
Jamais ampliar a zona urbana, ainda mais na proporção prevista na Lei.

Nesse sentido, criar uma zona de expansão urbana em uma Unidade 
de Conservação Ambiental, em dimensão sete vezes superior à atual malha 
urbana de Valença e dezenas de vezes maior do que a área urbanizada do 
Guaibim é assumir o risco de causar danos ambientais potencialmente 
irreparáveis. Pode-se, portanto, estar diante de um desrespeito a diver-
sos princípios da ordem jurídico-urbanística e ambiental, dentre eles os 
princípios da prevenção e da precaução.

3.2 da relativização da importância da apa de guaibim no pl e 
da incompatibilidade com a apa enquanto instituto jurídico

Como demonstrado, a região objeto do referido projeto de expansão 
urbana se localiza na APA de Guaibim, criada pelo Decreto Estadual 1.164 
de 11 de maio de 1992 e ampliada pelo Decreto Municipal 424/2007. No 
entanto, em análise da referida Lei, a APA não foi mencionada como cate-
goria de análise para definição dos parâmetros de uso e ocupação, e nem teve 
fortalecida sua importância como unidade de conservação e como estratégia de 
manutenção e uso sustentado dos ecossistemas da região. Importante ressaltar 
que o Plano de Manejo da APA já é uma forma de disciplinamento da 
ocupação da região, de normatização e direcionamento dos usos, sendo 
fundamental, antes de qualquer medida de expansão urbana, um esforço 
institucional para a implementação do plano de manejo, dos mecanismos de 
fiscalização e controle ambiental. Destaca-se, aqui, que nem mesmo o Con-
selho Gestor foi constituído, em claro desrespeito à legislação ambiental 
das Unidades de Conservação.

Neste ponto, cabe situar, ainda, que a APA é um tipo de unidade 
de conservação instituída pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (Lei n.º 9985/2000) e, enquanto unidade de conservação, 
existe justamente para evitar intervenções antrópicas que descaracterizem 
os fins ambientais para os quais foi criada. Conforme o art. 15 da referida 
lei, “A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo 
grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos 
ou culturais especialmente importantes”. “Proteger a diversidade biológica” e 
“assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” são parte dos seus 
objetivos básicos. Assim, cabe perguntar se urbanizar ou mesmo permitir 
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a urbanização pelo mercado imobiliário de milhares de hectares dentro da 
APA é compatível com a garantia de um “certo grau de ocupação humana” 
e com os objetivos de proteção da diversidade biológica e da sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais. Um evidente desrespeito não só a seu texto da 
lei, mas à própria essência do instituto jurídico ambiental.

3.3 das incompatibilidades com os direitos territoriais das 
comunidades tradicionais do guaibim

Existe na APA de Guaibim um conjunto de grupos sociais que tiram 
parte do seu sustento da pesca artesanal, da mariscagem e da extração 
de produtos de áreas ambientais preservadas. Pessoas que têm o mar, as 
lagoas, os rios, as matas, as restingas, como fontes não só de sustento, 
mas também de lazer e de atividades culturais e religiosas. Famílias que 
preservam conhecimentos e saberes próprios para lidar com os bens e 
recursos ambientais, transmitidos ao longo de gerações. Esses elementos 
permitem afirmar que no Guaibim existem comunidades tradicionais45.

Figura 1 – Marisqueiras trabalhando na extração de sururu, no Guaibim

Fonte: Reis (2015)

Conforme conceito previsto no Decreto Federal 6.040/2007, que 
trata da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, em uma 
comunidade tradicional é possível identificar a presença de “formas pró-
prias de organização social”, onde a “ocupação e o uso dos territórios e dos 

45  Diversas pesquisas demonstram a importância de atividades produtivas e culturais tradicionais no distrito 
do Guaibim. A dissertação de mestrado de autoria de Daniela Reis, por exemplo, trata da pesca de moluscos 
bivalves no Guaibim, muito praticada, principalmente, por mulheres da comunidade do Guaibim (REIS, 2015).
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recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição”. Ademais, onde existem Comunidades tradicio-
nais há também os chamados territórios tradicionais, enquanto “espaços 
necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades 
tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária [...]” 
(BRASIL, 2007).

É com base nesses conceitos que um conjunto de legislações garantem 
o direito ao território das comunidades tradicionais e o dever do Estado 
brasileiro em garantir a efetivação deste direito. Assim, dispõe o art. 2º 
da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais:

Art. 2º A PNPCT tem como principal objetivo promover 
o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento 
e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, 
econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua 
identidade, suas formas de organização e suas instituições. 
(BRASIL, 2007).

No Guaibim, há um histórico de violações ao meio ambiente e aos 
direitos territoriais das comunidades da APA, especialmente por meio 
de fazendas e grandes empreendimentos já implantados (a exemplo da 
Maricultura de Valença46). Esses empreendimentos têm impedido o acesso 
às áreas de uso comum, como matas, lagoas, nascentes, fontes, restingas, 
locais religiosos e sagrados, caminhos etc., que são utilizados pelas comu-
nidades e que devem ser preservados.

Assim, permitir e favorecer a expansão urbana do Guaibim na 
dimensão prevista na Lei Municipal n.º 007/2020, sem um processo 
mais amplo de demarcação dos territórios tradicionais é uma forma de 
aprofundar e reincidir na violação dos direitos das Comunidades tradicionais 
da APA do Guaibim.

A discussão sobre a ampliação da expansão urbana encontra como 
condição prévia e necessária um estudo/laudo cartográfico e antro-
pológico sobre as áreas e os caminhos tradicionais do território das 
comunidades do Guaibim. Parte desse estudo está em andamento na 
Superintendência de Patrimônio da União (SPU), vez que em 2017 inte-
46  Na APA do Guaibim está instalado um dos maiores empreendimentos de carcinicultura do estado da Bahia. 
O empreendimento não possui licença ambiental, mas tem seu funcionamento autorizado mediante medida 
liminar concedida pelo Poder Judiciário.
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grantes de uma associação comunitária do Guaibim solicitaram à SPU 
que assegurasse o direito ao seu território nas terras da união47, mediante 
a concessão do Termo de Autorização de Uso Sustentável (Taus) (o pro-
cesso pode ser consultado junto ao órgão). Sem o estudo/laudo cartográfico 
e antropológico e sem a finalização do processo de delimitação da TAUS na 
SPU torna-se irrazoável e inviável a definição das áreas que podem ou não 
ser urbanizadas e loteadas.

3.4 sobre a ausência de estudos técnicos aprofundados e 
descumprimento da legislação urbanística e do requisito 
do art. 42b, do estatuto da cidade (lei 10.257/2001)

Além dos estudos e processos de delimitação dos territórios tra-
dicionais inseridos na poligonal da APA de Guaibim, a legislação urba-
nística, a jurisprudência e a doutrina jurídica mais avançada exigem 
estudos aprofundados para ampliação das zonas urbanas. No processo de 
elaboração da lei de expansão não constam, por exemplo, estudos técnicos 
prospectivos que demonstrem a real necessidade de expansão urbana do 
Guaibim, assim como não constam os cenários tendenciais de ocupação 
urbana e os impactos socioambientais cumulativos e sinérgicos associados. 
Sem estudos de tendência que possam avaliar os efeitos ao patrimônio 
ambiental, a proposta se exime de avaliar, em horizonte futuro, os níveis 
de degradação e danos possíveis ocasionados por tamanha ocupação. Ou 
seja, sem conhecer, por exemplo, os limites e a capacidade de suporte da 
restinga, o projeto torna-se um mero exercício de “futurologia”, com todas 
as ressalvas que isso representa. Assim, não se justifica, sem os devidos estu-
dos, a definição de tamanha área na categoria “zona de expansão urbana”. 
Afinal, quais os critérios históricos, sociais, demográficos e ambientais 
que justificam tamanha área? O que justifica uma área de 3.553 hectares 
como zona de expansão urbana?

Essa profundidade e o rigor dos estudos são fundamentais, pois os 
impactos ambientais, urbanísticos, socioeconômicos, institucionais e culturais 
da transformação de áreas rurais em urbanas são extremamente significativos. 
Urbanistas de notório reconhecimento têm se debruçado sobre a complexidade 
destes impactos, tanto no âmbito socioeconômico quanto em relação ao meio 
ambiente, quanto nos custos de infraestrutura que ela acarreta.

47  Cumpre registrar que conforme a Lei Federal n.º 9.636/98 e o Decreto-Lei n.º 271/1967, as terras públicas 
da União devem ser concedidas prioritariamente aos usos tradicionais das comunidades tradicionais.
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Sobre a dimensão das despesas de infraestrutura, cumpre registrar 
que essa forma de “expansão urbana espraiada” (como mencionado no 
tópico I) é geradora de altíssimos custos econômicos. Como explicam 
Leonelli e Campos (2018, p. 30),

[...] a infraestrutura urbana se torna onerosa mediante um 
crescimento territorial de baixa densidade e com áreas deso-
cupadas no espaço intra-urbano. A manutenção de redes de 
saneamento e energia, linhas de transporte público e serviços 
urbanos disponíveis em terrenos vazios somam-se na compo-
sição do “custo cidade” que são arcadas por toda a população.

Ou seja, a permissão de loteamentos e ocupações urbanas distribuídas 
em uma área de grande extensão, como previsto na Lei, é economica-
mente irracional, vez que gera altos custos para prestação de serviço de 
transmissão de energia, abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos, 
acesso à saúde, transporte público, segurança pública, educação etc. Em 
modelos mais compactos de expansão urbana, feitos de forma progressiva 
em dimensões proporcionais às áreas já ocupadas, há um processo de 
aproveitamento maior da infraestrutura já existente, além de contribuir 
para evitar a ação dos mecanismos de especulação imobiliária vistos 
comumente nos vetores de expansão urbana.

A facilidade de transformar terra rural em urbana por meio 
da ampliação do perímetro urbano e do parcelamento do 
solo, ao que Fernández Durán (2006), ao analisar o processo 
na Espanha, denominou de “negócio urbanístico” é uma 
das causas marcantes da expansão urbana permissiva. 
Tal negócio consiste na compra barata (em hectares) 
de terra rural e venda com rentabilidades altíssimas 
(em metros quadrados) de terra urbana. Usualmente, 
esta transação é feita com fins de especulação imobiliária 
e interesses de proprietários fundiários, sem atender a 
uma demanda real do déficit habitacional, mas com a 
inserção de grandes perímetros de terra, geralmente 
de forma “dispersa, descontínua e salpicada por vazios 
urbanos”. (LEONELLI; CAMPOS, 2018, p. 5, grifos nossos).

A “expansão urbana permissiva”, ou seja, em grande proporção e sem 
um estudo mais profundo sobre as reais demandas da cidade, se contrapõe à 
lógica mais racional e eficiente de primeiro esgotar o uso da infraestrutura 
que já está disponível antes de criar novas áreas de ocupação e adensamento 
demográfico.  É necessário garantir que áreas já urbanizadas sejam utilizadas 
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antes de ampliar a zona urbana, e a legislação urbanística traz um conjunto 
de instrumentos urbanísticos justamente para garantir isso. Dentre esses 
instrumentos, é possível citar o “parcelamento ou edificação compulsórios” 
e o “imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo”, previstos no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) e no art. 182, § 4º, 
inciso I e II da Constituição Federal. Evita-se, assim, impactos danosos à justiça 
espacial urbana, como a especulação imobiliária e a segregação socioespacial.

Estudos mais aprofundados e rigorosos nos processos de expansão urbana 
são uma exigência da legislação urbanística. A Lei Municipal n.º 007/2020 
representa uma mudança radical do Plano Diretor, que merece um tra-
tamento mais complexo e cuidadoso. Não por acaso, diversas decisões 
judiciais têm declarado a inconstitucionalidade de leis que criam zonas 
de expansão urbana sem um planejamento técnico mais apurado48. Nesse 
sentido também parece ter sido a orientação da decisão judicial, no âmbito 
da decisão judicial que suspendeu aplicação da lei de expansão urbana 
anterior (Lei Municipal n.º 2.386/2015), e impediu a implantação do 
loteamento na ponta do curral pela empresa Porto da Ponta Incorpora-
ção. O texto da decisão, em atenção ao previsto no Art. 42B do Estatuto 
da Cidade, fala sobre a necessidade de “estudos técnicos”, “planejamento 
técnico”, ou seja, estudos que possam abarcar a diversidade de impactos 
e complexidades da decisão de ampliar a área urbana.

Sem a realização de estudos mais apurados, profundos e rigorosos, 
capazes de abarcar a diversidade de impactos e complexidade da decisão 
de ampliar a área urbana, corre-se o risco tanto de gerar um dano irrepa-
rável ao meio ambiente, à economia e à qualidade urbanística do Guaibim, 
implicando uma violação à ordem jurídico-urbanística.

3.5 da importância e obrigatoriedade da alteração junto 
com o processo de revisão do plano diretor de valença

A Lei n.º 007 de 14 de maio de 2020 prevê macrozonas de expansão 
urbana dezenas de vezes maiores do que a área atualmente ocupadas na APA 
do Guaibim. A Lei indica uma área de 3.553 hectares, cerca de sete vezes a 
48   Na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no âmbito da Ação direta de inconstitucionalidade n.º 163.559-
0/0-00, TJ-SP, foi apontado como um dos fundamentos para inconstitucionalidade da Lei de expansão urbana 
do município de Campinas-SP, justamente a ausência de “estudos pertinentes tanto no que se refere à mudança 
de parâmetros em com vocação já estabelecida como quanto aos reflexos dessa alteração para a população do 
entorno, nem ao menos verificando questões viárias e de segurança, ficando mesmo a impressão de que tais 
modificações ocorreram de forma aleatória.”



175

TERRITÓRIO, CULTURA E (DES)ENVOLVIMENTO NO BAIXO SUL DA BAHIA

atual mancha urbana da sede de Valença. Em termos de planejamento urba-
nístico, está a se falar de mudança extremamente radical no Plano Diretor 
do município de Valença. Uma mudança dessa ordem não pode ser feita 
sem um debate ainda mais qualificado, amplo, participativo e democrático 
sobre o processo de desenvolvimento urbano do município como um todo. 
Nesse sentido têm sido os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários:

A expansão urbana e a delimitação do perímetro urbano 
deve ser a primeira questão a ser enfrentada pelos Planos 
Diretores e apenas ser alterada em amplos processos 
participativos, juntamente com a revisão dos planos. 
[..] A inclusão do artigo 42B em 2012 precisa ainda ser 
incorporada na elaboração dos planos diretores e não deve 
ser feita de forma paralela ou destacada da discussão 
geral sobre o desenvolvimento urbano, uma vez que ela 
é estrutural para o planejamento urbano local. (OLI-
VEIRA; MOCCI; LEONELLI, 2019, p. 8, grifos nossos).

Esse entendimento tem sido consolidado em razão do rigor metodo-
lógico que envolve a revisão do Plano Diretor, sendo exigidos audiências, 
diagnósticos e estudos diversos, contratação de corpo técnico especializado, 
tempo adequado de elaboração, entre outros requisitos. Para tanto, existe 
um conjunto de resoluções do Conselho Nacional das Cidades só para 
regulamentar os procedimentos metodológicos de elaboração e revisão 
dos Planos Diretores Urbanos.

No caso do município de Valença, essa exigência se faz ainda mais 
presente, levando em consideração o fato de que o município ainda não 
cumpriu com a sua obrigação de revisar o Plano Diretor. De acordo com a 
Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) a cada dez anos os municípios são 
obrigados a revisar seus planos diretores. O Plano Diretor de Valença, 
criado em 2006 (Lei n.º 1.856, de 07 de outubro de 2006) já deveria ter 
sido revisado desde 201649.

Diante disso, nada mais adequado, razoável, eficiente e juridicamente 
referenciado do que discutir os vetores de expansão urbana da cidade 
(incluindo os do Distrito do Guaibim) no âmbito dos procedimentos de 

49  De acordo com o art. 40, §3° da Lei 10.257/01: “A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo 
menos, a cada dez anos”. O prefeito municipal que não cumprir essa exigência pode incorrer em improbidade 
administrativa, conforme determinação da referida lei. “Art. 52 Sem prejuízo da punição de outros agentes 
públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, 
nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando:[...] VII – deixar de tomar as providências necessárias 
para garantir a observância do disposto no § 3o do art. 40 e no art. 50 desta Lei”.
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revisão do Plano Diretor Municipal. A fragmentação desse procedimento, 
além de violar dispositivos do Estatuto da Cidade, escamoteia possíveis 
efeitos cumulativos e sinérgicos e cria uma tendência de separar porções 
do município em função de interesses particulares.

3.6 riscos da expansão em um contexto de fragilidade dos 
mecanismos institucionais de gestão urbana

O município de Valença não possui histórico de planejamento 
urbano compatível com os princípios da sustentabilidade e do direito 
à cidade. Verifica-se, por parte do poder público, pouca efetividade no 
cumprimento de instrumentos de gestão urbana, como o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e Lei Orgânica Municipal. Essa 
deficiência estrutural da gestão e no planejamento é comprovada pelo 
inúmeros e complexos problemas urbanos hoje existentes, e que se ampliam 
cada vez mais.

É nesse contexto que se questiona a capacidade de respostas às 
demandas da criação na nova zona de expansão urbana, ainda mais na 
proporção prevista na lei. Mesmo incompatíveis e limitados diante da reali-
dade socioambiental da área, a nova lei traz alguns parâmetros ambientais, 
sociais e urbanísticos, que ficam sob fundado risco de inaplicabilidade. Ou 
seja, além dos danos socioambientais assumidos na nova legislação, ainda 
se está sobre sérios riscos de danos imprevistos, levando em consideração 
o cenário da gestão urbana no município de Valença.

Nesse caminho, resta o questionamento sobre as razões para se defi-
nir uma área tão grande como zona de expansão urbana num município 
marcado por ingerências e debilidades na gestão urbana e sem tradição 
no planejamento da cidade. Afinal, quais as garantias que o padrão de 
urbanização e de urbanidade serão distintos no caso em questão?

3.7 lógica condominial presente na lei e incompatibilidade 
com diretrizes do estatuto da cidade

Ao inserir o art. 8º, autorizando a criação da figura jurídica do 
condomínio de lotes, a proposta parece querer fomentar a lógica pri-
vatista segregacionista presente no modelo condominial de desenvolvi-
mento urbano.
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Art. 8º. Fica autorizado o Município a aprovar projetos 
de Condomínio de Lotes, na forma do art. 1.358-A do 
Código Civil brasileiro, no perímetro urbano ou de expansão 
urbana do Município de Valença”. (VALENÇA, 2020, p. 
3, grifos nossos).

Sobre a lógica condominial de ocupação cabe ressaltar que se trata 
de um modelo de ocupação do espaço urbano que facilita a privatização 
de áreas públicas (ou que deveriam ser públicas). Contrapõe-se a formas 
mais justas, inclusivas e democráticas de criação de cidade, representa-
das na figura dos loteamentos urbanos (não fechados50). Nesse instituto 
jurídico, disciplinado pela Lei Federal n.º 6.766/1979, os loteadores são 
obrigados a destinar áreas para a implantação de equipamentos públicos 
de livre acesso, como praças, ruas, áreas verdes e de lazer.  Já na figura 
dos condomínios de lotes há um desvio dos princípios do Estatuto das 
Cidades, com a tentativa de legalização dos processos de privatização 
dessas áreas que são fundamentais para a qualidade de vida nas nossas 
cidades. Essas formas de produção do espaço urbano constituem, para 
Caldeira (2000), verdadeiros “enclaves fortificados”.

Espaços privatizados, fechados e monitorados para resi-
dência, consumo, lazer e trabalho. Sua principal justificação 
é o medo do crime violento. Esses novos espaços atraem 
aqueles que estão abandonando a esfera pública tradicional 
das ruas para os pobres, os “marginalizados”, os sem-teto.  
(CALDEIRA, 2000, p. 211).

Essa forma de ocupação e organização do espaço enfatiza

[...] o valor do que é privado e restrito, ao mesmo tempo em que 
desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São fisicamente 
demarcados e isolados por muros, grades, espaços vazios 
e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e 
não em direção à rua, cuja vida pública rejeitam explicita-
mente. São controlados por guardas armados e sistemas de 
segurança, que impõem as regras de inclusão e exclusão. 

50  Esse registro deve ser feito em razão das situações corriqueiras em nossas cidades – mas totalmente ilegais 
– de fechamento com portões e guaritas dos loteamentos, impedindo o livre acesso ao sistema viário e às áreas 
verdes e institucionais (públicas) criadas com sua implantação. Em trabalho acadêmico que teve o município de 
Valença como uma das bases empíricas, Rodrigues (2016, p. 1) conclui “que loteamentos fechados são figuras 
que não coadunam com a nova ordem jurídico-urbanística, uma vez que nesta não se encontra referência àque-
les, além de afrontar princípios constitucionais e dispositivos infraconstitucionais; são objetos de especulação 
imobiliária e intensificam a segregação socioespacial e os conflitos urbanos, razão pela qual, além de serem 
ilegais também são ilegítimos”.
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São flexíveis: devido ao seu tamanho, às novas tecnologias 
de comunicação, organização do trabalho e aos sistemas 
de segurança, eles são espaços autônomos, independentes 
do seu entorno, que podem ser situados praticamente em 
qualquer lugar. (CALDEIRA, 2000, p. 259).

Um aspecto que chama atenção é que a zona de expansão urbana pre-
vista na lei poderá facilitar o mercado de terras, a fragmentação territorial 
e a especulação fundiária-imobiliária (e futuramente do solo urbano). A 
existência de grandes propriedades rurais na região e, sobretudo, dentro 
dos limites da zona de expansão mostra um regime de propriedade con-
centrado e efetivamente promissor para o mercado imobiliário, já que 
a urbanização, como sabemos, cria “superfícies mercadológicas” e uma 
corrida pelos negócios.

Abrangendo toda a poligonal de expansão é possível identificar, 
pelos sistemas do Incra, um conjunto de fazendas, imóveis rurais e grandes 
empreendimentos que poderão se beneficiar com a nova classificação. Vale 
destacar as fazendas Ponta do Curral, Bom Jardim, Saco dos Coqueiros, 
Curral Velho 2, Campo Grande (ou Quilindró), São João e Mangueira. 
Essas propriedades estão total ou parcialmente no interior da zona de 
expansão (Mapa 2). Com a previsão da lógica do loteamento e a forma-
ção de condomínios, o mercado de terras ganha outra estatura, diante da 
previsão legal da Lei municipal n.º 007/2020.
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Nessa lógica, a lei evidencia a opção por um modelo de (des)envolvi-
mento urbano privatista e segregador, incompatível com diretrizes e normas 
do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). Uma lógica de expansão contraria à 
própria Lei Federal n.º 6.766/1979, que prevê o parcelamento do solo urbano 
com livre acesso ao sistema viário e às áreas institucionais e verdes criados 
na sua implantação. Cabe registrar, ainda, que a proposta de legalização dos 
chamados condomínios de lotes se direciona a todo o município de Valença, 
ou seja, trata de um tema que impacta todas as áreas urbanas do Município 
e que, portanto, só poderia ser discutido no âmbito de um processo geral de 
revisão do Plano Diretor, capaz de envolver a ampla participação dos diversos 
núcleos urbanos de Valença, e não apenas as comunidades do Guaibim. Dessa 
forma, não apresenta pertinência temática com uma lei que tem como matéria 
regulamentar de forma específica a expansão urbana do Guaibim.

3.8 da total desproporcionalidade e irrazoabilidade da 
proposta de criação da macrozona 3

De acordo com o que vem sendo 
apresentado até aqui, demonstra-se 
necessária uma revisão total da legis-
lação, que envolve desde o processo de 
elaboração até o conteúdo aprovado da 
Lei n.º 007/2020. No entanto, é necessá-
rio destacar com mais veemência a total 
desproporcionalidade e irrazoabilidade 
da criação da Macrozona 3.

No projeto de lei em questão, o 
zoneamento proposto para a expansão 
urbana define 3 macroáreas, a saber: 
MZ-1, MZ-2 e MZ-3. Considerando a 
urbanização já consolidada e realmente 
existente, as zonas MZ-1 e MZ-2, por 
suas características atuais, já indicariam 
as tendências de ocupação e de maior 
adensamento populacional, o que torna 
tais áreas passíveis de discussão e elabo-
ração de cenários futuros de urbanização. 
Essas duas zonas já concentram caracte-

Mapa 3 – Macrozonas da Lei 007/2020

Fonte: Lei Municipal n.° 007 de 14 de 
maio de 2020
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rísticas mais urbanas, devendo o poder público direcionar esforços para 
mitigar impactos e disciplinar novas expansões.

No entanto, a MZ-3 mantém, atualmente, características eminen-
temente rurais, de ocupação dispersa e baixo adensamento humano, o 
que, efetivamente, distorce a viabilidade de classificação como “zona de 
expansão urbana”, ainda mais sem os estudos mais aprofundados e rigo-
rosos citados anteriormente(!), ainda mais numa unidade de conservação 
ambiental(!). No “plano da urbanização” proposto no PL, que pretende 
mudar essencialmente os padrões de uso e sem os devidos estudos técnicos 
que demonstrem a real capacidade de suporte e os cenários tendenciais de 
ocupação, os ecossistemas da região estarão mais vulneráveis à degradação 
ambiental e a processos irreversíveis de danos ambientais.

3.9 terras rurais e públicas e a necessidade de manifestação 
do incra e da spu

A área sob a qual incide a Lei municipal n.º 007, de 14 de maio de 
2020, envolve um conjunto de áreas rurais, o que implica a necessidade de 
consulta e manifestação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agraria (Incra), já que este é o órgão de competência tributária sobre 
as propriedades rurais, além de responsável pelas políticas públicas de 
desenvolvimento rural e agrário. Diante disso, dispõe o art. 53 da Lei 
Federal 6.766/1979:

Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins 
urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, do Órgão 
Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e 
da aprovação da Prefeitura municipal, ou do Distrito Fede-
ral quando for o caso, segundo as exigências da legislação 
pertinente. (BRASIL, 1979).

No entanto, não houve nenhuma manifestação do Incra no processo 
legislativo. A transformação ou permissão de alteração de uma área rural 
em urbana impacta diretamente a economia rural e o próprio processo de 
tributação estatal. Áreas de preservação ambiental e de produção agrícola 
transformadas em áreas de habitação e comércio, bem como imóveis que 
podem deixar de pagar o Imposto Territorial Rural (ITR) (imposto federal) 
para pagar o Imposto Predial Territorial Urbana (IPTU), são medidas que 
impactam diretamente as políticas do campo e a organização tributária do 



182

ANDERSON GOMES DA EPIFANIA -  
CÉLIA MARIA PEDROSA - DIOGO FONSECA BORSOI - EDUARDO ÁLVARES DA SILVA BARCELOS - (ORG.)

Estado. Por isso, a legislação obrigou a participação do Incra nos processos 
de alteração do uso do solo.

Em sentido similar, o fato de a área de incidência da lei se situar em 
zona costeira, com a presença dos chamados “Terrenos de Marinha”, implica 
a necessidade de consulta à Superintendência de Patrimônio da União 
(SPU), por ser proprietária dessas terras. Afinal, a criação da nova zona de 
expansão urbana afeta diretamente o patrimônio público da União e gera 
mudanças imediatas nos mecanismos de gestão patrimonial.

A necessidade de oitiva da SPU torna-se ainda mais relevante em 
razão do processo de concessão do Termo de Autorização de Uso de Terras 
da União para as comunidades tradicionais do Guaibim, em tramitação no 
referido órgão. No entanto, durante todo o processo de elaboração da lei, 
não houve qualquer consulta ou manifestação por parte da SPU.

4 Considerações finais

Esse conjunto de impactos sonegados, contradições e ilegalidades nos 
faz questionar a legitimidade e legalidade da Lei Municipal n.º 007/2020, pois 
além de revelar equívocos e violações de normas legais urbanísticas e ambien-
tais, reforça a lógica de privatização e cercamento de terras no Baixo Sul. A 
experiência desastrosa de Valença com a aprovação da lei mostra um claro 
movimento de manipulação de instrumentos legais urbanísticos e ambientais, 
como aceno político aos interesses do grande capital. Efetivamente, não esta-
mos falando de uma decisão técnica, já que nem mesmo estudos aprofundados 
foram realizados, mas, acima de tudo, de um conjunto de forças políticas que se 
mexeram em torno desta decisão. Afinal, por que tanta pressa para aprovação? 
Por que não aprofundar os estudos e debates com a sociedade? Por que aprovar 
uma lei municipal desta complexidade em plena pandemia?

Há, efetivamente, um jogo de interesses privatistas e alinhamentos polí-
ticos que atravessam o Baixo Sul e que fazem suspender direitos ambientais, 
territoriais, culturais, sociais e econômicos das populações tradicionais e de 
baixa renda. A corrida pela terra e por uma “geografia de negócios” tem sido 
o ato dominante que justifica as recentes movimentações legislativas e exe-
cutivas municipais, seja em Valença, com a Lei n.º 007/2020, seja em Cairu, 
com o Programa de Regularização Urbana das Ilhas Cairuenses (Reurb) ou 
com o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS 
Cairu). Além disso, as diversas licenças urbanísticas e ambientais concedidas 
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de pela prefeitura de Cairu e pelo Inema nas ilhas de Tinharé-Boipeba (terras 
públicas da União) para implantação de mega loteamentos confirmam esse 
alinhamento do Estado com as iniciativas de privatização51.

Efetivamente, há um conjunto de forças e movimentos políticos em 
torno da lógica privatista do território e de um ordenamento territorial 
baseado em propriedades, loteamentos imobiliários e empreendimentos 
turísticos. Essa tendência tende a favorecer o mercado e a especulação do 
preço da terra e impede o debate sobre o uso comum e as propostas direcio-
nadas a um projeto urbano e rural pautado no direito à cidade e à moradia 
e nos direitos socioambientais e territoriais.
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FAMILIAR: A EXPERIÊNCIA DE PRESIDENTE 
TANCREDO NEVES-BAHIA

Rosélia Batista de Melo
Célia Maria Pedrosa

1 Introdução

Este estudo analisou os impactos do Programa Nacional da Ali-
mentação Escolar (PNAE), para as mulheres fornecedoras, integrantes das 
associações de agricultoras familiares do município de Tancredo Neves-BA, 
sob o aspecto da qualidade de vida e empoderamento feminino.  Trata-se de 
uma das políticas públicas do Programa Fome Zero, criado em 2003 pelo 
governo federal, como uma das estratégias de combate à fome em suas cau-
sas estruturais. Especificamente, buscou-se descrever aspectos gerais sobre 
o PNAE em Presidente Tancredo Neves-Ba; avaliar a questão do gênero 
e trabalho no contexto da agricultura familiar, envolvendo a participação 
no PNAE; contribuir para avaliação do PNAE enquanto política pública, 
apontando aspectos que podem ser melhorados por meio dos mecanismos 
de participação da agricultura familiar; e analisar a relação entre os fatores 
renda, participação política e empoderamento feminino.

Estudos dessa natureza possibilitam avaliar os impactos das políti-
cas públicas para os atores sociais participantes do processo, permitindo 
intervenções no sentido de cumprir seus objetivos.

2 As agricultoras familiares e o PNAE

A Lei Federal n.º 11.326/2006 estabelece as diretrizes para a formula-
ção da Política Nacional da Agricultura Familiar, definindo-a por pequenos 
proprietários de terras, sendo uma de suas características a utilização da 
mão de obra do núcleo familiar no processo produtivo. O art. 3º da lei 
citada acima afirma que:
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Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades 
no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos: I – não detenha, a qualquer título, área maior do 
que 4 (quatro) módulos fiscais; II – utilize predominantemente 
mão de obra da própria família nas atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento; III – tenha 
percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na 
forma definida pelo Poder Executivo; IV – dirija seu esta-
belecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 
2006, n.p.).

Para a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 
Agricultura Familiar do Brasil (Fetraf), esse segmento produtivo agrega 
em seu trabalho diversas especializações, sendo culturalmente pluriativo, 
atuando como agricultor(a), pecuarista, pescador(a), construtor(a), adminis-
trador(a), comerciante, industriador(a), artesão(a), ecologista, extrativista, 
líder comunitário entre outros (FETRAF, 2011).

 A agricultura familiar está em crescente expansão, contribuindo 
diretamente para o desenvolvimento econômico mediante a criação de 
empregos e a diminuição do êxodo rural a partir da geração e distribuição 
de renda (DAMASCENO; KHAN; LIMA, 2011). O apoio à agricultura fami-
liar serve como forma de estimular a produção de alimentos sustentáveis e 
gerar ocupação e renda (SARAIVA et al., 2013).

O PNAE é uma das políticas públicas que compôs o Programa Fome 
Zero, criado em 2003, pelo governo federal, objetivando o combate à fome 
em suas causas estruturais. Esta e outras políticas públicas voltadas para o 
campo, como o Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, permitiram que 
inúmeras mulheres ligadas à agricultura familiar ampliassem sua renda por 
meio da venda de produtos agrícolas, criando possibilidades de melhoria da 
qualidade de vida e participação política, mediante a atuação em associa-
ções comunitárias rurais que fazem a intermediação na venda de produtos. 
Tais programas exigem uma grande articulação entre os atores públicos, a 
sociedade civil organizada e os agricultores familiares, envolvendo também 
a fiscalização social, a exemplo dos conselhos de merenda escolar.

A Lei Federal n.º 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar aos alunos da educação básica no PNAE, fortalece o 
vínculo entre a alimentação escolar e a agricultura familiar, estabelecendo 
que no mínimo 30% dos recursos financeiros repassados pelo governo federal 
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por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente dos 
agricultores familiares.

A lei supracitada ressalta a importância dos empreendedores familia-
res rurais no sentido de priorizar a produção dos alimentos orgânicos e/ou 
agroecológicos e ela tem sua proposta apoiada pelo Decreto n.º 7.794/2012, 
que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (BRA-
SIL, 2012). A aprovação dessa lei federal reflete o resultado da constante 
luta de movimentos sociais, com o apoio das organizações da sociedade civil 
ligadas à agricultura familiar, como estratégia para fortalecer a segurança 
alimentar e nutricional da população brasileira.

O PNAE é o programa socioeducacional brasileiro com mais longa 
história no campo da segurança alimentar e nutricional e, conforme uma de 
suas diretrizes, deve apoiar o desenvolvimento sustentável com incentivos 
para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, preferencialmente 
produzidos e comercializados em âmbito local (PEIXINHO, 2013). Quando 
empregadas adequadamente, as compras públicas podem produzir um 
serviço de alimentação escolar sustentável proporcionando dividendos 
sociais, econômicos e ambientais, ao mesmo tempo que promove a cultura 
da sustentabilidade (MORGAN; SONNINO, 2010).

A presença feminina no campo vem sofrendo destaque. Diversas pes-
quisas revelam que as mulheres são as principais animadoras no processo 
da produção agrícola familiar, tendo participação expressiva nas lutas por 
garantia de direitos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura- FAO aponta que

[...] as mulheres rurais são responsáveis por 45% da produção 
de alimentos no Brasil e nos países em desenvolvimento. 
Na maioria dos casos, elas trabalham tanto no campo como 
em casa, cerca de 12 horas semanais a mais que os homens. 
Ainda assim, somente 20% delas são proprietárias de terras 
(ONU/FAO, 2018, s/p). 

Historicamente, o trabalho das mulheres na agricultura sempre foi 
marcado na sociedade e na própria família, com certa invisibilidade, como 
uma ajuda nas tarefas do campo. Com o surgimento das novas políticas 
públicas voltadas para o campo, as mulheres rurais conquistaram espaço 
no meio produtivo, passando a serem agentes ativos, não estando restritas 
apenas à produção voltada para o consumo familiar (OLIVEIRA, 2004).
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As agricultoras familiares têm menor acesso à terra e aos instru-
mentos de produção e ainda não recebem os rendimentos do seu trabalho; 
quando recebem, a decisão do que fazer com tais recursos, na maioria das 
vezes, não cabem a elas (SILIPRANDI, 2011). Geralmente, elas não têm 
poder na tomada de decisão, no que diz respeito aos aspectos produtivos e 
de comercialização dos produtos da unidade familiar, embora contribuam 
com suas forças de trabalho nas lavouras, criações e ainda nas atividades 
de manutenção da família.

Nos últimos anos, com intuito de enfrentar esses desafios, as mulheres 
agricultoras organizaram-se em grupos produtivos dentro das associações 
comunitárias visando apoio coletivo em suas atividades laborativas. Muitos 
grupos de mulheres concentram-se na produção de alimentos, na criação 
de pequenos animais, na preservação e na aclimatação de espécies por meio 
de bancos de sementes ou de conservação nas propriedades, na transmissão 
de conhecimentos sobre a produção e o uso de plantas medicinais. Muitas 
dessas atividades não são valorizadas socialmente e são consideradas apenas 
atividades complementares aos cultivos comerciais tidos como principais 
e sob responsabilidade dos homens (SILIPRANDI, 2011). Segundo a Fede-
ração de Órgão para Assistência Social e Educação (Fase – Bahia) (2018), 
uma das formas de equilibrar as relações de gênero é criar condições para 
que o valor do trabalho das mulheres seja reconhecido na própria família, 
na comunidade e pelo poder público.

Mulheres agricultoras sempre trabalharam para garantir a reprodução 
da agricultura familiar enquanto setor econômico e social. Mas, na maioria 
das vezes, o reconhecimento do valor do seu trabalho é incipiente, sem que 
seja dada a devida importância quanto à realização de tarefas como cuidar 
dos neonatos, crianças e idosos, além de outras tarefas domésticas essenciais 
para sustentação do núcleo familiar e da unidade produtiva. É necessário 
também qualificar essas contribuições e permitir maior agregação de valor, 
assegurando o pleno domínio por parte das mulheres sobre a renda gerada 
por elas a partir de seu trabalho agrícola e não agrícola, conforme aponta 
Fase - Bahia (2018).

3 A pesquisa

Apresenta-se aqui os procedimentos da pesquisa realizada neste 
estudo, onde buscou-se refletir sobre os impactos do PNAE para as mulhe-
res fornecedoras, integrantes das associações de agricultoras familiares do 
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município de Tancredo Neves-BA, sob o aspecto da qualidade de vida e 
empoderamento feminino. Para isso, considerou-se a definição de qualidade 
de vida estabelecida pela OMS como:

[...] a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida dentro o 
contexto cultural e o sistema de valores em que vive, em relação 
aos seus objetivos, expectativas, normas e preocupações. É um 
conceito amplo e complexo que engloba saúde, estado físico, 
psicológico, nível de independência, relações sociais, crenças 
pessoais e a relação com as características marcantes do seu 
entorno. (OMS, 1998, p. 28, tradução das autoras).

 Farah (2004) considera o empoderamento como as formas de acesso 
das mulheres ao poder político, para que elas possam interferir na formu-
lação de políticas públicas, com autonomia na tomada de decisões sobre 
suas vidas, o que envolve mudanças nas relações de poder, em diversos 
aspectos da vida social. O conceito “empoderamento” no Glossário da OMS 
de promoção da saúde é definido como

[...] um processo social, cultural, psicológico ou político através 
dos quais, indivíduos e grupos sociais são capazes de expressar 
suas necessidades, declarar suas preocupações, desenhar estra-
tégias de participação na tomada de decisões e realizar ações 
políticas, sociais e culturais para atender às suas necessidades. 
Através deste processo, as pessoas percebem uma relação mais 
estreita entre seus objetivos e a forma de alcançá-los e uma 
correspondência entre seus esforços e os resultados que obtêm. 
[...] (OMC, 1998, p. 16, tradução das autoras).

A partir das categorias “empoderamento feminino” e “qualidade 
de vida” orientadas pelas definições da OMS, foram elaboradas questões 
envolvendo temas como participação social/associativismo e política, tra-
balho, renda, habitação, saúde, alimentação, lazer, consumo e concepção 
do PNAE. Assim, buscou-se compreender a existência de algum nexo de 
causalidade entre a participação das agricultoras no PNAE e qualidade de 
vida e empoderamento.

O local do estudo foi o município de Presidente Tancredo Neves, 
localizado no Território do Baixo Sul da Bahia, as margens da BR 101, a 
270 km da capital baiana, com superfície territorial de 441,89 km². Sua 
população, no censo de 2010, era de 23.846 habitantes (IBGE, 2011), sendo 
que 51% possuía domicílio na zona rural e sua população foi estimada em 
28.004 habitantes para o ano de 2020 (IBGE, 2020).



192

ANDERSON GOMES DA EPIFANIA -  
CÉLIA MARIA PEDROSA - DIOGO FONSECA BORSOI - EDUARDO ÁLVARES DA SILVA BARCELOS - (ORG.)

A pesquisa foi realizada na modalidade qualitativa/descritiva, uti-
lizando-se da técnica da entrevista semiestruturada. Essa modalidade de 
entrevista permite uma maior exploração e aprofundamento do assunto, 
sendo aplicável, quando o número de entrevistados é relativamente pequeno, 
não sendo necessária a definição do tamanho da amostra e as entrevistas se 
encerram quando ocorrer o ponto de saturação, isto é, quando as respos-
tas se tornarem repetitivas e comuns. As participantes da pesquisa foram 
agricultoras familiares que venderam produtos para o PNAE-Município 
em 2019, por intermédio de suas associações comunitárias rurais. Ao todo, 
foram entrevistadas 13 mulheres, selecionadas por sorteio entre todas as 
associações participantes do PNAE no município, cujos resultados e análises 
se apresenta a seguir.

3.1 um pouco da vida e a lida das agricultoras familiares de 
presidente tancredo neves que vendem para o pnae

As mulheres agricultoras familiares do município de Presidente 
Tancredo Neves compartilham de toda a problemática que caracteriza a 
agricultura familiar, tais como entraves logísticos e legais à comercialização 
de sua produção, a contaminação pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, 
a dependência de insumos e pacotes tecnológicos externos à propriedade, 
a necessidade da regularização fundiária e outros desafios para se repro-
duzirem socialmente, conquistarem autonomia econômica, inclusão social 
e expressão política. Apresenta-se a seguir um pouco da vida e da lida de 
cada agricultora familiar, cujo entendimento é importante para o alcance 
dos objetivos a que se propõe este estudo.

Agricultora 1: 60 anos, solteira e mãe de três filhos já adultos. É alfa-
betizada e a renda familiar é de R$ 1.425,00, oriunda de uma aposentadoria e 
dos valores obtidos com a produção agrícola. Possui uma propriedade rural 
de 1 hectare - ha, onde produz alimentos para o consumo e comercialização, 
como a mandioca, castanha-de-caju, banana, cacau, cupuaçu, hortaliças e 
galinhas caipira, adotando algumas práticas agroecológicas. Em suas ativi-
dades realiza as tarefas domésticas, trabalha na roça, faz artesanato, costura 
roupas e participa da diretoria da associação comunitária. A renda obtida 
mediante sua participação no PNAE permitiu maior acesso aos serviços de 
saúde e transporte, melhoria da alimentação, moradia, aquisição de produtos 
pessoais, mas não investiu em lazer e educação.
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Agricultora 2: 49 anos, casada e mãe de três filhos adultos. Possui 
ensino fundamental incompleto e a renda familiar oriunda da produção 
agrícola, juntamente com a aposentadoria do esposo, é de R$ 1.545,00. 
Possui uma propriedade rural de 3 hectares, onde cultiva, com práticas 
agroecológicas, cacau, urucum, milho, amendoim, cravo-da-índia, guaraná, 
mandioca, aipim, hortaliças, feijão, frutas e produz polpa de frutas. Estes 
produtos são destinados ao consumo da família e à comercialização do 
excedente. Além de trabalhar na agricultura, também é responsável por todas 
as tarefas domésticas. Atualmente, participa do sindicato e da diretoria da 
associação comunitária como presidente, a qual considera que viabiliza o 
acesso das agricultoras às políticas públicas, contribui para a organização 
coletiva e traz melhorias para a comunidade. A participação no PNAE garante 
o fornecimento de alimentos de origem conhecida para os filhos e netos 
que estudam na rede pública de ensino, proporciona aumento da renda e o 
fortalecimento da associação. A renda obtida por meio do PNAE permite à 
família maior acesso aos serviços de saúde, aquisição de complementos da 
alimentação, melhorias na moradia, aquisição de produtos de uso pessoal, 
eletrodomésticos e acesso aos serviços de transporte. Contudo, essa agri-
cultora afirmou que não utilizou estes recursos para o lazer e a educação.

Agricultora 3: 56 anos, casada, mãe de quatro filhos adultos. Além 
de agricultora, é agente comunitária de saúde. Concluiu o ensino médio e a 
renda familiar é de R$ 3.610,00, somando a função de agente comunitária de 
saúde e o que é obtido com a produção agrícola. Tem a posse de uma área de 
2 hectares, onde cultiva cacau, cupuaçu, banana, rambutão, castanha-de-caju, 
seringueira, pimenta do reino, urucum, hortaliças e plantas medicinais, além 
da criação de galinhas caipira. Os produtos são destinados ao consumo 
da família e o excedente é direcionado para a comercialização. Conhece 
e realiza algumas práticas agroecológicas, mas também utiliza agrotóxico 
para controle de formigas, sem orientação técnica. Devido a um problema 
de saúde do esposo (está em cadeira de rodas), teve que assumir todas as 
atividades produtivas e de comercialização dos produtos da propriedade, 
além de exercer a função de agente comunitária rural, realizar todas as 
atividades domésticas e os cuidados essenciais para com o esposo. Participa 
da associação comunitária, a qual considera uma alternativa para ajudar no 
desenvolvimento da comunidade e facilitar a participação em projetos e 
chamadas públicas do PNAE. A participação no PNAE possibilitou o apro-
veitamento de produtos que pereciam na roça e com a renda obtida com a 
comercialização passou a ter mais acesso aos serviços de educação, saúde, 
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transporte, além de investimentos na melhoria da alimentação, moradia, 
aquisição de produtos pessoais e eletrodomésticos. Todavia, a agricultora 
não investiu em lazer, possivelmente porque não tem tempo para isso.

Agricultora 4: 33 anos, casada e mãe de duas crianças. Concluiu o 
ensino médio, e possui renda familiar de R$ 2.400,00, a partir de um bene-
fício previdenciário e da produção agrícola. Possui uma área de 4 hectares, 
por contrato de comodato, onde cultiva cacau, banana, graviola, mandioca, 
aipim, castanha-de-caju, hortaliças e produz massa de bolo (bisnaga de aipim 
e puba), tempero pronto, polpas de frutas e banana chips. Esses produtos 
são utilizados na alimentação familiar e o excedente é comercializado. 
Conhece e realiza algumas práticas agroecológicas, mas utiliza agrotóxico 
para controle de algumas pragas da graviola, o que faz sem orientação 
técnica. Além de realizar as tarefas domésticas, também trabalha na roça. 
Participa da associação comunitária e considera que isso lhe permite adquirir 
novos conhecimentos. A participação no PNAE garante complementação 
da renda e permite maior acesso aos serviços de educação, saúde, melhoria 
da alimentação, moradia, aquisição de produtos pessoais, eletrodomésticos 
e acesso aos serviços de transporte. Entretanto, não investiu em lazer.

Agricultora 5: 48 anos, solteira e mãe de dois filhos ainda jovens. 
Possui ensino médio completo e a renda familiar obtida por meio da 
produção agrícola é de R$ 2.000,00. Informou que foi beneficiada pelo 
Programa de Habitação Rural. É posseira de uma área de 2 hectares, 
onde cultiva, utilizando-se de práticas agroecológicas, cacau, abacaxi, 
mamão, jaca, banana, abacate, hortaliças, andu, mangalô, graviola, cajá, 
cravo-da-índia, mandioca, aipim, castanha-de-caju, além de criar galinhas 
caipira, o que permite a produção de carne e ovos. Estes alimentos são 
destinados ao consumo da família e à comercialização. Além de trabalhar 
na agricultura, também é responsável por todas as tarefas domésticas. 
Participa da diretoria da associação, que considera ser importante para 
a viabilização de projetos e políticas públicas, para contribuir com maior 
integração entre as famílias da comunidade na organização dos morado-
res em prol dos interesses coletivos. A participação no PNAE garante a 
comercialização dos produtos e proporciona renda, sendo também uma 
alternativa aos “atravessadores” que pagam um valor baixo pelos produtos. 
A renda obtida por meio do PNAE permitiu maior acesso aos serviços de 
educação, saúde, complementação da alimentação, melhorias na moradia, 
na aquisição de produtos de uso pessoal, eletrodomésticos, acesso aos 
serviços de transporte e ao lazer.
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Agricultora 6: 43 anos, casada e mãe de dois filhos, um adolescente e 
um adulto. Tem ensino médio completo e a renda familiar obtida a partir da 
produção agrícola é de R$ 1.045,00. Sua família é proprietária de uma área 
de 42 hectares, onde cultiva graviola, maracujá, banana e cupuaçu, além de 
produzir massa de bolo (bisnaga de aipim e puba) e polpa de frutas. Esses 
alimentos são destinados ao consumo da família e o excedente é comerciali-
zado. Conhece a agroecologia, mas não a pratica, pois usa agrotóxicos com 
orientação técnica. Além de trabalhar na agricultura, também é responsável 
por todas as tarefas domésticas. Participa da diretoria da associação, a qual 
considera ser vantajosa por trazer benefícios para a comunidade e aumentar 
a união das famílias, mas considera que ser diretora é uma responsabili-
dade a mais. Entende que sua participação no PNAE proporciona renda e 
contribui para a segurança alimentar e nutricional dos estudantes. A renda 
obtida por meio do PNAE permite maior acesso aos serviços de educação, 
saúde, complementação da alimentação, melhorias na moradia, na aquisi-
ção de produtos de uso pessoal, eletrodomésticos, acesso aos serviços de 
transporte e ao lazer.

Agricultora 7: 42 anos, casada e mãe de quatro filhos. Possui ensino 
fundamental incompleto e a renda familiar obtida a partir da produção 
agrícola é de R$ 350,00 mensais. A renda é complementada pelo Programa 
Bolsa Família, do qual é beneficiária. É proprietária de uma área de 2 hectares 
onde pratica a agroecologia, cultivando cacau, banana, abacate, hortaliças, 
mandioca, aipim, castanha-de-caju, além de produzir farinha de mandioca 
e criar galinhas caipira que proporcionam carne e ovos. Esses alimentos 
são destinados ao consumo da família e o excedente é comercializado. É 
responsável pelo trabalho doméstico, além das atividades agrícolas. Participa 
da associação de mulheres agricultoras da comunidade, a qual considera ser 
importante para o acesso às políticas públicas, comercialização dos produtos 
agrícolas e organização das mulheres da comunidade. A participação no 
PNAE lhe garante a comercialização dos produtos, proporciona renda e 
também o fornecimento de produtos saudáveis para a alimentação escolar. 
A renda obtida por meio do PNAE permite o maior acesso aos serviços de 
saúde, complementação da alimentação, aquisição de produtos de uso pes-
soal, eletrodomésticos, além do acesso aos serviços de transporte. Todavia, 
não investiu em educação, lazer ou na melhoria da moradia.

Agricultora 8: 29 anos, convive em regime de união estável e é mãe 
de dois filhos. Possui formação técnica de nível médio em enfermagem 
e a renda familiar oriunda da produção agrícola é de R$ 1.045,00, sendo 
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também beneficiária do Programa Bolsa Família. É proprietária de uma 
área de 2 hectares, onde cultiva cacau, banana, guaraná, abóbora, aba-
cate, hortaliças, mandioca, além de criar galinhas caipiras que fornecem 
carne e ovos para o consumo familiar e comercialização do excedente. 
Conhece e realiza algumas práticas de agroecologia, mas também usa 
agrotóxicos, sem orientação técnica, apenas com base em conhecimentos 
adquirido por familiares. Além das atividades produtivas, também realiza 
as tarefas domésticas. Participa da Associação de Mulheres Agricultoras 
da comunidade, o que considera ser vantajoso pelo fato de trabalhar o 
fortalecimento das mulheres, aumentando seus conhecimentos de forma 
coletiva, a partir da participação em cursos e outros eventos. Considera 
que sua participação no PNAE garante o acesso a uma política pública de 
comercialização, promove o fortalecimento da agricultura familiar e gera 
renda que contribui para que ela e sua família tenham maior acesso aos 
serviços de educação, saúde, complementação da alimentação, aquisição 
de produtos de uso pessoal e eletrodomésticos, bem como o acesso aos 
serviços de transporte e lazer. Informou que não utilizou esse comple-
mento de renda para melhoria da moradia.

Agricultora 9: 26 anos, convive em regime de união estável e é mãe de 
uma criança. Possui ensino médio incompleto e uma renda familiar obtida 
a partir da produção agrícola no valor de R$ 1.000,00. Participa, também, 
do Programa Bolsa Família. É comodatária de uma área de terras de 0,5 
hectare, onde cultiva cacau, banana, hortaliças, mandioca, castanha-de-caju, 
além de criar galinhas caipira, o que permite a produção de carne e ovos. 
Assim como as outras entrevistadas, ela utiliza esses alimentos para seu 
consumo e comercializa o excedente. Conhece e realiza algumas práticas 
de agroecologia, mas também usa agrotóxicos sem orientação técnica. 
Além de realizar atividades produtivas, é também a única responsável pelas 
tarefas domésticas. É diretora da associação de agricultoras da comunidade 
e considera que participar da associação tem como vantagem a aquisição 
e compartilhamento de conhecimentos. Entende que a participação no 
PNAE permite o aumento da renda e que é uma forma das mães agricul-
toras participarem da produção de alimentos saudáveis para a alimentação 
escolar. A renda obtida a partir do PNAE permite a ela e sua família o maior 
acesso aos serviços de educação, saúde, complementação da alimentação, 
aquisição de produtos de uso pessoal e eletrodomésticos, além do acesso 
aos serviços de transporte e lazer.
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Agricultora 10: 53 anos de idade, viúva e mãe de quatro filhos adultos. 
Possui ensino médio completo e uma renda familiar de R$ 2.200,00, oriunda 
da produção agrícola e de pensão previdenciária. Possui uma propriedade 
rural de 10 hectares, onde cultiva cacau, banana, abacaxi, cupuaçu, aipim, 
amendoim, coco, abóbora, graviola e hortaliças. Esses alimentos são utiliza-
dos para o consumo da família e o excedente é comercializado. Conhece e 
realiza algumas práticas agroecológicas, mas ocasionalmente usa agrotóxicos 
em algumas culturas, com a devida orientação técnica da cooperativa. Além 
do trabalho na lavoura e das atividades de comercialização da agricultura 
familiar, também é a principal responsável pelas tarefas domésticas. Parti-
cipa da diretoria da associação comunitária, já foi presidente da cooperativa 
do município e participa de conselhos municipais de políticas públicas. 
Considera que as entidades coletivas contribuem para o desenvolvimento 
da comunidade, mobilizam e organizam os agricultores para venderem os 
produtos com preço justo, incentivam a assumirem compromissos com 
o desenvolvimento comunitário e com o meio ambiente. Considera que 
uma das desvantagens de ser diretora da associação comunitária é ter que 
lidar com a falta de participação de alguns sócios, bem como o acúmulo 
de responsabilidades relacionadas às tarefas da associação para um menor 
número de membros. Avalia que a participação no PNAE garante o acesso 
às políticas públicas para a agricultura familiar e gera renda, permitindo 
transformar alguns sonhos em realidade. A renda obtida por meio do PNAE 
permite maior acesso aos serviços de educação, saúde, transporte e lazer, 
além da complementação da alimentação, melhorias na moradia, aquisição 
de produtos de uso pessoal e eletrodomésticos.

Agricultora 11: 29 anos de idade, casada, concluiu o ensino superior 
e a renda familiar oriunda da produção agrícola é de R$ 1.045,00. A família 
possui uma roça de três hectares, onde cultiva cacau, seringueira, banana, 
feijão, milho, amendoim, mandioca, hortaliças, acerola, cupuaçu, aipim, além 
de produzir polpa de frutas, bolos e salgados. Todos os produtos, exceto 
a seringueira, são cultivados e beneficiados na própria unidade familiar e 
destinados ao consumo da família e à comercialização. Conhece e realiza 
algumas práticas de agroecologia, mas também usa agrotóxicos, com orien-
tação técnica. Além de realizar as atividades produtivas, de beneficiamento e 
de comercialização, também é responsável pelas tarefas domésticas. Participa 
do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres e é membro 
da associação de agricultores(as) da comunidade. Para ela, a vantagem de 
participar dessa associação está no fato de contribuir para a organização 



198

ANDERSON GOMES DA EPIFANIA -  
CÉLIA MARIA PEDROSA - DIOGO FONSECA BORSOI - EDUARDO ÁLVARES DA SILVA BARCELOS - (ORG.)

comunitária e para o trabalho coletivo. É, também, uma forma de apoiar 
e incentivar a produção de forma saudável, além de ajudar a organizar a 
comercialização em rede. Considera que a participação no PNAE é uma 
forma de contribuir para o fornecimento de alimentos saudáveis para a 
merenda escolar. A renda obtida por meio do PNAE permite o maior acesso 
aos serviços de educação, saúde, lazer, a complementação da alimentação 
e aquisição de produtos de uso pessoal, mas não investiu na moradia, na 
aquisição de eletrodomésticos e em meios de transporte.

Agricultora 12: 36 anos de idade, solteira e mãe de uma filha ado-
lescente. Concluiu o ensino médio e a renda familiar oriunda da produção 
agrícola de R$ 400,00. Participa do Programa Bolsa Família. É comodatária 
de uma área de terras, em que seu pai é o proprietário, de onde tira seu 
sustento. Nessa área, cultiva guaraná, mandioca, cacau, banana, hortaliças 
e frutas, além de produzir farinha de mandioca. Esses alimentos são des-
tinados ao consumo da família e à comercialização. Pratica a agroecologia 
e não usa agrotóxicos. Além do trabalho na lavoura, é também a principal 
responsável pelas tarefas domésticas. É membro da associação de agriculto-
res(as) familiares da comunidade e entende que a participar dessa associação 
tem a vantagem de buscar melhorias para a comunidade. A participação no 
PNAE garante a comercialização dos produtos agrícolas e a renda obtida 
por meio do programa permitiu maior acesso aos serviços de educação, 
saúde e transporte, além da complementação da alimentação, melhoria na 
moradia e aquisição de produtos de uso pessoal. Não conseguiu investir 
em eletrodomésticos e em lazer.

Agricultora 13: 37 anos de idade, casada, mãe de quatro filhos, 
três adolescentes e um adulto. Possui ensino médio completo e a renda 
familiar de R$ 800,00 é toda oriunda da produção agrícola. Possui uma 
propriedade rural de 4,5 hectares, onde cultiva cacau, banana, cravo-
-da-índia, laranja, cupuaçu, mandioca, goiaba, manga, aipim, maracujá e 
hortaliças. Esses alimentos são para o consumo familiar e comercialização. 
Conhece e realiza algumas práticas agroecológicas, embora usa agrotóxi-
cos de forma esporádica em algumas culturas, com a orientação técnica 
da escola, onde o filho estuda. Em suas atividades laborativas realiza as 
tarefas domésticas e as de produção no campo. Participa da diretoria da 
associação, que considera ser importante pelo fato de trazer benefícios e 
conhecimentos para a comunidade, como o acesso à assistência técnica. 
Considera que a participação no PNAE garante um direito da agricultura 
familiar. A renda obtida a partir do programa permitiu maior acesso aos 
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serviços de educação, saúde, transporte e lazer, bem como a complemen-
tação da alimentação, melhorias na moradia, aquisição de produtos de 
uso pessoal e eletrodomésticos.

3.2 qualidade de vida e empoderamento em oposição à renda 
baixa e exaustivas jornadas de trabalho

Neste item foram feitas as análises das entrevistas, observando o perfil 
das entrevistadas e aspectos relacionados à qualidade de vida e empodera-
mento delas no processo de vendas para o PNAE.

 As agricultoras entrevistadas possuem entre 26 e 60 anos, indicando 
a presença de mulheres de diferentes gerações, sendo que a maior parte 
delas é casada e possui uma renda média mensal de R$ 961,15, excluindo 
benefícios previdenciários. Elas possuem entre um e quatro filhos, com 
exceção de uma, que não tem filhos. Quanto à escolaridade, predominou o 
ensino de nível médio entre elas, sendo que uma possui nível superior, duas 
possuem o ensino fundamental incompleto e uma é apenas alfabetizada. 
Entre elas não há analfabetas.

Sob o aspecto da atuação política em espaços coletivos de organi-
zação comunitária e de políticas públicas, observou-se a participação em 
conselhos, especialmente no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos 
da Mulher. Todas elas são associadas ao Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras da Agricultura Familiar e a maioria participa de associa-
ções comunitárias rurais, sendo que muitas estão ou já estiveram em suas 
diretorias. Elas participam do PNAE por intermédio de suas associações. 
Sobre as vantagens de participar de uma associação comunitária, teve-se 
respostas como:

– lutar por melhorias para a comunidade;

– interagir com outras pessoas;

– acessar a projetos e políticas públicas;

– fortalecer a agricultura familiar;

– organizar os agricultores (as) familiares;

– buscar coletivamente alternativas para comercialização da produção;

– organizar as mulheres da comunidade em grupos produtivos;
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– desenvolver a comunidade;

– unir os agricultores;

– animar os moradores da comunidade;

– participar do PNAE;

– participar de cursos e outras capacitações;

– organizar a comunidade para trabalhar coletivamente;

– apoiar e incentivar a produção de forma saudável; e

– realizar a comercialização em rede.

As agricultoras consideraram que o PNAE é uma fonte comple-
mentar da renda familiar, pois esse tipo de comercialização da produção 
agrícola é mais um mecanismo de venda para além do comércio local na 
feira municipal. Para elas, o fornecimento dos produtos da agricultura 
familiar para a alimentação escolar é também uma forma de contribuir 
para qualidade da alimentação, a segurança alimentar e nutricional dos 
estudantes e, em muitos casos, dos próprios filhos que estudam educa-
ção pública:

Eu participo do PNAE porque é um projeto que gera renda e contri-
bui para uma alimentação saudável nas escolas. (Agricultora 11).

Participo do programa, porque a gente sabe os produtos que nos-
sos filhos e netos, vão consumir na escola, além de aumentar a 
renda, fortalece a associação comunitária ao qual eu sou a atual 
presidente. (Agricultora 2).

Os produtos entregues são produzidos com responsabilidade, 
meus filhos e os filhos de meu vizinho, são quem vai consumir 
[sic]. (Agricultora 6).

Todavia, apesar de muitas delas conhecerem e praticarem a agroeco-
logia, ocorreram diversos relatos do uso de agrotóxicos, em alguns casos 
sem a orientação técnica, o que evidencia a necessidade do fortalecimento 
da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) junto à agricultura familiar 
da região, com orientações voltadas às práticas agroecológicas

Elas reclamaram, também, da não aquisição de todos os itens contra-
tados pela Secretaria de Educação, considerando isso um ponto negativo 
da participação no PNAE, conforme indicado por algumas entrevistadas:
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A única coisa ruim é que a secretaria nunca compra o valor total 
do contrato, daí a gente planeja a venda de um valor, mas nos 
pedidos, as quantidades dos produtos são poucas, daí no final do 
ano, a gente nunca vende tudo que foi contratado. (Agricultora 1).

Se todos os produtos que estão no contrato fossem entregues, 
teríamos uma venda bastante expressiva da agricultura familiar, 
no entanto a gente nunca entrega tudo que foi contratado. A 
secretaria pede pouca coisa. (Agricultora 6).

As agricultoras informaram que participam ativamente das tarefas 
relacionadas a produção, beneficiamento e comercialização dos produtos 
advindos de suas roças. Porém, ao falarem sobre suas rotinas de trabalho, ficou 
claro que elas são as principais responsáveis por todas as tarefas domésticas. 
Referiram-se às atividades desde a limpeza da casa, preparo da alimentação 
até o cuidado com os idosos e com a saúde da família, além de serem as cul-
tivadoras dos principais alimentos agrícolas que suas famílias consomem. O 
trabalho produtivo é intercalado com as tarefas domésticas, onde produção 
e reprodução da força de trabalho se fundem em um só tempo e, talvez por 
essa razão, poucas agricultoras indicaram gastos com o lazer, possivelmente 
porque não têm tempo para isso. Elas possuem longas, duplas e até triplas 
jornadas de trabalho, como donas de casa, cuidadoras e agricultoras. Isso sugere 
que a crítica sobre a persistente divisão sexual do trabalho em concepções 
naturalistas ainda é necessária, bem como o aprofundamento sobre a condição 
de trabalho das agricultoras familiares e impactos na qualidade de suas vidas.

Conforme aponta Ávila (2002, p. 40), “existem pessoas inseridas em 
processos de trabalho nos quais não há uma forma de regular o tempo, onde 
os tempos de reprodução e da produção são perversamente fundidos e as 
jornadas de trabalho se dão de forma contínuas.” E apesar de suas participa-
ções políticas associativistas serem indicadoras de empoderamento, ainda 
não foi possível modificar o papel historicamente construído no sentido de 
a mulher ser ainda a principal responsável pelas tarefas domésticas.

4 Considerações finais

De uma forma geral, as agricultoras apontaram que os recursos advin-
dos da venda dos produtos para o PNAE contribuem para maior acesso à 
saúde, complementação da alimentação, ampliação dos gastos com eletrodo-
mésticos e o maior acesso a serviços de saúde e transporte que melhoraram 
a qualidade de suas vidas e de suas famílias.
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Essas mulheres possuem uma participação intensa em espaços de 
discussão política, tais como grupos produtivos, associações e conselhos 
municipais de direitos e políticas públicas. Certamente o PNAE contribuiu 
para um maior engajamento delas nas diretorias das associações, já que é 
por meio desse coletivo que se processam as vendas para o PNAE.

Elas atuam também nos processos de chamadas públicas realizados pela 
prefeitura municipal, bem como na defesa da alimentação escolar saudável e na 
segurança alimentar. Percebem, em suas participações no PNAE a possibilidade 
de contribuir para a promoção da segurança alimentar e nutricional, que se 
constitui como objetivo da Lei n.º 11.947/2009. Por isso se faz necessária a 
luta constante pelo acesso a políticas públicas, no âmbito da produção, benefi-
ciamento e comercialização dos produtos da agricultura familiar. Destaca-se, 
também, o fato dessas mulheres serem lideranças na produção de culturas 
alimentares e considerarem que o acesso a essa política pública significa uma 
alternativa concreta de garantia de direitos. Os relatos foram indicativos 
de um processo de empoderamento, considerando a definição da OMS, no 
sentido de elas expressarem suas necessidades e participarem de decisões.

No entanto, o processo de emancipação das mulheres agricultoras é 
um longo caminho a percorrer diante de suas rendas que ainda permanecem 
baixas e de suas exaustivas jornadas de trabalho. Essas condições refletem a 
desigualdade social em um país que privilegia o agronegócio em detrimento 
da agricultura familiar, bem como a persistência do ambiente patriarcal, 
especialmente no meio rural.

Por fim, ficam algumas indagações sobre essa importante política 
pública e sobre a condição do trabalho feminino: por que as prefeituras 
não adquirem todos os produtos contratados? Como participar do PNAE 
sem que isso seja mais uma carga de trabalho para as mulheres, diante da 
não divisão do trabalho doméstico?

Referências

ÁVILA, Maria Betânia. O tempo e o trabalho das mulheres. In: COSTA, Ana Alice; 
et al. Um debate crítico a partir do feminismo: reestruturação produtiva, reprodução 
e gênero. São Paulo: CUT, 2002, p. 37-46.
BARBOSA, Thaís Lopes. O processo de empoderamento da mulher rural e o Programa 
nacional de alimentação escolar (PNAE): o caso de Viçosa-MG. Dissertação (Mestrado 



203

TERRITÓRIO, CULTURA E (DES)ENVOLVIMENTO NO BAIXO SUL DA BAHIA

em Administração). Universidade Federal de Viçosa, 2017. Disponível em https://
www.locus.ufv.br/handle/123456789/11650. Acesso em: 10 ago. 2019.

BRASIL. Lei n.º 11.326, de 24 de julho de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, 2006. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/
l11326.htm. Acesso em: 18 jul. 2019.

BRASIL. Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009. Diário Oficial da União, Brasília, 
2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/
lei/l11947.htm. Acesso em: 18 jul. 2019.

BRASIL. Decreto n.º 7.794, de 20 de agosto de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, 
2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/
decreto/d7794.htm. Acesso em: 17 jul. 2019.

DAMASCENO, N. P.; KHAN, A. S.; LIMA, P. V. P. S. O impacto do Pronaf sobre a susten-
tabilidade da agricultura familiar, geração de emprego e renda no estado do Ceará. Revista 
de Economia e Sociologia Rural, p. 129-156, jan./mar. 2011. Disponível em: https://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103=20032011000100006-#:::text-
O%20estudo%20analisa%20a%20contribui%C3%A7%C3%A3o,familiar%20no%20
estado%20do%20Cear%C3%A1. Acesso em: 10 set. 2020.

FARAH, Marta Ferreira Santos. Gênero e Políticas Públicas. Revista Estudos Femi-
nistas, Florianópolis, p. 47-71, 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2004000100004. Acesso em: 17 jul. 2019.

FEDERAÇÃO DE ÓRGÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO – Fase 
-Bahia. Revista de Sistematização do Projeto Fortalecimento da capacidade de geração 
de renda e da integração socioeconômica de agricultores familiares, jun. 2018, p. 25-39.

FETRAF BRASIL. Caderno dos Programas e Projetos da FETRAF – Brasil, 2011, p. 4.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades. Disponível 
em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/presidente-tancredo-neves/panorama. 
Acesso em: 17 jul. 2020.

MORGAN, K.; SONNINO, R. Repensando a alimentação escolar: o poder do 
prato público. In: WORLDWATCH INSTITUTE. Estado do Mundo: transformando 
culturas – do consumismo à sustentabilidade. Bahia: Ed. UMA, 2010.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRI-
CULTURA – FAO. Dia das Mulheres Rurais – agentes essenciais no desenvolvimento 



204

ANDERSON GOMES DA EPIFANIA -  
CÉLIA MARIA PEDROSA - DIOGO FONSECA BORSOI - EDUARDO ÁLVARES DA SILVA BARCELOS - (ORG.)

da sociedade. Disponível em: http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/
pt/c/1157560. Acesso em: 11 ago. 2019.

OMS. Promoción de la salud: glosario. Genebra: OMS, 1998. Disponível em: https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.
pdf;jsessionid=8EDB7A84D8AA582C362366D8F9BD80E4?sequence=1. Acesso 
em: 18 nov. 2020.

OLIVEIRA, A. L. de. O processo de empoderamento de mulheres trabalhadoras em 
empreendimentos de economia solidária. 2004. Dissertação (Mestrado em Serviço 
Social) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2004.

PEIXINHO, A. M. L. A trajetória do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
no período de 2003-2010: relato do gestor nacional. Ciência e Saúde Coletiva, Rio 
de Janeiro, v. 18, p. 909-916, 2013.

SARAIVA, E. B.; et al. Panorama da compra de alimentos da agricultura familiar 
para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ciência & Saúde Coletiva, Rio 
de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 927-935, 2013.

SILIPRANDI, E. Mulheres agricultoras: sujeitos políticos na luta por soberania e 
segurança alimentar. 2013. Disponível em: http://www.rimisp.org/wp-content/
uploads/2013/05/Paper_Emma_Siliprandi-12.pdf. Acesso em: 31 ago. 2020.



205

FUNDAÇÃO ODEBRECHT: ESTRATÉGIAS DO 
CAPITAL NA EDUCAÇÃO

Roseane Oliveira Rios

1 Introdução

Este capítulo é resultado de uma pesquisa sobre o projeto de educação 
da Fundação Odebrecht no campo do Baixo Sul da Bahia. O estudo sobre 
as formas de exploração da Odebrecht nessa região remete à leitura de um 
liame em torno do qual, em um dado momento histórico (compreendido 
entre o final dos anos 1990 e início de 2000), essa empresa incorpora o 
discurso da responsabilidade social como forma de melhorar sua imagem e 
captar recursos públicos para angariar espaços de difusão de sua ideologia.

O trabalho tece uma análise de dois projetos educacionais desen-
volvidos no município de Igrapiúna/BA. O projeto da Casa Familiar Rural 
de Igrapiúna (CFAR – I) e o do Colégio Estadual Casa Jovem II, ambas 
como parte integrante do projeto estratégico de parceria público-privada, 
denominado Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado e 
Sustentável (PDCIS). Esse programa territorial é um aparelho difusor das 
estratégias de educação atuante no setor produtivo e cultural. A educação 
escolar concebida pelo empresariado como fator de desenvolvimento é, 
assim, posta, nesse programa, como causa e consequência da pobreza, 
mascarando as reais razões dessa tragédia social que está na desigualdade.

O recorte temporal desta pesquisa vai do período de 2003 (momento 
em que a Fundação Odebrecht decide centrar sua atuação na educação da 
região) até 2013, ano em que finaliza o projeto do Colégio Estadual Casa 
Jovem II enquanto parceria direta da Secretaria Estadual de Educação com 
a empresa Odebrecht.

A análise objetiva identificar a concepção de educação da Fundação 
Odebrecht enquanto modelo empresarial gestada para a população cam-
ponesa, mostrando como seus interesses estão explícitos, tanto na escola 
particular, a CFAR - I, gestada, financiada, organizada e conduzida por 
grupos empresariais, como na escola pública estadual da qual esses grupos 
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empresariais foram parceiros, no caso do Colégio Estadual Casa Jovem II, 
construído em território da empresa Odebrecht, a Fazenda Reunidas Vale 
do Juliana e acompanhada pela Oscip Casa Jovem, que pertence à Fundação 
Odebrecht.

Para a depreensão dos resultados, foram analisados como fontes 
principais os projetos das escolas tomadas como fonte de investigação. 
Para dar maior consistência à análise, contribuíram como fontes secun-
dárias informações contidas em folders, cartilhas, vídeos e fotografias, 
conseguidos em campo, nas duas escolas. Além disso, os sites das duas 
escolas foram, igualmente, fontes de consulta. As análises realizadas par-
tiram das concepções de campo, educação e formação humana, educação 
e trabalho, e gestão.

No percurso metodológico, foram levantadas as ações educacionais 
da Fundação Odebrecht na região, sendo encontrado um volume muito 
grande de ações tanto no campo da educação formal como em espaços fora 
do âmbito escolar.

Tomando como referência os estudos de Frigotto (1977; 1983), Bryan 
(1983), Bitencourt (1991) e Rodrigues (1998), que analisaram os processos 
educativos gestados no interior das indústrias, consegue-se identificar o 
forte interesse e atuação do empresariado na educação brasileira. Asseguram 
os referidos pesquisadores que esses grupos empresariais se utilizam tanto 
de recursos púbicos, para desenvolver a formação do trabalhador segundo 
as necessidades da mão de obra, como da educação pública e do aparato 
do Estado para formar trabalhadores segundo seus projetos. Além disso, a 
influência das organizações patronais na educação da classe trabalhadora 
tem um papel de – por meio de processos ideológicos – impedir a organi-
zação dessa mesma classe.

Foram pesquisados também autores como Garcia (2009), Campos 
(2009) e Silva (2013), que contestam a ideia de desenvolvimento difun-
dida pela empresa e atestam um desenvolvimento que desrespeita direitos 
sociais e ambientais, além de Martins (2007), que estudou as estratégias da 
burguesia brasileira para educar para o consenso da sociedade em torno 
de seus projetos.

Com base na revisão de literatura e análise dos projetos das escolas 
selecionadas para estudo, observou-se que a Fundação Odebrecht influen-
ciou, de forma direta, na educação da região, tanto na esfera privada quanto 
na esfera pública, conduzindo um colégio estadual e desenvolvendo atividades 
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nas escolas públicas das redes municipais. Os espaços escolares fomentados 
e dirigidos pela Fundação são aparelhos difusores de sua ideologia e veículos 
de intervenção direta da Odebrecht nas comunidades.

O estudo aponta interesse latente da burguesia brasileira na educação 
pública, porque é por meio desta que se formará a mão de obra necessária 
para o setor produtivo. E tal interesse se intensifica na Educação profissional, 
pois é aí que se formarão os técnicos para o trabalho no setor industrial e 
nas atividades do campo. Nesse contexto, o Estado brasileiro tem cum-
prido o papel de criar o aparato legal e jurídico que garanta a atuação do 
empresariado na educação.

2 Odebrecht: desenvolvimento para que e para quem?

A construtora Odebrecht é uma empresa de origem baiana, que teve 
como fundador Norberto Odebrecht. Firmou-se na Bahia, na década de 
1940, e, após 1950, expandiu sua atuação para os demais estados do Nor-
deste. No processo de ampliação, avançou para o centro sul na década de 
1960 e, já no final da década de 1970, passou a ter uma ação internacional, 
diversificando ainda mais seus negócios. A criação da holding, em 1980, 
na qual a Odebrecht é administradora e possui maior número de ações 
de um conjunto de empresas, foi fundamental para essa diversificação de 
investimentos.

Sua origem está no contexto da modernização da agroindústria 
açucareira na região Nordeste, datando de 1920 a criação, em Recife/PE, 
da firma e construtora Isaac Gondin e Odebrecht Ltda., transformada, 
após, em Emílio Odebrecht. Essa empresa, embrião da atual Odebrecht, 
foi contratada para a construção de pontes, estradas, armazéns e portos 
para escoar a produção de açúcar. Na década de 1940, a família Ode-
brecht mudou-se para Salvador, quando Norberto Odebrecht assumiu os 
negócios de seu pai, em decadência, fundando a Odebrecht S/A (ODE-
BRECHT, 2004).

Na Bahia, além de desenvolver obras na capital, os trabalhos da empresa 
Odebrecht se expandiram para o sul do estado para construção de portos 
e pontes. Na região do Baixo Sul, chega, em 1949, para desenvolver obras 
encomendadas pelo governo, já instalando atividades econômicas que ates-
tam o seu caráter explorador tanto das riquezas naturais como dos seres 
humanos. Com atividades em toda a região, foi no município de Ituberá/
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BA que se concentrou a maior parte de seus negócios, abrindo, assim, a 
Sociedade Anônima Ituberá Comércio e Indústria (Saici), tendo como 
sócios os príncipes de Orleans e Bragança. A Saici operava com geração e 
distribuição de energia elétrica; extração, transporte e beneficiamento de 
madeira e autoclavagem. (ODEBRECHT, 2004).

Mediante convênios com os governos municipais e estaduais, a empresa 
foi se estabelecendo e intensificando a exploração da região, associando, de 
forma auto elogiosa, sua chegada ao desenvolvimento. Em verdade, porém, 
inescrupulosamente, posseiros foram expropriados na região para que suas 
terras dessem lugar à exploração econômica empreendida. Os estudos de 
Silva (2013) apontam Norberto Odebrecht envolvido em vários conflitos 
de terras com posseiros, por meio da Companhia de Melhoramentos Rurais 
e Urbanos (Comeba), empresa liderada por ele.  O autor mostra, ainda, 
como os agentes públicos, delegados de terras, que atuavam nos cartórios 
e nas delegacias de terras, eram coniventes com a violência nas ações dos 
fazendeiros contra posseiros; o Estado atuou em favor da consolidação 
dessa empresa, tornando seu patrimônio tão gigantesco.

A ideia de progresso e desenvolvimento trazida pela empresa foi 
desastrosa tanto do ponto de vista ambiental como para as populações 
nativas. A própria autora do livro organizado por Odebrecht, Flexor (2004), 
em artigo introdutório sobre a história do Baixo Sul, aduz à intensificação 
do desmatamento da região como consequência da instalação de serrarias 
na década de 1940, período que coincide com a chegada da empresa. A 
exploração de madeira realizada por Norberto Odebrecht foi de forma tão 
marcante que se tornou impossível escondê-la.

Com financiamento do Estado, intensificando a seu processo de 
exploração, a empresa avançou Brasil adentro e depois conquista esferas 
internacionais. Vale ressaltar que a Odebrecht está no topo do desenvolvi-
mento de projetos mais polêmicos na América Latina. Porém, o discurso 
da responsabilidade social vem mascarando a responsabilidade da empresa 
na degradação ambiental e dos direitos sociais.

A criação da Fundação Odebrecht, em 1965, está ligada, principal-
mente, a novas oportunidades de negócios, como isenção fiscal e captação 
de recursos públicos. Nesse contexto, em 2003, surge o PDCIS enquanto 
ação de “governança participativa”, envolvendo toda a região do Baixo Sul 
da Bahia num domínio da empresa enviesado pela produção, o beneficia-
mento e a comercialização de produtos agrícolas, atividades pesqueiras e 
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artesanais e, junto a isso, um projeto educacional como parte integrante 
do programa. A Fundação Odebrecht e os programas por ela geridos soam, 
pois, uma estratégia da empresa de convencer a totalidade da sociedade 
quanto à legitimidade de seus interesses específicos.

2.1 o programa de desenvolvimento sustentável e 
crescimento integrado com sustentabilidade (pdcis) e seus 
aparelhos privados de hegemonia

O Programa de Desenvolvimento Sustentável e Crescimento Integrado 
com Sustentabilidade do mosaico de Áreas de Proteção Ambiental do Baixo 
Sul da Bahia PDCIS é fomentado pela Fundação Odebrecht e, de acordo 
com o documento de divulgação do próprio programa, cede Tecnologia 
Empresarial Odebrecht e apoio financeiro.

Tal programa concentrou suas atividades em 11 municípios do 
Baixo Sul e se colocou no desafio de tornar essa região com baixo Índice 
de Desenvolvimento Humano em uma região próspera, de forma socioe-
conômica e ambientalmente sustentável, fixando os jovens na zona rural, 
integrados às suas famílias. A iniciativa iria construir seus resultados por 
meio da Governança Participativa, ou seja, envolvendo a comunidade, o 
poder público (esferas federal, estadual e municipal), iniciativa privada 
e sociedade civil.

Para implementação desse programa, a Fundação Odebrecht funda-
mentou suas estratégias na criação de uma rede de aparelhos privados, com 
atuação no plano educacional, produtivo, social e ambiental. Esses além de 
servirem como construtores ideológicos de um consenso da classe trabalha-
dora camponesa em torno de seu projeto, servem, também, como captadores 
de recursos públicos que disputam, no território, editais e financiamentos 
por intermédio do BNDES e do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), 
captando, ainda, recursos de entidades internacionais.

Como estratégia de dominação das atividades produtivas no campo, 
para cada capital, foi fundada uma instituição que trabalha com essas metas a 
serem alcançadas. Em se tratando daquilo que a fundação chama de geração 
do capital produtivo, foi criada  uma rede de cooperativas, Cooperativa de 
Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (Coopatan), Coopera-
tiva de Águas Continentais (Coopecon), Cooperativa dos Produtores de 
Palmito do Baixo Sul da Bahia (Coopalm) e Cooperativa das Produtoras 
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e Produtores Rurais da Apa do Pratigi (Cooprap), que trabalham com a 
produção, o beneficiamento e a comercialização de produtos; a maioria 
das associações dos agricultores pertence à Associação Guardiã da APA 
do Pratigi (Ciapra), e os projetos da fundação são desenvolvidos para essas 
comunidades associadas. Além disso, o Instituto de Desenvolvimento do 
Baixo Sul (Ides) trabalha com o agroecoturismo.

Existe, ademais, a geração do capital social, voltado à cidadania e 
à “construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, com o Instituto 
Direito e Cidadania (IDC), e do capital ambiental, com a “conserva-
ção ambiental garantindo às futuras gerações o acesso sustentável aos 
recursos naturais”, desde a Organização Conservação de Terras (OCT) 
(ODEBRECHT, 2004).

Para produção do “capital humano” foi construída uma rede de escolas 
denominadas Casas Familiares nos municípios de Igrapiúna, Nilo Peçanha 
e Presidente Tancredo Neves, que ofertam cursos de educação a partir da 
formação profissional-técnica no campo, além do Colégio Estadual Casa 
Jovem II construído na Fazenda Vale do Juliana, que pertence à Odebrecht, 
também no município de Igrapiúna/BA. Esse projeto educacional tem como 
público-alvo a juventude, entendida pelo programa como fomento para 
transformar e disseminar ideias em suas comunidades.

Apesar de a rede de escolas ser no campo, há uma estratégia da 
Odebrecht de construção do consenso em toda sociedade em torno de 
sua ideologia e, para isso, o programa desenvolve também ações chamadas 
de suplementares em espaços como conselhos e rede escolar pública da 
região. A Fundação Odebrecht instituiu parceria com o Instituto Fer-
nand Braudel, em São Paulo, criado em 2008, com o projeto de inclusão 
digital Caia na Rede; essa ação é uma parceria da Microsoft, Fundação 
Odebrecht, Oi e Dell. Estabeleceu um Acordo de Cooperação, Hospedar 
a Cultura e a Cidadania na Escola – pelo Ides –, com projetos sob o tema 
juventude, turismo e cidadania. No ensino fundamental da rede pública 
desenvolveu também o Projeto Eu adoro Ser Criança com atividades 
artísticas e lúdicas, além do Pratigi pela Educação; uma parceria da Fun-
dação Odebrecht com o Instituto Chapada que consistiu na formação de 
professores, coordenadores e gestores do ensino fundamental I, tendo 
como parceiros institucionais Odebrecht, Natura, Itaú, Banco do Brasil 
e parceiro técnico, o Tributo ao Futuro.
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Constata-se que o PDCIS se expandiu fundamentado nas orientações 
dos organismos internacionais, e nesse modelo “harmônico de governança” 
não há espaço para conflitos sociais, porque cada um assume seu papel para 
promover o desenvolvimento, como afirmam as diretrizes apresentadas 
pela Fundação:

O foco dessa parceria, na região do Baixo Sul da Bahia, é o 
jovem e sua família, que representam a força produtiva e 
propulsora do desenvolvimento local. (FUNDAÇÃO ODE-
BRECHT, 2015)

Essa união se formaliza em prol de um objetivo comum, supe-
rior e nobre: contribuir para a formação de uma população 
estruturada em unidades-família, responsável pelo próprio 
desenvolvimento sustentável.

Para a Governança Participativa realizar-se plenamente, cabe:

• ao Governo, atuar na consolidação de políticas públicas e na 
garantia dos direitos fundamentais. Além de viabilizar parcerias 
que assegurem a aplicação dos recursos públicos em ações 
que atendam às necessidades e prioridades da comunidade.

• às empresas privadas, a prática da responsabilidade social, 
realizando investimento social privado e transferindo 
tecnologia.

às organizações da sociedade civil, fazer acontecer as ações 
com eficácia e eficiência, contribuindo para o processo de 
desenvolvimento e crescimento integrado com sustentabilidade 
da região onde atuam. (FUNDAÇÃO ODEBRECHT, 2017).

Nesse caso, como apontam os estudos de Martins (2007) sobre os 
principais aparelhos formuladores da ideologia da responsabilidade social 
empresarial, a empresa, enquanto sociedade civil capta recursos e coordena 
projetos dentro desse espaço de governança, e as populações teriam que 
se esforçar fazendo “sua parte” para que os resultados fossem favoráveis, 
substituindo os antagonismos e conflitos de classe pelo reconhecimento da 
existência de simples diferenças entre os “atores sociais”. A meta consiste 
na promoção do desenvolvimento econômico e social pelo envolvimento 
ativo e cívico dos parceiros (empresariado, trabalhadores, organizações da 
sociedade civil e aparelhagem estatal

Esse mapeamento de projetos dá uma dimensão da interferência da 
Odebrecht na região e como esta estende seus tentáculos, atuando em todas 
as esferas da vida da população. Nos projetos coordenados pela Fundação 
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Odebrecht no PDCIS, é possível reconhecer a marca da responsabilidade 
social perpassando como projeto de governo, junto ao empresariado, que, 
com seus institutos e escolas, expande aparelhos formuladores da ideologia 
da responsabilidade social.

2.2 a casa familiar rural de igrapiúna e o colégio estadual 
casa jovem ii – orientações da tecnologia empresarial para a 
educação

No período de realização da pesquisa, em se tratando de oferta de 
ensino médio no município de Igrapiúna, havia Colégio Estadual Neilton 
Moreira Lima, localizado na sede, e, no campo, o Colégio Estadual Casa 
Jovem II e a Casa Familiar Rural de Igrapiúna (CFR– I). A disposição das 
escolas e sua articulação revelam que, sobre o ensino médio, as opções 
de oferta de educação para as populações camponesas estavam na sede 
do município e nos territórios dos grupos empresariais, inviabilizando a 
construção de um projeto educacional que contemplasse, efetivamente, as 
necessidades das populações camponesas; ou seja: os fundamentos da edu-
cação para o campo, no município, são de base e orientação empresarial.

2.2.1 a casa familiar rural de igrapiúna (cfr – i)

A Casa Familiar Rural de Igrapiúna (CFR – I), localizada na BA 001, 
Rodovia Ituberá – Camamu, Km 10, município de Igrapiúna/BA, é uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). Fundada 
em 26 de julho de 2007, faz parte do projeto educacional da Fundação 
Odebrecht, em parceria com Plantações Michelin da Bahia Ltda. É par-
ticular, comunitária, sem fins lucrativos e sobrevive de doações físicas 
e jurídicas.

A gestão a CFR – I atua no sistema de governança, com a sociedade 
civil e o governo municipal, estadual e federal. Ela encontra-se instalada na 
própria Michelin, em uma área cedida em regime de comodato para o seu 
funcionamento. Quanto à manutenção financeira, a escola capta recursos 
via projetos e convênios junto a Fundação Odebrecht, Banco do Brasil, 
BNDES, Mitsubishi Corporation, Instituto Telemar e Plantações Michelin 
da Bahia, entre outros parceiros.

A instituição oferta curso de Agronegócio na modalidade “Educação 
do Campo”, faz parte do PDCIS e está diretamente ligada à Cooperativa 
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de Produtores do Palmito do Baixo Sul da Bahia (Coopalm). O curso tem 
duração de 03 anos, organizado em 45 alternâncias, isto é, 15 por ano. A 
certificação dá-se por meio da Secretaria Estadual de Educação.

Pelo forte investimento em recursos, a instituição tem um ambiente 
escolar atrativo para educandos do campo que tem um histórico de estudar 
em escolas públicas em péssimas condições de funcionamento.

O processo seletivo leva em consideração a idade e a origem, se é ou 
não filho de agricultor; em sendo, que este possua uma propriedade rural e 
tenha concluído o ensino fundamental. A escola recebe educandos de toda 
a região, porém apresenta restrições: 1) com relação à idade, que deve ser 
mínima de 16 e máxima de 21 anos; 2) tem que ser filho de pequenos agri-
cultores que possuam terra; a esse respeito, a justificativa é que, para receber 
financiamento do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), os educandos 
devem pertencer a essa faixa etária e, além disso, precisam ter uma proprie-
dade para desenvolver o tempo em comunidade. No fundo, significa uma 
forma de exclusão, já que aquele que não tem terra não pode se matricular 
na CFR – I. Tal restrição, porém, também aponta que a escola tem uma 
função estratégica, que é formar para conseguir a adesão dos agricultores 
da região ao projeto cooperativo.

Na estratégia da Fundação, o projeto educacional desenvolvido na 
CFR – I tem como missão “[...] a formação de adolescentes agentes de 
desenvolvimento, educando-os para a vida, pelo trabalho e para valores, 
se consolidando como um centro de geração e difusão de conhecimentos 
aplicados a Agricultura Familiar” (PROJETO CAIA NA REDE, 2011, p. 3).

Essa missão tem seus fundamentos na Tecnologia Empresarial 
Odebrecht (TEO), que credita à educação a responsabilidade pelo desen-
volvimento, responsabilizando os jovens a superarem seus limites e com 
disciplina e trabalho promover o desenvolvimento de suas comunidades

Intencionalmente, o projeto educacional burguês que se utiliza de uma 
ciência que separa os objetos de conhecimento das mediações e conexões que 
os constituem é uma “ciência” que pode revelar as disfunções da realidade, 
mas não consegue explicar o que as produz (FRIGOTTO, 1999). É nesse 
contexto de educação burguesa que nasce o projeto educacional orientado 
pelos intelectuais da burguesia, concebendo uma educação voltada para a 
classe trabalhadora apenas como veículo de preparação para as necessidades 
do capitalismo em cada fase e espaço.
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Um desafio imposto aos jovens que estudam nesta escola é conseguir 
mobilizar suas famílias e as demais a aderirem ao programa do PDCIS, 
como está colocado no depoimento de um dos jovens sobre os seminários 
realizados por eles na comunidade:

O Seminário Rural é a porta de entrada da informação. Após 
apresentá-lo, conquistei o primeiro cooperado da COOPALM 
em minha Comunidade, me orgulho muito disso” (Gilmar 
Conceição. Comunidade de Andaiar, Igrapiúna/BA)”. (FUN-
DAÇÃO ODEBRECHT, 2013, p. 5).

Esse depoimento sistematizado no processo de avaliação das casas fami-
liares da região demonstra que são tarefas dos jovens conquistar famílias para 
as cooperativas e se filiarem à Associação Guardiã da APA do Pratigi (Agir).

Dessa forma, a educação praticada nessa instituição não busca a 
formação integral do sujeito, mas uma tarefa específica de enquadrar o 
jovem em um modelo já estabelecido pelo capital e torná-lo defensor desse 
modelo (formar jovens empresários rurais, defensores do agronegócio). No 
tocante ao perfil de formação aspirado, o projeto da referida escola não 
deixa dúvidas de que é o empresário rural.

Em todo o projeto educacional do PDCIS e, especificamente, neste 
da escola, a educação deve ser prática. O conhecimento científico não é tão 
necessário quanto o desenvolvimento de uma prática que seja propulsora 
do desenvolvimento.

A educação de adolescentes privilegiando mais a prática que 
a teoria, tendo como resultado maior a formação técnica e a 
inclusão social dos beneficiários e o exercício da multiplicação 
para o desenvolvimento de suas comunidades. (PROJETO 
CAIA NA REDE, 2010, p. 3).

Essa postura está ligada ao recebimento de influência de novos conhe-
cimentos e ao conhecimento de novas tecnologias transferidas, essenciais 
para que o agricultor se insira no projeto do agronegócio e domine o manejo 
de novas culturas introduzidas na região, no caso, o palmito.

A forma como se organizam as alternâncias, comprova que a prática 
tem um peso maior do que a teoria, pois, a cada semana de estudos no tempo 
escola, são dispensadas duas para atividades práticas em suas comunidades.

Primeiro Parágrafo. Considera-se regime de alternância 
na Educação do Campo a metodologia de ensino em que o 
educando desenvolve seus estudos na propriedade rural, com 
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sua família durante duas semanas, consecutivas, e na Casa 
Familiar Rural de Igrapiúna, uma semana, e assim suces-
sivamente. (REGIMENTO INTERNO CFR I, 2009, p. 8).

Em nenhum momento, é passada a ideia de prosseguimento nos 
estudos após a conclusão do ensino médio. Seria uma forma de educar para 
o trabalho simples, o trabalho apenas manual, sem imprescindibilidade de 
avançar nos estudos; seria uma espécie de fixação dos jovens no campo, 
porém atrelados ao modelo de desenvolvimento excludente proposto pela 
Odebrecht ao campo do Baixo Sul.

Em se tratando da relação educação e trabalho, a CFR – I, que 
pretende formar empresários rurais, não expõe, claramente, quais as 
bases materiais para que esses jovens sejam empresários; apenas declara 
que, com o estudo de técnicas, eles realizarão um trabalho de desen-
volvimento de suas comunidades: aprender fazendo irá garantir a eles 
a progressão em seus próprios negócios. Por outro lado, a pobreza e o 
desemprego no campo estão associados à falta de educação, não neces-
sariamente à concentração da terra e domínio do setor produtivo por 
parte das grandes empresas.

O projeto não se refere ao campo especificamente; antes, aborda o 
termo rural como lugar que necessita de novas tecnologias e da inserção 
no modelo cooperativista como sinônimo de progresso. Diz respeito a 
um rural com baixos índices de desenvolvimento humano e altos índices 
de analfabetismo e, também, baixa renda, mas não cita os fatores dessa 
exclusão e concentração de riqueza; é como se essas adversidades não 
fossem produzidas por ninguém: o campo já nasceu assim, enquanto tal, e 
a educação (capital humano), associada aos demais capitais, irá promover 
a modernização com o modelo de agricultura fundamentado no agrone-
gócio (curso de agronegócio), levando todos a se tornarem empresários 
rurais ou, de outro modo, expandindo a subordinação da agricultura 
familiar ao agronegócio.

O campo aparece sempre como exuberante e rico, porém, com pessoas 
pobres. O PDCIS, com seu projeto educacional, iria reverter esse quadro. 
Esse modelo pensado pela fundação aparece e é defendido como uma 
alternativa de superação da pobreza. A não prosperidade dos agricultores, 
pescadores e demais grupos sociais que vivem na região não é consequência 
da concentração de terra e renda, e sim da falta de qualificação, que será 
resolvida com ações sinérgicas promovidas pela Fundação.
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2.2.2 colégio estadual casa jovem (cecj ii): uma trágica 
experiência de parceria público-privada

No ano de 2003, a Fundação Odebrecht fundou, em seus domí-
nios, para atender o público jovem, um colégio estadual como um projeto 
específico, a fim de desenvolver uma proposta educacional moldada pelos 
princípios de uma educação empresarial, fazendo parte do grande projeto 
educacional para a região, enquanto parte integrante do PDCIS.

O Colégio Estadual Casa Jovem II surgiu do Ato 7931, publicado no 
Diário Oficial de 19/05/05, e a Portaria 11315/06, publicada, em 16/08/06, 
no Diário Oficial do Estado da Bahia. Em fevereiro de 2008, foi firmado 
um convênio entre a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e a Oscip 
Casa Jovem. A construção e implantação desse colégio foi resultado de 
uma articulação realizada pelo Sr. Norberto Odebrecht, proprietário das 
Fazendas Reunidas Vale do Juliana. Odebrecht doou o terreno à Secretaria 
Estadual de Educação e construiu a escola, sendo, depois, reembolsado pelo 
Estado quanto ao valor gasto com a construção.

Essa é uma instituição que, apesar de não pertencer à fundação, por 
tratar-se de uma escola pública, fazia parte do PDCIS e estava ligada ao 
projeto produtivo da Cooperativa dos Produtores de Palmito do Baixo Sul 
da Bahia (Coopalm), numa associação entre cooperativa e escola.

De acordo com dados fornecidos no Projeto Político Pedagógico 
(PPP) construído em 2012, tal colégio era considerado de porte médio, 
e se comparado às demais escolas públicas da região, percebe-se, nele, 
o grande investimento do Estado, fato esse que não se repete nas outras 
escolas do campo.

A equipe de funcionários era mantida pela Secretaria Estadual da 
Educação e a coordenação pedagógica pela Oscip Casa Jovem. Era por meio 
dessa Oscip, aliás, que a Fundação Odebrecht acompanhava o colégio e 
recebia recursos de entes privados e federais que, assim, ofereciam o apoio 
necessário à escola.

Os níveis de ensino ofertados eram: ensino fundamental II, na modali-
dade regular; educação profissional – Técnico em Agroecologia Integrado ao 
Ensino Médio; e Educação de Jovens e Adultos – EJA, atendendo ao público do 
campo da região, incluindo assentamentos rurais, comunidades quilombolas, 
demais comunidades rurais e filhos de empregados da fazenda, abrangendo os 
municípios de Igrapiúna, Ituberá e Piraí do Norte, todos do Baixo Sul da Bahia.
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Informações sistematizadas do PPP do Colégio Casa Jovem II, dão 
conta de que a Proposta Pedagógica se fundamenta: 1) no sociointera-
cionismo construtivista; 2) na Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire; 
3) na Ecopedagogia; e 4) na Educação para o desenvolvimento dos valo-
res humanos.

Há uma mistura de concepções em relação aos referenciais que emba-
sam a base filosófica, política e pedagógica, porém, destaca-se a influência 
direta da filosofia empresarial na escola pública, por meio do quarto refe-
rencial, a educação para o desenvolvimento dos Valores Humanos.

Três programas fundamentam a sua prática: Vivendo os 
valores da organização não governamental, Universidade 
Mundial Brama Kumares, pertencendo a Organização das 
Nações Unidas (ONU), que reconhece os valores universais 
como transcendentes as singularidades da herança cultural, 
filosófica e social da humanidade: o Programa de Educação 
para os Valores Humanos desenvolvidos pelo mestre indiano 
Sri Sathya Sai Baba, utilizado nos diversos países do mundo, 
há mais de vinte anos, não tem caráter religioso, doutrinário 
e político, contribuindo para formar seres humanos íntegros, 
livres do medo e do preconceito; Programa do livro “Apren-
der a ser e conviver” de Margarida Serrão e Maria Clarice 
Balieiro, desenvolvido pela Fundação Odebrecht através 
das suas dinâmicas vivenciais que abordam os temas sobre 
identidade, integração, comunicação, grupo, sexualidade, 
cidadania e projeto de vida. (PROJETO POLÍTICO PEDA-
GÓGICO – CECJ II, p. 35).

Analisando os escritos de Odebrecht (2013), conclui-se que há uma 
orientação para a juventude no sentido de que ela deva investir para se 
tornar jovens empresários, superando seus limites, afinal, os problemas 
não estão no mundo, mas em cada um. A concepção de educação, na ver-
dade, prevê uma inclinação para uma educação que forme o ser humano 
desde os pressupostos da Unesco, ou seja, uma concepção de melhoria do 
capitalismo, alívio da pobreza, algo ligada à autoajuda, por meio do cultivo 
dos valores humanos; uma ação bastante idealista, espiritual, fundada no 
amor e nas crenças religiosas.

Essa mistura de concepções, no fundo, ignora as questões materiais 
da vida. Uma formação idealista que coloca as mudanças nas mãos do indi-
víduo que coaduna com a ideia de protagonismo juvenil veiculada em todos 
os projetos de formação da fundação. Termos como trabalho, exploração, 
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classes sociais e lutas sociais estão ausentes; enfatize-se ser uma formação 
para integração do jovem ao modelo das elites, para o cumprimento das 
necessidades do setor produtivo da região.

Além da adesão aos programas do governo para a Educação de ensino 
fundamental e médio, no  seio desse projeto, realizaram-se programas ela-
borados, financiados e executados com os parceiros e com a participação 
das comunidades, dentre eles: Círculos de Leitura (Parceria da Fundação 
Odebrecht com Instituto Fernand Braudel/SP, iniciado em 2008); Centro 
de Panificação Casa Jovem (curso de 200h em panificação e confeitaria, 
entre outros); Projeto Horto Medicinal Casa Jovem; Horta Pedagógica Casa 
Jovem; Projeto de Integração Comunitária, Conselho Externo; Parceria com 
a Comunidade Quilombola Laranjeiras; Teatro na Escola; Ação Cívico-So-
cial – ACISo (convênio celebrado com o comando do Exército); Progestão; 
Percussão e Sustentabilidade; Indústria do Conhecimento – SESI. Esses 
programas reforçaram a concepção de educação difundida, pois todos têm 
como prerrogativa o desenvolvimento do espírito voluntariado, o trabalho 
em comunidade e as pequenas ações que mudarão o mundo.

Em se tratando da relação educação e trabalho há um irrefutável 
direcionamento da formação para o trabalho e, o que é pior, o trabalho 
segundo as necessidades de mão de obra para o emprego nas fazendas da 
região. A concepção de educação para o mercado de trabalho (especifica-
mente, o trabalho na agricultura da região e, mais especificamente ainda, 
para a agricultura ligada aos projetos produtivos coordenados pela Fun-
dação Odebrecht).

A referida formação (de educação para o trabalho) encontra-se mani-
festa nos objetivos específicos do projeto; trata-se de uma formação para 
o trabalho camuflada, em que esses educandos são iludidos a se tornarem 
empresários rurais.

Integrar o saber, o ser e o fazer no contexto educacional 
fundamentado na concepção sócio-interacionista e no desen-
volvimento integral do ser humano, visando à iniciação 
profissional em Agroecologia e a preparação básica para o 
trabalho do/no campo.

Ampliar o papel de mobilidade social, fomentando pos-
sibilidade de desenvolvimento de trabalho para a região, 
implantando um modelo organizacional empresarial, visando 
o crescimento e a sustentabilidade das unidades família. 
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, CECJ II, 2012, p. 12).
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Apesar de o primeiro objetivo versar sobre desenvolvimento integral 
do ser humano, o segundo discorre sobre a implantação de “[...] um modelo 
organizacional empresarial, visando ao crescimento e a sustentabilidade das 
unidades família”. É patente a intenção de tornar a escola pública um braço 
pedagógico da empresa, no sentido de apreciar que a aplicação do modelo 
empresarial na agricultura é que vai proporcionar o desenvolvimento para 
o campo, sendo uma forma de garantir, emprego à juventude. Ademais, a 
sustentação desse modelo depende, também, de uma classe de agricultores 
que a defenda. Nesse caso, o colégio estadual compreende, pois, o espaço 
onde essa proposta ideológica é veiculada.

Essa orientação empresarial está contida, de maneira explícita, nos 
princípios da educação que empregam a tecnologia empresarial na educação 
dos filhos dos trabalhadores:

Valorização do aluno como sujeito produtor do conheci-
mento e participante do mundo do trabalho, utilizando a 
TES (Tecnologia Empresarial Social) como um dos princí-
pios norteadores do trabalho. Opção por uma concepção 
e metodologia em Educação para a vida, para o trabalho e 
para transformação da comunidade. Criar a TESE (Tecno-
logia Empresarial sócio educacional) para ser utilizada pelo 
Colégio como filosofia empresarial. (PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO CECJ, 2012, p. 14).

É importante destacar que essa ideia de trabalho está voltada ao 
cooperativismo da região, proveniente do modelo implementado pela 
Odebrecht e acompanhado dos eixos diversidade; e, nesse eixo, convergem 
as expressões de construção de uma democracia sem lutas reivindicatórias, 
em consonância com o que segue, quando se aborda a diversidade.

É um espaço de construção da solidariedade, da democracia 
que busca o pertencimento dos valores locais e, não apenas, 
de lutas reivindicatórias. É a postura dialógica que precisa 
ser desenvolvida na educação, voltada para a inclusão e plu-
ralismo cultural, independente raça gênero, religião, cultura 
ou outras formas de discriminação. (PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO CECJ II, 2012, p. 32).

A análise crítica da concepção de educação para o trabalho, veiculada 
nessa proposta, encontra suas bases no projeto burguês para a construção da 
sociabilidade: a ideia de buscar outras formas que não aquelas reivindicati-
vas (no eixo diversidade) e a busca de resolução de problemas sem conflitos 
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(no eixo da cidadania) permitem uma formação para o trabalho em que os 
indivíduos se encaixem numa relação social dada, na qual alguns detêm as 
riquezas e outros trabalham para os detentores dessa riqueza.

Considerações como exploração do trabalho rural e pouca remune-
ração aparecerem no projeto uma única vez; a ênfase nisso não é explorada, 
visto que se busca politizar que os problemas relacionados ao trabalho estão 
diretamente ligados à falta de qualificação, o que pode ser resolvido sem 
conflitos e sem reivindicação, como detalhado anteriormente.

Sob a tarefa educativa do Estado neoliberal – qual seja, educar 
os seres humanos para o afloramento das potencialidades 
naturais (empreendedorismo, competitividade, individua-
lismo) – as grandes e complexas organizações, como os sin-
dicatos e partidos políticos, teriam que ser combatidas por 
significarem uma oposição a esse trabalho educativo das 
massas. (MARTINS, 2007, p. 44).

Dessa forma, pode-se destacar dois pontos fundamentais: a promessa 
de emprego para a juventude camponesa (promessa essa, aliás, que, ao final, 
não se concretiza) e a ideia de que, dentro do PDCIS, esses jovens se tornarão 
empresários rurais; vale lembrar que o público que essa escola atende não 
tem terra e, quando a possui, é em pequena quantidade, o que não garante 
a sustentação da família, formando, com isso, defensores do projeto de 
agricultura da empresa para a região, tornado a agricultura familiar/cam-
ponesa com sua produção atrelada às cooperativas da Odebrecht, que, por 
sua vez, terá o controle desde a produção, definindo o que cada um deve 
plantar – no caso, o palmito –, até a comercialização.

O conjunto de ideias contidas no projeto pedagógico do colégio 
passa a ideologia de que apenas a qualificação é condição necessária para 
a superação da falta de emprego e, principalmente, da pobreza. E, sem a 
superação da sociedade de classes, é possível construir um campo justo, 
onde todos fazem sua parte e são colaboradores para a harmonia, sobretudo, 
entre patrões e empregados.

Resta, pois, concluir que a educação pública ofertada pelo Estado 
e conduzida pela Fundação Odebrecht para o trabalho não se norteia 
por seu princípio educativo; antes, pelo contrário: exerce uma orienta-
ção técnica para o trabalho simples, aliás, anote-se que, no projeto, em 
momento algum o termo universidade, enquanto prosseguimento dos 
estudos, foi registrado.
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 Uma questão que se levanta é: qual a intencionalidade de uma empresa 
em ofertar educação para os pobres do campo? A concepção de campo da 
Fundação é o campo do latifúndio, pois a Fazenda Vale do Juliana é um 
latifúndio de aproximadamente 5.000 ha com sua produção baseada no 
agronegócio, e latifúndio e agronegócio são incompatíveis com agricultura 
camponesa e seu projeto de Educação do Campo

3 Educação empresarial no campo: uma análise crítica

Na análise dos dois projetos de educação (um particular, idealizado, 
construído e conduzido pela Fundação Odebrecht e demais empresas, a CFR-I) 
e o outro de uma escola pública estadual, também concebida pela Fundação 
Odebrecht, mas construída e mantida pelo Estado e conduzida por ambos, o 
caso do Colégio Estadual Casa Jovem II, constata-se não haver diferenciação 
nas concepções de educação e formação, educação e trabalho e campo nas duas 
propostas. Há particularizações na organização do trabalho pedagógico, no 
ingresso, no financiamento e na gestão; há distinção nos cursos trabalhados: 
a primeira delas oferta curso de agronegócio, já a segunda, de agroecologia.

Essa não individualização ocorre, em especial, porque ambas per-
tencem ao PDCIS, em que a orientação da Fundação Odebrecht é para a 
produção do capital humano, dando-se a interligação com o modelo que 
trabalha com os quatro capitais: humano, produtivo, social e ambiental.

A ideia de protagonismo juvenil, tão difundida nos projetos educacio-
nais da fundação, designa a atuação do jovem como personagem principal 
de uma iniciativa, atividade ou projeto voltado para a solução de problemas 
reais. O cerne do protagonismo, portanto, é a participação ativa e construtiva 
do jovem na vida da escola, da comunidade ou da sociedade mais ampla. O 
jovem seria responsável pelo seu destino em um projeto cuja finalidade é o 
aprimoramento do jovem protagonista, comprometido com o seu futuro; a 
concepção do indivíduo a ser formado é o empresário rural. Isso está presente 
no projeto da CFR – I e subtendido no Casa Jovem II, quando se afirma que 
a fundamentação está na tese. Há um incentivo, nos projetos, para o desen-
volvimento da atitude empresarial e da escola que prepara o educando para 
o trabalho, enquanto formadora de cidadãos éticos, aptos a “empresariarem” 
suas competências e habilidades; eficaz nos resultados, superando a expecta-
tiva da comunidade e do investidor social, tendo o estudante como parceiro 
na construção de seu projeto de vida, bem como os pais como educadores 
familiares e, também, parceiros do empreendimento.
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É importante, também, ressaltar que um vasto volume de recursos foi 
disponibilizado pelo Estado para a implementação desse projeto educacio-
nal, segundo informação solicitada ao BNDES pelo serviço de informação, 
a respeito da parceria do BNDES com a Fundação Odebrecht para apoio 
ao Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Susten-
tabilidade do Baixo Sul da Bahia (PDCIS), cujo início data de 23/11/2009. 
Os repasses de recursos não reembolsáveis do BNDES para o PDCIS do 
começo dessa parceria até dezembro de 2013 somaram R$ 10.141.300,09, 
para apoio a projetos das seguintes instituições: Casa Familiar Rural de 
Igrapiúna (CFR – I), Casa Familiar Agroflorestal (CFAF), Cooperativa dos 
Produtores de Palmito do Baixo Sul da Bahia (Coopalm), Cooperativa de 
Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (Coopatan) e Cooperativa 
dos Aquicultores de Águas Continentais (Coopecon).

Além disso, foram captados recursos do Fundo da Infância e Adoles-
cência (FIA), que estão em torno dos 6.000.000,0052. À pesquisa foi inviável 
fazer outros levantamentos financeiros; contudo, as duas fontes mencio-
nadas já são patentes para se observar o volume de recursos que o Estado 
tem disponibilizado para os projetos.

Esse modelo de educação pressupõe uma adesão dos agentes produ-
tivos atuantes na região ao modelo de desenvolvimento conformador em 
que a empresa se recria ao longo do tempo mantendo sua hegemonia na 
elaboração de estratégias de exploração econômica.

4 Considerações finais

As Orientações da Tecnologia Empresarial Odebrecht para a Educação 
instituem um modelo de escola pública e privada, financiada com recursos 
públicos, como braço pedagógico de um modelo de desenvolvimento exclu-
dente, que, com o discurso da inclusão social, responsabiliza a população pelos 
seus sucessos e fracassos; no caso, mais fracasso do que sucesso. A região do 
Baixo Sul é rica, porém, ao mesmo tempo, pobre, pois os pobres, por falta de 
uma educação de qualidade, não estão sabendo explorá-la. Esse é o discurso.

Apesar de a pesquisa não ter dado conta de levantar dados educa-
cionais na região sobre o ensino público, supõe-se duas consequências 
desse investimento do poder público nas instituições escolares privadas. 

52  Dados obtidos no site http://www.tributoaofuturo.com.br/Paginas/Relat%C3%B3riosMensaisdeAcompa-
nhamento.aspx. Acesso em: 2 dez. 2014. (RIOS, 2015).
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Primeiro, quando se disponibiliza recursos públicos para essas instituições 
as demais escolas públicas deixam de ser atendidas, são notórias as péssimas 
condições de funcionamento das escolas do campo na região. Segundo, essas 
ações proporcionam um esvaziamento da escola pública, pois as garantias 
de funcionamento das escolas privadas são melhores e atraem um maior 
número de educandos.

O PDCIS, apesar do vasto volume de recursos públicos movimenta-
dos, não cumpriu a sua promessa de redução da pobreza. Como horizonte 
a esse domínio do capital, há uma necessidade de fortalecimento da Edu-
cação do Campo, enquanto projeto da classe trabalhadora que luta por um 
campo livre da exploração do capital, em que a qualificação humana não 
seja subordinada às leis do mercado.
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A FORMAÇÃO DA REDE URBANA NA CAPITANIA/
COMARCA DOS ILHÉUS

Diogo Fonseca Borsoi

1 Introdução

Os estudos sobre a cidade colonial brasileira têm como marco inicial 
o capítulo Semeador e o Ladrilhador, que compõe o livro Raízes do Brasil, de 
Sérgio Buarque de Holanda. Nele foram cunhadas as imagens de “desleixo”, 
de “abandono”, de ausência de rigor, método e previdência (HOLANDA, 
1995, p. 110) dos núcleos urbanos luso americanos a partir da comparação 
com os dos espanhóis na América. O trabalho de Holanda motivou gerações 
de pesquisadores a repensar esses conceitos e relativizá-los no tempo e no 
espaço, considerando o longo período colonial e a dimensão continental 
da colônia.

Anos depois, Nestor Goulart Reis, em seu livro Evolução urbana do 
Brasil, cunha o conceito de rede urbana com o objetivo de se entender o 
processo de urbanização dos séculos XVI e XVII. Para o autor, o urbano 
é resultado de uma divisão social do trabalho permanente, na qual uma 
parcela significativa da população deixa de se dedicar à produção de 
alimentos e, para sobreviver, passa a depender do trabalho de outra par-
cela por meio de troca ou apropriação direta.  Essa divisão abrangeria 
várias escalas, sendo, em seu nível mais amplo, a rede urbana – como 
conjunto ordenado dos núcleos – e, no nível menor, o núcleo urbano, 
propriamente dito, como parcela ordenada e ordenadora da rede (REIS 
FILHO, 1968, p. 14).

Dessa forma, devemos considerar que, no período colonial, o excedente 
extraído de um grupo sobre outro não sustentaria, em sua totalidade, as 
porções urbanas locais, pois seria canalizado para grupos europeus, transfe-
rindo, portanto, os “efeitos dinâmicos” responsáveis pela urbanização para 
as cidades metropolitanas por meio de uma economia de exportação. Isso 
explicaria a modéstia dos nossos núcleos urbanos, implementados por uma 
política urbanizadora que definiu o papel que cada núcleo desempenhou 
no sistema (REIS FILHO, 1968, p. 91).
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Estudos mais recentes no campo da História Econômica têm des-
vendado mercados internos pujantes com nuances regionais diante da 
dimensão continental da colônia e responsáveis por uma acumulação 
endógena de capitais, sem desconsiderar, obviamente, a importância do 
comércio atlântico entre colônia e metrópole (FRAGOSO; FLORENTINO, 
2001; BORSOI, 2013). Nesse sentido, parcela dos “efeitos dinâmicos” 
responsáveis pela urbanização também permaneceriam na colônia e 
motivariam um índice urbanização proporcional à medida da maior ou 
menor inserção do núcleo na rede.

Outra linha de estudos vem trabalhando com um conceito mais 
amplo de urbano no período colonial, buscando compreendê-lo a partir 
de seus próprios termos. A experiência das megalópoles contemporâ-
neas nos condicionou um olhar um tanto anacrônico para os núcleos de 
outrora devido, principalmente, a sua modéstia demográfica. Consti-
tuiu-se uma ideia de “antiurbanismo” ou “centrifugismo à aglomeração 
comunal” (VIANA, 1999, p. 31) com vilas de domingo ou vilas de final de 
semana, enquanto as propriedades rurais seriam as verdadeiras unidades 
de ocupação (DEFFONTAINES, 1944, p. 141). Conquanto, consideramos 
que o processo de urbanização não resultaria apenas em vilas e cidades, 
mas em todo e qualquer “vestígio de localidade indicativa de presença 
humana irradiada de demandas urbanas, via homens urbanos, a despeito 
da sua fragilidade demográfica, formal e estatuto político” (BUENO, 2017). 
Nesse sentido, independentemente de sua situação demográfica ou polí-
tica devemos entender quais papeis um determinado ponto de ocupação 
cumpria na lógica da rede urbana. Um exemplo nesse sentido é o trabalho 
de Laurent Vidal que, pelo estudo da cartografia histórica, mostra como 
os pousos, inseridos nas redes de caminhos coloniais, participaram do 
processo de formação territorial brasileiro, pois assumiam a função de 
“nós” de articulação ao movimento de interiorização das demandas dos 
mundos urbanos a despeito da fragilidade e da instabilidade de suas con-
figurações materiais: o pouso não é mais um lugar a descobrir ao longo 
do percurso, mas um ponto a atingir em um território já incorporado ao 
projeto colonial (VIDAL, 2016, p. 410).

Ao que tange a urbanização da Bahia, Maria Helena Flexor investigou 
os reflexos das políticas pombalinas nos vários territórios que compu-
nham a Capitania na segunda metade do século XVIII, mostrando como o 
processo de transformação de vários aldeamentos indígenas em vilas – ou 
seja, sob administração civil (com pelourinho, Câmara e Cadeia) – estava 
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afinado com as ideias de civilização em voga naquele período. Assim, a 
autora examina quais agentes coloniais foram responsáveis pela tarefa e 
como as vilas modificaram – mesmo que parcialmente – a organização 
tradicional das povoações, condicionando-as, por exemplo, à uma nova 
organização política e habitacional ao viverem aglomerados em moradias 
separadas e não dispersas em sítios volantes (FLEXOR, 2001).

Marcelo Henrique Dias buscou interpretar a implantação de núcleos 
urbanos na Capitania/Comarca de Ilhéus a partir do conceito de paisagem. 
Apoiando-se em Marc Bloch, compreende que diferentes regimes agrá-
rios (ou seja, a soma de condições de ocupação do solo, meio ambiente, 
estrutura demográficas e as possibilidades econômicas do local) são 
configurados por meio de um conjunto de fatores jurídicos (incluindo 
as tradições) que, por sua vez, conformam a paisagem rural.  Assim, as 
implantações de núcleos urbanos são entendidas como desdobramentos 
dos regimes agrários que vigoraram na referida Capitania/Comarca por 
meio de uma série de dispositivos jurídicos vindo de Salvador, então, sede 
do Vice-Reinado do Brasil (DIAS, 2007).

Caio Figueiredo Fernandes Adan buscou compreender os significa-
dos da transformação da Capitania dos Ilhéus – uma donataria particular 
– para a Comarca de mesmo nome – subordinada à Capitania da Bahia. 
Nesse sentido, mostra como os primeiros ouvidores instalados ali leva-
ram a cabo as novas políticas pombalinas, incluindo a transformação de 
aldeamentos em vilas. Ao analisar os documentos produzidos por esses 
ouvidores, destaca as dificuldades, as limitações, as adaptações e as críticas 
à política que era implementada nessa época (ADAN, 2009).

Destarte, identificamos que a implantação dos núcleos urbanos na 
Capitania/Comarca dos Ilhéus no período colonial ainda carece de estudos 
a partir da chave da história da urbanização. Portanto, a ideia deste estudo 
é arrolar as freguesias (unidades da administração eclesiástica)53 e vilas 
(unidades da administração portuguesa) a partir do ano e da localidade 
onde foram criadas. Depois, espacializamos esses dados – por meio do 
programa Google Earth – e relacionamos com a documentação e a biblio-
grafia selecionada com objetivo de explicar as lógicas da implantação dos 
núcleos urbanos no período.

53  Uma freguesia ou paróquia é uma unidade administrativa da Igreja Católica que, durante o período colonial, 
esteve estreitamente ligada ao projeto colonial português por meio do direito de Padroado.
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2 A Capitania dos Ilhéus

A Capitania dos Ilhéus foi criada entre as 12 primeiras glebas demar-
cadas e doada ao português Jorge de Figueiredo Correa em 1534. Na carta 
de doação foi estabelecido que ela teria início a partir da ponta da Bahia de 
Todos os Santos até o fim da extensão de 50 léguas tanto de sertão quanto 
de costa. Desse modo, a fronteira com a Capitania de Porto Seguro não 
foi definida de primeira, mas, em documentos posteriores, há menção ao 
Rio Jequitinhonha como marco divisório (ADAN, 2009, p. 42; MORENO, 
1955, p. 141).  Vale destacar que esses limites iniciais foram alterados ao 
longo do tempo devido, principalmente, aos litígios com a Capitania da 
Bahia e, no final do século XVII, convencionou-se a foz do Rio Jequiriçá 
como limite entre elas. Da mesma forma, a demarcação para o interior 
das terras (que virtualmente teria como limite o Tratado de Tordesilhas) 
também não passou de uma estimativa e a ocupação portuguesa para 
dentro só se efetivou no final do século XVIII e início do XIX.

Tabela 1 – Vilas e freguesias da Capitania dos Ilhéus

Vila Ano de criação Freguesia Ano de 
Criação

Ilhéus
1ª fundação: 1535
2ª fundação: 1536-45

Freguesia Invenção de Santa Cruz da 
Vila de São Jorge dos Ilhéus 1545

Boipeba 1565 Divino Espírito Santo da Vila de 
Boipeba 1616

Cairu 1608 Nossa Senhora do Rosário da Vila de 
Cairú 1610

Camamu 1693 Nossa Senhora da Assunção da Vila 
de Camamu 1570

Rio de Contas 1732 São Miguel da Barra do Rio de Contas 1718
São Sebastião da Vila de Maraú 1718
São Boaventura do Poxim 1718
Nossa Senhora das Dores de Igrapiúna 1741

Fonte: Dias (2007)
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Figura 1 – Espacialização das vilas e freguesias da Capitania de Ilhéus

Fonte: Google Earth; Costa e Silva, 2000
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A implantação de vilas e freguesias nesse território teve início com a 
ocupação da Ilha de Tinharé. Gabriel Soares de Sousa, no Tratado descritivo 
do Brasil, informa o seguinte:

Nesta ilha de Tinharé, junto do morro, esteve a primeira 
povoação da capitania dos Ilhéus, donde despovoaram logo 
por não contentar a terra aos primeiros povoadores, a qual 
ilha está tão chegada à terra firme que no mais estreito 
não há mais canal que de um tiro de espingarda de terra 
a terra [...]

E mandou por seu lugar-tenente a um castelhano muito esfor-
çado, experimentado e prudente, que se chamava Francisco 
Romeiro, o qual partiu do porto de Lisboa com sua frota, 
e fez sua viagem para esta costa do Brasil, e foi ancorar e 
desembarcar no porto de Tinharé, e começou a povoar em 
cima do morro de São Paulo, do qual sítio se não satisfez. 
E como foi bem visto e descoberto do rio dos Ilhéus, que 
assim se chama pelos que tem defronte da barra, donde a 
capitania tomou o nome, se passou com toda a gente para 
este rio, onde se fortificou e assentou a vila de São Jorge [...] 
(SOUSA, 1851 [1587], p. 75-78).

Nesse trecho, podemos observar que a primeira povoação foi ins-
talada no Morro de São Paulo por volta de 1535, na área onde, posterior-
mente, foi construído o forte. Sousa também diz que “esta ilha [Boipeba] 
possuem os padres da companhia do colégio da Bahia, a qual e a de Tinharé 
estão povoadas de portugueses” (SOUSA, 1851 [1587], p. 75). No entanto, 
parece que o pelourinho só foi instalado 1558 e uma povoação portuguesa 
– propriamente dita – só se constituiu no século XVII (DIAS, 2007, p. 
43). Deve-se notar ainda que, dentro da primeira metade do século XVI, 
houve a transferência desse primeiro núcleo para a região onde hoje se 
encontra a cidade de Ilhéus devido a melhor disponibilidade de terras.

Como Sousa descreveu, a Ilha de Boipeba era ocupada pelos Jesuítas 
que também receberam uma sesmaria de 12 léguas por doação de Mem de Sá 
nos tempos do primeiro donatário. Essa primeira gleba ia do Rio de Contas 
até a Baía de Camamu, mas – por falta de precisão da demarcação – houve 
a incorporação de outras glebas, resultando em um imenso terreno que se 
estendia da ponta dos castelhanos até o citado rio. Ainda no século XVI, 
nessa sesmaria, foram criadas as aldeias de Nossa Senhora de Assunção de 
Tapepitanga (depois Macamamu ou Camamu), São Miguel de Taperaguá 
e a instalação de alguns portugueses que começaram a residir nas terras 
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dos jesuítas por aforamento. Isso parece ter motivado o donatário a criar 
as vilas de Camamu, Boipeba e Cairu em 1565, mas elas não se efetivaram 
nesse período. Uma epidemia de varíola, seguida de fome, dizimou um 
grande número de índios aldeados, abrindo caminho para ataques siste-
máticos dos aimorés e empurrando os inacianos e seus foreiros de volta 
para as ilhas com o objetivo de se protegerem. Boipeba parece ter virado 
lugar de refúgio nesses primeiros anos e suas terras foram incorporadas 
àquela sesmaria doada no continente (FREIRE, 1906, p. 174; DIAS, 2007, 
p 50-55; ADAN, 2009).

No começo do século XVII, com a “pacificação” dos aimorés, a ocu-
pação do continente foi novamente retomada.  Em 1612, a descrição de 
Diogo Moreno – no Livro que dá Razão ao Estado do Brasil – parece indicar 
um adensamento da ocupação, na qual “a gente de Boipeva, Camamu e 
Tinharé [...] podem fazer outra companhia de mais de cento e cinquenta 
homens” (MORENO, 1955, p. 136). Assim, houve, inicialmente, dois 
pontos de ocupação da Capitania: um, ao sul, pela Vila de Ilhéus e outro, 
ao norte, pelas ilhas de Tinharé, Boipeba e, depois, por Camamu. Na 
Tabela 1, podemos notar que, devido a esses percalços na fixação na parte 
continental da Capitania, a instalação de pelourinhos e de paróquias nos 
núcleos nascentes só se efetivou no século XVI. O caso de Camamu é mais 
específico, pois aquela primeira ordem ainda do século XVI solicitava a 
criação da vila sobre as sesmarias dos jesuítas, o que gerou um conflito 
jurídico. Os inacianos se mostraram contra o feito e recorreram à Relação 
da Bahia num processo que perdurou quase todo o século XVII, dando 
autorização para a transformação do aldeamento em vila, mas o seu termo 
– território sob administração da Câmara – ainda permaneceu sobre a 
administração da ordem religiosa que cobrava imposto dos citadinos pela 
utilização das terras para fins comerciais (ADAN, 2009, p. 39). Por isso, a 
grande diferença cronológica entre a criação da freguesia e da vila.

Contudo, devemos considerar dois fatores que nortearam as primeiras 
iniciativas de ocupação do território: os aldeamentos indígenas, organiza-
dos pelos jesuítas, que atraíram os primeiros assentamentos portugueses e, 
como enfatiza Diogo Moreno, a questão de segurança da costa frente aos 
ataques estrangeiros. Os relatos do Capitão-Mor enfatizam a capacidade 
de navegação dos rios e as áreas que precisam ser ocupadas por risco de 
invasão como podemos observar na descrição a seguir:
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[...] tem boa barra de navios de cento e cinquenta tonéis, com 
bom porto e capacidade para povoações e fazendas, e como 
tal, por estar despovoada até hoje, atrevidamente buscado 
dos corsários franceses, que desde ali salteiam os navios que 
saem da Bahia e todos os que vêm do Sul correndo a costa 
por maneira que, o que pode ser povoação que dê proveito 
[...] (MORENO, 1906 [1612], p. 133).

O excerto é sobre o “Rio das Contas” e indica bem essa relação entre 
a implantação de povoações, a defesa da costa e dos rios próprios para 
navegação. Embora já antevendo a necessidade de ter uma ocupação no 
referido rio, houve o estabelecimento de uma freguesia ali apenas em 1718 
e sua transformação em vila em 1732, última dos tempos da Capitania. 
No ano da criação da Freguesia de São Miguel da Barra do Rio de Contas, 
também foram criadas as freguesias de São Sebastião da Vila de Maraú e 
São Boaventura do Poxim (Canavieiras).

Assim, podemos observar que, segundo a Figura 1, as povoações 
transformadas em freguesia e em vila, ou seja, que receberam um braço 
da administração eclesiástica ou portuguesa, se localizam em lugares 
estratégicos da costa: Cairu – na foz do rio das almas e mais voltada para 
o principal canal do arquipélago; Boipeba – num braço de mar que leva 
para dentro das ilhas e que separa a de Tinharé da de Boipeba; Ilhéus na 
foz do rio Cachoeira e a de Rio de Contas na foz do rio homônimo. Da 
mesma forma, a Freguesia de São Sebastião da Vila de Maraú localiza-se 
na foz do rio da Serra que desagua na Baía de Camamu e a de São Boaven-
tura do Poxim (Canavieiras) a foz do rio Salsa. Esse sistema se completaria 
com a construção do Forte do Morro de São Paulo nas primeiras décadas 
do século XVII.

À medida que esses núcleos iam surgindo, também se inseriam na 
lógica da rede urbana que se formava naqueles tempos. Salvador se trans-
formou no principal centro, reunindo a burocracia do Estado, comerciantes 
e agentes não produtivos da sociedade. Embora, tenham sido implantados 
engenhos nas vilas de Ilhéus e Camamu, as regiões do Recôncavo – pela 
maior segurança e pelos incentivos da Capitania Real – foram preferidas 
para a produção de açúcar. Acrescem a isso os ataques sistemáticos dos 
holandeses em 1599, 1604, 1624 e 1625, que obrigaram a formação de um 
contingente militar, contando, inclusive, com apoio de tropas filipinas que 
somavam mais de mil soldados no tempo da União Ibérica. Assim, tanto a 
especialização da produção açucareira quanto a organização militar contra 



237

TERRITÓRIO, CULTURA E (DES)ENVOLVIMENTO NO BAIXO SUL DA BAHIA

os holandeses demandavam mantimentos. As “vilas de baixo” – como eram 
denominados os núcleos urbanos da Capitania dos Ilhéus – foram acionadas 
sistematicamente para responder a essa necessidade, o que condicionou a 
formação de um mercado de abastecimento tanto para Salvador quanto 
para o Recôncavo (DIAS, 2007, p. 76-105).

Com o fim da União Ibérica e a restauração do trono português 
(1640), houve a intensificação da definição das vilas do Sul como zona de 
abastecimento por meio de vários acordos – conhecidos como “conchavo 
das farinhas” – que visavam regular os preços e a quantidade de farinha 
que deveria ser direcionada às tropas. Esse período também marca a con-
solidação de uma elite açucareira e o progressivo controle do mercado 
interno pelos potentados do Recôncavo e de Salvador que, por meio dos 
conchavos (que estipularam a quantidade e o preço da farinha a ser enviada 
para Salvador ao mesmo tempo que proibiram a expansão dos engenhos e 
a erradicação dos pés de fumo), viabilizaram uma transferência de lucros 
dos pequenos proprietários para a agroexportação. Isso se realizou por 
meio da atuação desse grupo, em conjunto, para garantir o conchavo dentro 
das instituições de poder localizadas em Salvador. A Fortaleza do Morro 
de São Paulo teve um papel importante nesse processo, pois fiscalizava as 
embarcações que faziam o transporte da farinha de mandioca e coibia o 
contrabando (DIAS, 2007, p. 76-105). Só o ano de 1654, as Vilas de baixo 
forneceram 61 toneladas de farinha tanto para o conchavo quanto para a 
dita fortaleza (DIAS, 2007, p. 127).

Podemos notar então que as vilas do sul se inserem de forma compul-
sória no sistema urbano como fornecedoras de mantimentos e insumos para 
áreas de agroexportação e para o principal centro da burocracia colonial. Isso 
direcionou parte dos efeitos dinâmicos responsáveis pela urbanização para 
tais áreas, o que impingiu aos núcleos da Capitania dos Ilhéus certa modéstia 
em relação aos do Recôncavo e à Salvador. Ademais, a criação da Freguesia 
Nossa Senhora das Dores de Igrapiúna (1741) parece já indicar um momento 
de interiorização da Capitania, adensado na segunda metade do século XVIII, e 
que também se relaciona com a produção de gêneros para o mercado interno.

Assim, a instalação dessa primeira rede urbana visando a defesa, a 
redução indígena e a produção de mantimento e insumos (principalmente 
madeira) para um mercado regional perduraram até meados do século XVIII 
quando uma série de alterações na administração portuguesa provocou alte-
rações no sistema.
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3 As Reformas Pombalinas

O século XVIII apresentou uma série de transformações em relação 
ao anterior, sobretudo, depois da descoberta de ouro e pedras preciosas 
na região onde hoje é Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Isso provo-
cou a interiorização da colonização, visando o controle da mineração, o 
abastecimento de áreas distantes da costa e, por conta disso, a integração 
de mercados regionais. Na região que hoje constitui o interior do estado 
da Bahia, por exemplo, também foram descobertas jazidas auríferas e de 
pedras preciosas, formando arraiais que rapidamente se transformaram 
em vilas como o de Rio de Contas (1725) e o de Jacobina (1720) que tam-
bém foi sede de Comarca (1742) para controle do contrabando. Outro 
vetor de ocupação foi a pecuária integrando-se ao mercado minerador 
por meio de uma economia de abastecimento.

No entanto, a mineração teve duração curta e, na segunda metade 
do século, já se apresentava em crise.  Nesse momento, houve diversas 
alterações no contexto mais geral da administração colonial, sobretudo 
depois de 1750, no consulado do ministro Sebastião de Carvalho e Melo 
– Marquês de Pombal – principal ministro do Reinado de José I – que 
concentrou poderes e direcionou uma política centralizadora e reformista 
tanto no reino como nas colônias. Nas possessões americanas, as trans-
formações visaram, principalmente, incentivar a produção agropecuária 
e comercial diante da crise da mineração, a demarcação mais precisa das 
fronteiras com as possessões espanholas, a expulsão dos jesuítas e uma 
reforma administrativa com um nítido aumento do aparato burocrático 
e a racionalização dos processos. Aconteceram, nessa época, a abolição 
das capitanias hereditárias, uniformizando a administração colonial 
sob controle direto da Coroa; a criação e reformulação de comarcas, 
ouvidorias, “concelhos” de câmara, julgados, paróquias, fortalezas etc.; 
a hierarquização de capitanias entre centrais e periféricas; o estabele-
cimento de novas regulamentações para concessão de sesmarias e, por 
fim, restrições à regularização de morgadios e capelas (KANTOR, 2006, 
p. 29-31; ADAN, 2009).

A região amazônica foi alvo de um grande projeto de urbanização. 
A liberdade concedida aos índios em 1755 e a sistematização de uma 
série de medidas que visavam regular tais populações – conhecida como 
Diretório dos Índios – traziam para o centro da administração lusa uma 
série de pontos de povoamento que poderiam ser usados para garantir 



239

TERRITÓRIO, CULTURA E (DES)ENVOLVIMENTO NO BAIXO SUL DA BAHIA

o domínio sob aquela vasta área. No governo de Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado (1751-1759) – irmão do Marquês de Pombal – foram 
criadas 40 novas vilas e 31 lugares ou freguesias a partir de aldeamentos 
indígenas, além de fortes instalados em pontos estratégicos da fronteira 
com a Espanha (ARAUJO, 2012). Até o final do século XVIII, a região 
contava com mais de 90 povoações, a maioria localizada no atual estado 
do Pará (COELHO, 2006). É importante lembrar que o Diretório dos Índios 
foi publicado em 1758, valendo para o Grão-Pará e Maranhão e, dois anos 
depois, foi aplicado no Estado do Brasil.

Na Bahia, o governador D. Fernando José de Portugal recebeu 
instruções de D. Rodrigo de Souza Coutinho sobre a necessidade de se 
fazer recenciamentos da população, promover a valorização da produção 
açucareira por meio do aumento do número de engenhos e incentivar a 
diversificação de gêneros agrícolas. Concomitantemente, o governo-geral, 
sediado em Salvador, foi transferido para o Rio de Janeiro em 1763, no 
entanto, houve um aumento de territórios sob sua jurisdição, incorpo-
rando os de Ilhéus e Porto Seguro; anexando as Capitanias de Itaparica 
e Tamarandiva e de Paraguaçu, bem como as donatarias de Sergipe Del 
Rei e do Espírito Santo, transformadas em suas capitanias subordinadas. 
Soma-se a isso, as anteriormente criadas comarcas de Sergipe Del Rei e 
Jacobina, todas também subordinadas ao Tribunal da Bahia (ADAN, 2009) 
(FLEXOR, 2001).

Como mencionado, houve a extinção das capitanias de Ilhéus e 
Porto Seguro – donatárias particulares –, transformadas em comarcas 
sob administração do Tribunal da Relação de Salvador.  A primeira foi 
adquirida por meio de sub-rogação feita pelo Rei ao seu último donatário 
e os motivos registrados para isso foram a proximidade com Salvador e a 
necessidade de diminuir os poderes dados a esse. Poucos anos depois, no 
momento de criação da Comarca, também foi mencionada “a utilidade de 
suas terras para a subsistência dessa cidade da Bahia” (ADAN, 2009, p. 62). 
Nota-se, portanto, que a criação da Comarca dos Ilhéus vai ao encontro 
da integração econômica condicionada pela demanda por gêneros de 
primeira necessidade desde o século anterior.
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Tabela 2 – vilas e freguesias da Comarca dos Ilhéus na segunda metade do século XVIII 
e início do XIX

Vila Ano de 
criação Freguesia Ano de 

Criação

Nova de Santarém 1758 Santo André da Nova Santarém (Ituberá) 1758
Nova de Barcelos 1758 Nossa Senhora das Candeias da Nova Barcelos 1758
Nova de Olivença 1758 Nossa Senhora da Escada da Nova Olivença ?
Vila de Maraú 1761 São Sebastião da Vila de Maraú 1718

Nossa Senhora da Conceição da Vila de 
Almada 17??

Nova de Valença 1799 SS. Coração de Jesus da Vila de Valença 1801
Nova de Boipeba 1810 Senhor do Bonfim da Nova Boipeba 1838

Fonte: Dias (2007); Costa e Silva (2000)

Segundo a Tabela 2, podemos observar um adensamento popula-
cional na parte Norte da Capitania, concentrando a maioria das vilas. É 
nessa zona que se desenvolveram as principais atividades econômicas da 
Capitania/Comarca. Só as vilas de Camamu e Barra do Rio de Contas, 
por exemplo, foram responsáveis pelo abastecimento de 25% do Celeiro 
de Salvador em 1799 (DIAS, 2007, p. 139). Talvez esse tenha sido um dos 
motivos para fixação dos ouvidores em Cairu e não em Ilhéus, sede da 
antiga Capitania.

A extensão do Diretório dos índios para o Estado do Brasil provocou 
diversas transformações no território da Bahia, principalmente, a expulsão 
dos jesuítas e a transformação de aldeamentos indígenas em vilas. Qual-
quer aldeia com número suficiente de habitantes (que não era menor que 
100) deveria ser elevada à vila. Na Bahia, existiam 32 aldeias, mas apenas 
as que foram administradas pelos jesuítas (nove) se transformaram em 
vila com exceção de São Francisco das Chagas (FLEXOR, 2001, p. 537). 
No caso da então recém-criada Comarca dos Ilhéus, houve o confisco 
da chamada sesmaria das 12 léguas e alguns aldeamentos instalados ali 
foram transformados em vilas.
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Temos, conforme a Figura 2, a criação concomitante das vilas e fre-
guesias de Santarém e de Barcelos e a vila de Maraú criada a partir de uma 
freguesia já existente desde 1718. Todas essas novas vilas foram criadas na 
sesmaria dos jesuítas que depois foi a leilão. Ao Sul, foi criada apenas a Vila 
Nova de Olivença, no mesmo período, a partir do Aldeamento de Nossa 
Senhora da Escada.

Há uma discussão sobre em que medida a transformação desses 
aldeamentos em vilas resultou numa efetiva modificação destes. Fernanda 
Derntl destaca que embora tenha havido uma mudança de escala na rede 
urbana com novos direcionamentos e relações, a criação de novas vilas, 
algumas vezes, não gerou transformações urbanísticas significativas (DER-
NTL, 2010, p. 52). Flexor aponta diversas dificuldades para a implantação 
de novas vilas na Bahia como a fuga de índios, a falta de outros povoadores 
voluntários e modificações nos projetos em quadrícula devido às condi-
ções locais (FLEXOR, 2010). Adan relata que as novas vilas aproveitaram 
o desenho territorial das antigas aldeias e que, segundo a avaliação de um 
dos ouvidores da época, o projeto de “missão civilizadora” dos índios foi 
malogrado, pois não conseguiu incorporar os índios nas práticas e valores 
europeus nem conseguiu promover o desenvolvimento da lavoura e do 
comércio (ADAN, 2009, p. 88-91).

Embora a bibliografia venha apontando uma sutil alteração material 
dos aldeamentos em períodos posteriores a sua transformação em vila, é 
importante refletir sobre o papel que eles cumpriam dentro das alterações 
da rede urbana da segunda metade do século XVIII. Enquanto os aldeamen-
tos fora das terras dos jesuítas sofreram pressão por parte dos colonos no 
sentido de escravizá-los para suas unidades de produção, aqueles dentro da 
sesmaria das 12 léguas tiveram intervenção dos inacianos que mediaram a 
utilização desses indivíduos como mão de obra. Marcelo Dias, a partir de 
documentos diversos, arrola uma série de gêneros produzidos por esses 
indígenas que participavam “efetivamente de um sistema de produção e 
circulação de mercadorias que envolvia a Capitania como um todo, articu-
lada a um centro dinâmico maior, que era a cidade da Bahia” (DIAS, 2007, 
p. 205). Assim, antes mesmo da criação dessas vilas, os aldeamentos indí-
genas se integravam nesse sistema urbano tanto a partir do comércio como 
arregimentados para trabalhar na agricultura comercial e nas atividades 
madeireiras, incentivadas pelas políticas coloniais que vigoraram no período.
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Mesmo com o fim dos ataques holandeses, o fornecimento de farinha 
por meio de conchavos ainda perdurou até o início do século XVIII, sobretudo, 
pela recusa dos senhores de engenhos em plantar mandioca (DIAS, 2007, p. 
83). Já na segunda metade desse século, com os incentivos à agricultura e ao 
comércio, a produção parece ter “no mínimo duplicado” (DIAS, 2007, p. 140). 
Concomitantemente, também se desenvolveu nessas terras uma indústria 
madeireira (extração, falquejo e beneficiamento) para atender a construção 
naval de Salvador, de Lisboa e para carros de transporte do açúcar no Recôn-
cavo. A extração comercial de madeira teve início no século XVII a partir da 
exploração da mata ciliar de alguns rios como Jequiriçá, Jequié, Jordão, Igra-
piúna, Pinaré e nas sesmarias dos jesuítas. Essas atividades de corte também 
provocavam a expansão das plantações de mandioca, pois as clareiras abertas 
pelos cortes serviam de área para novas lavouras (DIAS, 2007, p. 156). Assim, 
os rios progressivamente foram se transformando em vias para interioriza-
ção da Capitania/Comarca por onde se escoavam a produção das diversas 
unidades produtivas para as povoações da costa e, a partir daí, seguiam em 
barcos maiores para distribuição (DIAS, 2007, p. 117).

No início do século XVIII, a administração colonial começou a fisca-
lizar os cortes de madeira. Em 1715 foi criado o Regime de Feitorias Reais 
– com uma feitoria em Cairu – para atender principalmente as necessidades 
da Marinha. Com a criação da Comarca, alguns ouvidores começaram a 
acumular a função de fiscais dessa atividade, principalmente, depois de 1780, 
com a criação da Inspetoria dos Reais Cortes e, em 1797, a Conservadoria 
das Matas (ADAN, 2009). As feitorias eram compostas por unidades de corte 
que primeiramente consistiram no sítio chamado Maricoabo e Taperoá e, 
posteriormente, também foram criados os cortes de Mapendipe, Una e Jequié.  
Assim, no limite navegável dos rios, eram instalados portos-estaleiros onde 
as madeiras eram beneficiadas e as capoeiras abertas eram preenchidas por 
mandiocais. Depois, eram levadas por pequenos barcos até a foz do rio (que, 
nos principais, havia uma vila instalada) e, a partir dali, eram transferidas 
para barcos maiores e rumavam para outros portos (DIAS, 2007).

Desse modo, a ação conjugada da exploração das matas e a produção 
comercial de alimentos parece ter resultado na interiorização da parte norte 
da Comarca e salpicado povoações às margens dos rios, sendo que as mais 
importantes foram transformadas em freguesias e vilas. A Freguesia de 
Nossa Senhora das Dores de Igrapiúna (1741) parece ter sido o primeiro 
movimento nesse sentido, seguida pela Vila de Santarém (hoje Ituberá) ambas 
as margens de rios homônimos, bem como a criação das vilas de Barcelos e 
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Marau, adentrando o rio da Serra. Por fim, também houve a criação da Vila 
Nova de Olivença que juntamente com a de Belmonte – ligada à Comarca 
de Porto Seguro – preencheram uma área pouco habitada no extremo sul 
da Comarca.

A porção mais ao norte da Capitania, em grande parte, era território 
administrado por Cairu e os cortes que aconteciam ali deram origem à várias 
povoações: Macoabo, Mapendipe, Jequié, Una etc. O Corte de Una (1725) 
foi um dos mais prósperos e, em 1757, momento que a Igreja do Amparo 
foi construída, a povoação já era uma das maiores do termo de Cairu. Ela 
foi transformada em Vila Nova de Valença em 1799, englobando os cortes/
povoações de Macoabo e Mapendipe.

O corte de Jequié estava localizado dentro do território administrado 
pela Vila de Boipeba e se localizava às margens do rio dos Patos. Nessa parte 
continental, seguindo o referido rio, desenvolveu uma produção de gêneros 
alimentícios juntamente com extração de madeira para produção de tabua-
dos. Assim, suas margens começaram a ser ocupadas e, principalmente, no 
corte de Jequié desenvolveu-se uma povoação próspera. Dessa forma, em 
1813, a Vila de Boipeba – localizada na ilha homônima – desaparece e é 
incorporada à Cairu, enquanto a povoação de Jequié transforma-se na Vila 
de Nova de Boipeba (hoje Nilo Peçanha) (DIAS, 2007, p. 252).

Cairu e Boipeba – que assumiram um papel estratégico na rede urbana 
da Capitania do século XVII – foram progressivamente alijadas à medida 
que houve a interiorização da ocupação com a produção de alimentos e as 
atividades madeireiras. Na virada do século XVIII para o XIX, a criação 
das vilas de Valença e de Nova Boipeba demonstram esse rearranjo da rede 
com a transformação das povoações mais prósperas em freguesias e vilas, 
enquanto a área litorânea, ou seja, todo o arquipélago de Tinharé, ficou sob 
administração de Cairu e à margem do sistema urbano com uma economia 
voltada principalmente para o extrativismo (DIAS, 2007; ADAN, 2009). 
Esse processo também parece ter ocorrido nas terras depois do rio Jequi-
riçá. A Aldeia da Pedra Branca foi transformada em Freguesia de Nazareth 
em 1753 e, depois em Vila entre 1758 e 1761, separando-se do território 
de Jaguaripe e distante 3 léguas da costa (FREIRE, 1906, p. 168; FLEXOR, 
2001, p. 538). Nazareth das Farinhas – como ficou conhecida-, assim como 
Valença, Nova Boipeba tiveram um desenvolvimento agrícola e madeireiro, 
enquanto Jaguaripe, Cairu e Boipeba ficaram coadjuvantes frente as novas 
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lógicas da rede urbana, configurada na segunda metade do século XVIII, e 
conservaram as feições coloniais que sobrevivem até os dias de hoje.

Por fim, a construção de uma estrada a partir da vila de Camamu 
em direção a Valença – interligando diversas vilas e povoações nesse 
entremeio – permitiu a comunicação por terra entre diversos núcleos em 
ascensão sem a necessidade de utilização de vias fluviais, consolidando 
definitivamente duas zonas produtoras: a da marinha como área extrativista 
e com uma agricultura de subsistência e a do continente que se expandia 
com a atividade madeireira e a agricultura comercial (DIAS, 2007, p. 253).

4 Conclusão

Como pudemos observar, o escopo teórico da História da Urbaniza-
ção nos foi útil para entender as lógicas da rede urbana que se formou na 
Capitania/Comarca dos Ilhéus no período colonial. Os núcleos surgidos 
nos tempos da Capitania tiveram como eixos norteadores a defesa da costa, 
a instalação de aldeamentos indígenas e a produção de mantimentos e 
insumos (principalmente madeira) para o mercado. O caráter impositivo da 
organização dessa produção – tabelando preços e quantidades – canalizou, 
em parte, os efeitos dinâmicos da urbanização para o Recôncavo e para 
Salvador, delegando certa modéstia aos núcleos dos Ilhéus.

Na segunda metade do século XVIII, as novas políticas coloniais, incen-
tivando, principalmente as atividades agrícolas e comerciais tiveram impactos 
relevantes na antiga donataria. Ela é transformada em uma Comarca subordi-
nada à Bahia e são criadas novas vilas e freguesias, instaladas mais ao interior 
do território à medida da expansão da atividade madeireira e da agricultura 
comercial. Surge, assim, uma maior dinâmica no norte da Comarca com a 
concentração de vários núcleos. Com o fim do período colonial, essa confi-
guração da rede vai nortear as transformações territoriais com a criação de 
novas comarcas. Nessa nova configuração, a colonial Comarca dos Ilhéus foi 
subdividida pela Comarca de Valença (com a vila de mesmo nome, Jequiriçá, 
Cairu, Santarém e Jequié (Nilo Peçanha) e a de Ilhéus (abrangendo a vila de 
mesmo nome, Camamu, Barcelos, Marau, Barra do Rio de Contas, Olivença 
e Canavieiras) (OLIVEIRA, 2020). Nota-se que, a partir daqui, aconteceu uma 
divisão mais nítida entre o Norte e o Sul da antiga Comarca que norteou as 
novas modificações na rede urbana do século XIX.
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TEMPOS DE MEDO: COTIDIANO, IMAGINÁRIO 
E SOBREVIVÊNCIA EM UM POVOADO BAIANO 
DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Augusto César Machado Moutinho

[…] O mundo é cheio de enganos!
Aprendi ao passar dos anos

Calejando o coração...
E a vida é uma loucura,
U’a viagem à sepultura:

– Pela estrada da ilusão!...
Sabendo vivo sorrindo,

A mim mesmo ando iludindo,
Disfarçando o meu sofrer!
Pois, na vida tudo é triste,

Basta que nisto consiste:
– Nascer, sofrer e morrer!...

(Antônio Lopes, “Contrastes”, O Município, Valença, p. 3, 29 agosto 1942)

Tarde quente de verão de 1942 no Morro de São Paulo, litoral da 
Bahia. Alguns nativos, pescando nos arrecifes, ao longo da costa, arrisca-
vam o almoço do dia; outros, trabalhando nas caieiras, ganhavam a vida 
na dura lida com as pedras. As mulheres, nas tarimbas ao longo do riacho 
que cortava o povoado, tentavam reforçar o orçamento doméstico lavando 
trouxas de roupas para alguns poucos veranistas.

Antoninho e Antônio Luz Filho, pescadores respeitados do lugar, 
estavam mariscando na praia, distantes da vila, quando avistaram no 
horizonte uma grande baleeira. O formato da embarcação despertou o 
interesse de ambos, que trataram imediatamente de convocar a todos que 
estavam por perto. Não houve uma explicação razoável para o fato. Uma 
embarcação daquele porte, à deriva no mar, dirigindo-se vagarosamente 
rumo ao povoado!

Todos correram e muita gente acompanhou o grupo à medida que 
foi passando pela praia. Aqueles que pescavam nos arredores ou faziam 
cal, largaram os seus afazeres, engrossando a fileira dos curiosos.
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Chegando à porta da Igreja – parte central do lugar – todos pararam, 
reunindo-se a um grande grupo de moradores que embaraçosamente 
especulavam sobre o escaler à deriva no mar. A boataria já tomava conta 
da comunidade! Os morrenses, concentrados no largo da Matriz, não 
sabiam o que fazer. Antoninho e Antônio Filho decidiram então descer 
a ladeira do porto e embarcar no pequeno saveiro de pescaria. Partiram, 
remando em direção à baleeira, que a essa altura já estava totalmente 
visível na entrada da barra.

O povo curioso à porta da Igreja se espichava para ver detalhes do 
episódio. Em meio à confusão, um forte rumor fez com que todos apelassem 
pela volta dos dois pescadores. Uma bandeira vermelha estava pendurada 
no mastro da embarcação e o sentimento de estar sendo atacado pelos 
temidos nazistas tomou conta das pessoas!

Mas os clamores, gritos e apelos do povo não conseguiram chegar 
até os aventureiros. Eles remavam em direção à estranha embarcação. 
Ao se aproximar, porém, uma surpresa: aproximadamente 15 homens, 
estrangeiros, náufragos de um navio torpedeado ao norte do país 15 dias 
antes, pediam socorro. Apenas um sobrevivente conseguiu se comunicar 
com os pescadores, balbuciando uma mistura de português com espanhol.

O povo que aguardava em terra firme, amedrontado ainda, acolheu 
as vítimas, sem saber do que se tratava. Os intrépidos pescadores apesar 
da heroica atitude, foram severamente criticados pela imprevidência.

O sentimento de medo e insegurança, demonstrado na história 
narrada por D. Elze Wense (2000), ilustra com clareza o que significou a 
Segunda Guerra Mundial para os moradores do Morro de São Paulo. Estes 
vivenciaram o conflito de forma intensa e ao mesmo tempo particular, em 
função, por exemplo, da localização geográfica do povoado e de episódios 
como o narrado pela moradora, que efetivamente não se constituiu o 
único. Além do mais, por se tratar de uma população com parcos recursos 
e poucas alternativas de trabalho, outros problemas – principalmente os 
de âmbito alimentar – atingiram a todos com significativa intensidade.

As modificações ocorridas nessa comunidade de 1942 a 1945 fazem 
parte das preocupações deste trabalho. Além disso, interessa-nos saber de 
que forma e com que intensidade estas mudanças afetaram o modo de vida 
dos seus habitantes e quais foram as estratégias de sobrevivência construídas 
no sentido de enfrentar a nova conjuntura da guerra. Nessa perspectiva, cabe 
ainda indagar o significado do conflito na memória dos seus moradores.
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A Segunda Guerra Mundial tornou-se para os morrenses uma 
baliza temporal de infortúnios. A referência constante e involuntária 
desse tema nos relatos é um forte indicativo de que a memória do nativo 
registrou esse contexto, tornando-o referencial de “tempos difíceis” para 
a comunidade. Os depoimentos revelam, com riqueza de detalhes este 
cenário. O documento oral, com toda a sua especificidade, variação de 
tom, ritmo, prioridades, possibilitou uma análise mais sensível, e com 
maior acuidade do cotidiano e do imaginário dessas pessoas durante esse 
período. Essa memória da guerra possibilitou um diálogo interessante 
com as fontes escritas, sobretudo os periódicos, que veiculavam maci-
çamente as notícias do momento, sempre emprenhadas por um discurso 
mobilizatório. As atitudes, as experiências, relatadas com a emoção de 
quem vivenciou intensamente os infortúnios dessa conjuntura, abriram 
um campo profícuo para a pesquisa, com ricas e numerosas possibili-
dades. É preciso ressaltar, enfaticamente, a vontade do nativo de narrar 
a sua experiência! Essa preciosa disponibilidade, síntese, por exemplo, 
do anseio do Sr. Milton Guimarães (2002) de ficar conhecido, de contar 
os acontecimentos, talvez seja indicativo da consciência da riqueza da sua 
memória, à espera do súbito aparecimento de alguém disposto a prestar 
atenção nas suas histórias.

1 O medo veio do mar

A repercussão da guerra na Bahia foi expressivamente fraca até 
1941. Segundo Consuelo Novais Sampaio (1995, p. 86), “o predomínio 
absoluto da sociedade rural sobre a urbana (88%) e o elevado número de 
analfabetos (92%) limitavam o interesse pelo conflito”.  Soma-se a isso o fato 
de a população perceber a guerra, em termos geográficos, ainda distante 
do país. A partir do alinhamento com os Estados Unidos, Vargas passou a 
promover medidas para uma eventual participação do Brasil no conflito. 
O Nordeste fora convocado para a “luta”, sob a invocação dos seus mais 
significativos mitos patrióticos.  Estimulados pelo discurso oficial e pelo 
clima motivador gerado pelas agressões do Eixo ao litoral brasileiro, os 
baianos começaram a vivenciar efetivamente o clima de guerra.

A partir de fevereiro de 1942 navios brasileiros começaram a ser 
torpedeados por submarinos alemães e italianos em águas internacio-
nais. Seis meses depois os alemães atacavam a costa brasileira causando 
baixas consideráveis à navegação de cabotagem nacional. Os periódicos 
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baianos incitam a população a “cooperar contra o quinta-colunismo” 
(DIÁRIO DA BAHIA, 1942, p. 3). Nessa perspectiva, a intensificação da 
mobilização popular a favor da guerra associa-se imediatamente a um 
estado de alerta geral.

O litoral baiano, o mais extenso do país e estrategicamente um dos 
mais importantes nesse período, é motivo de preocupação e planejamento. 
Os afundamentos constantes de navios brasileiros por um submarino 
alemão em águas da Bahia, além de terem mobilizado e aterrorizado a 
população, preocuparam as Forças Armadas, em especial a Marinha. A 
tabela abaixo elucida esses torpedeamentos:

Tabela 1 – Navios torpedeados no litoral baiano (1942)

NAVIO/TONE-
LAGEM BELIGERANTE DATA DANOS E VÍTIMAS

Araraquara (4.871 
ton.) U-507 16-08-1942 Torpedeado, 131 mortos

Aníbal  Benélovo 
(1.904 ton.) U-507 16-08-1942 Torpedeado, 150 mortos

Itagiba (2.055 ton.) U-507 17-08-1942 Torpedeado, 39 mortos

Arará (1.075 ton.) U-507 17-08-1942 Torpedeado, 20 mortos

Não identificado U-507 17-08-1942 Torpedeado, sem 
informação

Jacira (89 ton.) U-507 19-08-1942 Torpedeado, sem vítimas

Fonte: Revista Marítima Brasileira, 1997

Com uma fortaleza que serviu de proteção a uma das portas de 
entrada do Recôncavo baiano ao longo dos séculos, o Morro de São de 
Paulo ressurgiu na Segunda Guerra como local estratégico de guarnição 
da costa brasileira. Ali foi instalado um posto de radiotelegrafia, enviado 
um contingente fixo da Marinha, além do movimento de navios naquelas 
águas ter se tornado algo rotineiro.
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Mapa 1 – O Morro de São Paulo no Litoral Baiano

Fonte: Moutinho (2005, p. 34)
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O povoado guarda especificidades que merecem destaque. Além da 
sua localização e do fato de os moradores viverem exclusivamente da pesca, 
a população nativa viveu intensamente as consequências mais dramáticas do 
conflito. Um fato que marcou a vida dos baianos em geral, e mais profunda-
mente os moradores do povoado do Morro de S. Paulo foi o afundamento 
dos navios “Itagiba” e “Arará”.

No dia 17 de agosto de 1942, ao sul do Morro de São Paulo, a apro-
ximadamente 13 milhas da costa, os navios foram atacados pelo submarino 
alemão U-507 e afundaram rapidamente. Dos 60 tripulantes do “Itagiba”, nove 
pereceram, e, dos 121 passageiros, 30 desapareceram. No “Arará” 20 dos 35 
tripulantes pereceram (FALCÃO, 1999).  Os náufragos começaram a chegar 
em baleeiras na povoação, causando pânico aos seus moradores. Depois de 
socorridos, vestidos e alimentados foram deslocados para Valença – cidade 
próxima – onde receberam tratamento médico. Os valencianos, também 
aterrorizados com o acontecido, mobilizaram-se em socorro às vítimas; 
paralelamente, manifestações patrióticas tomaram conta da cidade (O MUNI-
CÍPIO, 1942, capa 22).  Os jornais da época dão cobertura integral ao fato.

Figura 1 – Náufragos dos navios “Itagiba” e “Arará”, resgatados no momento dos tor-
pedeamentos

Fonte: A Tarde, 21 agosto 1942, capa
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Os afundamentos dos navios “Itagiba” e “Arará” tornaram-se referência 
imediata e constante nas conversas com os morrenses que vivenciaram a 
tragédia. Os entrevistados se referem a uma grande explosão, seguida de des-
troços na praia e uma mobilização intensa para o salvamento das vítimas! O 
acontecimento, narrado de forma tão presente e detalhada pelos depoentes, 
contribuiu decisivamente para modificar o cotidiano daquelas pessoas. Conta 
D. Elze Wense (2000), que foram avistadas as primeiras baleeiras por volta de 
5 horas da tarde. Estavam cheias de sobreviventes, muitos gravemente feridos. 
Toda a comunidade se mobilizou no sentido de acomodar as vítimas e prestar 
os primeiros socorros. O rebuliço foi geral, e um sentimento de medo tomou 
conta do lugar! Os feridos foram acomodados nas casas, sendo providenciadas 
também roupas e alimentação. Durante a madrugada, a população, a postos, 
recolheu mais uma baleeira com sobreviventes. As vítimas permaneceram 
no povoado durante todo o dia seguinte, sendo transportadas para Valença 
em um iate de uma fábrica local de tecidos. Na cidade, foram acomodadas na 
Recreativa (Clube dos Operários), onde receberam cuidados médicos.

Os moradores do Morro de São Paulo, devido principalmente à distância 
das cidades de Cairu, Valença e Salvador, e a um modo de vida exclusivamente 
dependente da pesca e do extrativismo vegetal, o que lhes conferia uma certa 
autossuficiência, viviam em um mundo onde as informações sempre assu-
miam um caráter de rumor. Assim, uma novidade causava estranhamento e 
medo; a guerra era uma novidade e as notícias decorrentes dela quase sempre 
ganhava o estatuto de boato. De acordo com o Sr. Milton Guimarães (2002), 
morador da Gamboa do Morro no período, “quando pegavam um jornal, pessoas 
que chegavam, que lia, ficava todo mundo apavorado [...]. Acho que só Gonçalo que 
tinha um rádio, mas fazia muita zoada... não dava pra entender muito bem não”. O 
depoimento é elucidativo quanto ao estado de “desinformação” da população 
do povoado. Apesar de esporadicamente a notícia chegar pelos jornais, a lei-
tura particular dos fatos proporcionou versões próprias dos acontecimentos.

Além do constante perigo de torpedeamentos, o sobrevoo de aviões 
no povoado também causava pânico coletivo. Conta D. Elze Wense (2000) 
que “numa manhã ensolarada, avistou-se ao longe, vindo do Sul, um objeto cir-
cular, metálico, brilhante, com uma aparência de projétil”. À medida que foi se 
aproximando, o medo e a correria tomaram conta. Aos poucos, o objeto foi 
deixando aparecer a sua forma: era um dirigível segundo ela, norte-ameri-
cano.  D. Maria do Carmo (2000) explica que não era comum a passagem 
de aviões pelo povoado, mas afirma que “[…] quando a gente via assim ficava 
tudo pedindo a Deus misericórdia. Pensava que ia jogar bomba na gente”.
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Em outubro de 1942 o presidente Getúlio Vargas decreta que as 
colônias de pesca passarão à jurisdição do Ministério da Marinha, “[...] a 
fim de serem seus associados, devidamente instruídos, empregados como 
auxiliares das Fôrças Navais na vigilância e defesa das águas territoriais 
brasileiras” (MARINHA DO BRASIL, 1953, p. 17). A partir da decisão 
de subordinar as colônias de pesca ao Ministério da Marinha, uma série 
de medidas são tomadas no sentido de possibilitar um controle efetiva-
mente seguro do litoral. No Morro de São Paulo, uma base da Marinha 
é instalada, com um contingente de soldados semifixos e uma estação de 
radiotelegrafia.

O estado de alerta geral foi maciçamente veiculado pela imprensa. Os 
pescadores estavam no epicentro da lógica de defesa do litoral. Foi notícia, 
em setembro de 1942, a circular do comandante Armando Pina distribuída a 
aproximadamente “oitenta mil praieiros matriculados”, recomendando-lhes 
que mantivessem os seus barcos, dia e noite, com velas e remos a bordo, as 
vasilhas de água sempre cheias, tudo pronto para lançar-se no mar rapida-
mente. Enfaticamente, o documento alertava que “[…] sempre que ouçam 
ruído de tiro ou clarão procedente do mar que aproximem corajosamente 
do local, para salvamento de náufragos e para colher informações” (DIÁRIO 
DA BAHIA, 19 set. 1942, p. 3).

A campanha de segurança ganhou realmente corpo, especialmente nas 
cidades. Os pescadores foram levados à colaboração, por força da persuasão 
oficial ou por uma leitura particular dos acontecimentos. As colônias de 
pesca, imbuídas pela posição de “vanguarda voluntária da segurança nacio-
nal”, mantiveram-se solidárias e a postos para quaisquer eventualidades. 
Uma nota publicada no jornal O Município reforça esse ponto de vista: “O 
sr. Presidente sempre atento ao desenrolar dos fatos, recomenda aos nossos 
pescadores muita vigilância e toda prudência e pede todo acatamento as 
autoridades locais” (O MUNICÍPIO, 29 ago. 1942, p. 3).

O envolvimento dos pescadores do Morro de São Paulo e redondezas 
(Gamboa do Morro, Boipeba, Garapuá – povoados localizados na Ilha de 
Tinharé) foi inevitável. O trânsito de navios e soldados, e uma diversidade 
de acontecimentos sempre acompanhados por uma leitura peculiar dos 
fatos, acabam por levar, direta e indiretamente, essas pessoas à colaboração. 
Para o Sr. Milton Guimarães (2002), “havia essa suspeita de tudo. Na época 
da guerra ninguém confiava em ninguém [...]. Qualquer coisa era uma suspeita; 
arriscado a gente ser preso”.
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Ao contrário do que os jornais A Tarde e Diário da Bahia veiculavam, 
o temor deveria ser “incendiado” entre a população costeira, sentimento 
que fica patente na carta do Adido Naval à Embaixada Norte-Americana. 
De acordo com este, a criação de um “medo institucionalizado” tornaria os 
pescadores fiéis colaboradores da Causa Aliada. Segundo o documento, “a 
imaginação desses homens precisa ser incendiada através do esclarecimento 
dos princípios fundamentais envolvidos na luta que se trava, e dos sinistros 
fitos do inimigo” (MARINHA DO BRASIL, 1953, p. 147).

Para os habitantes do povoado, o discurso intimidador de oficiais 
da Marinha que por ali tramitavam, associado a interpretações próprias e 
quase sempre rumorosas daquilo que se noticiava na imprensa valenciana 
e em Salvador, contribuíram em grau superlativo para a construção de um 
imaginário fértil em conjecturas. Para esses nativos, a guerra teve, na prática, 
efeitos mais locais e contornos bem definidos.

Acreditavam os morrenses que os submarinos alemães rondavam 
diuturnamente aquela costa com o objetivo de tomar a Ilha. Todos os 
depoimentos fazem alusão a isso! Para estes o conflito tinha a sua gênese e 
desenvolvimento sempre associado às proximidades. Não é exagero espe-
cular que para os nativos, os afundamentos dos navios “Itagiba” e “Arará” 
naquelas proximidades foram o estopim da guerra, seguidos de todo um 
contexto de temeridades. Quando D. Maria do Amparo (1999) é, por exemplo, 
questionada sobre o local da guerra, a sua resposta é o silêncio! Entretanto, 
imediatamente começa relatar a presença dos alemães na baía. Não havia 
uma definição precisa para a geografia do conflito, porém havia a convicção 
que ele acontecia ali, bem próximo.

Para os baianos, especificamente os morrenses, por se tratar de uma 
guerra objetivamente marítima, a força das suas tradições tratou de acordar 
velhos estereótipos, como a energia incontrolável das tempestades e seres 
marítimos ameaçadores, adaptando-os aos novos tempos. Quimeras, sereias, 
beatatás e, durante a Segunda Guerra, nazistas. A partir dos afundamentos de 
navios brasileiros no litoral baiano, esse ponto de vista foi insistentemente 
reforçado. A crença no “grande mal” à espreita no oceano, tornou-se versão 
consensual no período.

O mal trazido pelo mar – como acreditavam os praieiros – estava 
bem próximo! A leitura dos acontecimentos, sempre associada a elementos 
da cultura local, contribuiu para a (re)elaboração de muitos arquétipos, a 
maioria deles indicativos de medo e insegurança nesse período. As histórias 
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do Beatatá, monstro do mar em forma de bola de fogo que aterrorizava os pes-
cadores, narradas pelo Sr. Milton (2002), revelam uma similitude incrível 
com as descrições feitas por ele dos inimigos – alemães – nas proximidades. 
O gestual, a entonação de voz, a coincidência nos detalhes, a maneira de 
atuação do inimigo, bem como a reação das pessoas à inóspita aparição 
do “estrangeiro mal”, leva-nos a acreditar que a associação dos alemães a 
um grande e poderoso mal foi elaborada, antes de tudo, a partir de uma 
releitura dos sinais locais que efetivamente causavam temor ancestral aos 
nativos. O “Beatatá”, bola de fogo que queimava tudo ao seu alcance, ganhou 
feixes de luz no período, uma alusão, talvez, aos holofotes do constante 
patrulhamento da Marinha naquele local, que os nativos acreditavam ser 
dos inimigos alemães que espreitavam à noite.

Mas o mar não é exclusividade de todos os males. Fantasmas, tempes-
tades e malefícios diversos também têm a noite como cúmplice! O mesmo 
passado que criou expectativas e estereótipos para os mais variados ele-
mentos do “desconhecido”, associou, por experiência, a noite com as trevas. 
Inúmeras circunstâncias levaram os nativos litorâneos a experimentar a 
insegurança e o temor noturno. Não havia luz elétrica no povoado, as casas, 
parcamente iluminadas por lampiões fechavam as suas portas normalmente 
às sete horas da noite. “Com o blecaute, às seis já se recolhiam” – explica com 
voz grave D. Elze Wense (2000); reduziam ao mínimo o número de lampa-
rinas, enfraquecendo também as suas chamas; as frestas de portas e janelas 
eram cuidadosamente fechadas. O restante ficava por conta da imaginação 
que não encontrava dificuldades para conjecturar, diante de situações tão 
inusitadas como, por exemplo, os torpedeamentos naquelas redondezas. 
O silêncio, companheiro do imaginário, era um ingrediente a mais no 
escuro. O corpo rijo, a face pesada da depoente quando relata o caso da 
“bandeira branca pendurada no mastro da varanda da casa, deixada à noite por 
algum marinheiro que vistoriava nos arredores”, com um alerta escrito com 
tinta vermelha – o “Brasil está em guerra” –, sugere uma incômoda visita aos 
recônditos da sua memória de guerra, por conta, talvez, de uma explícita 
vulnerabilidade ao inimigo durante à noite.

2 Tempos de Sobrevivência

Em 1940, Cairu contava com uma população de 4.948 habitantes 
(IBGE, 1940). Desse contingente, 28,25% moravam na Gamboa do Morro. 
É difícil precisar o número de habitantes no Morro de São Paulo nesse 
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período. A povoação não é citada nas estatísticas, mas os números obtidos 
na Gamboa incluem também o lugar, por isso acreditamos que, dos 1.398 
habitantes gamboenses, 40%, aproximadamente, correspondiam à popula-
ção morrense. Alguns depoimentos de moradores reforçam essa estimativa 
numérica. Ressaltamos que estamos trabalhando com a ideia de que o 
povoado faz parte da área urbana da Gamboa do Morro.

A maior parte da população nativa era composta de pescadores. A 
pesca era a principal atividade econômica desenvolvida pela comunidade. 
Todos estavam envolvidos nessa prática: homens, mulheres e crianças; a 
atividade mobilizava toda a família no sentido de garantir, além do alimento 
diário, um dinheiro para compra de outros produtos básicos. Normalmente 
aos homens, pais de família, cabia a responsabilidade de pescar em mar 
aberto, distante da costa. Em pequenos barcos a pano, chegavam até dez, 
doze braças de profundidade, onde pescavam com linha no fundo. Saíam às 
quatro horas da manhã e retornavam, comumente, à zero hora. O processo 
consistia na captura de iscas, feita nas proximidades, partindo logo após para 
o alto-mar, onde a pesca era realizada, relata o Sr. Moacir Moutinho (1998). 
Explica o depoente que, além da pesca em alto-mar, outras modalidades 
eram realizadas no povoado. A pescaria de rede e de camboa (espécie de 
cerca-labirinto fixada na água) também ajudava no sustento do morrense. 
Era uma atividade que requeria coleta e limpeza no mínimo duas vezes ao 
dia, o que nos faz pensar na sua realização por homens que optavam por 
não pescar em mar aberto, ou pelos filhos daqueles que saíam à barra.

Durante o período da guerra, a pescaria diminui vertiginosamente 
no Morro de São Paulo. Os homens, temerosos de ter o seu barco afundado 
por um submarino alemão ou até mesmo ter os mantimentos e mercadorias 
pilhados, não mais saíam para a pesca em alto mar. A proteção (tapume) 
colocada em um dos lados do farol, pela Marinha, agravou a situação, pois 
com o foco de luz encoberto no sentido sudeste-nordeste (indicador dos 
pontos de pesca em alto mar), a orientação dos pescadores na linha dos 
pesqueiros ficou cegamente comprometida. O Sr. Milton (2002) sublinha 
o maior motivo da diminuição da pescaria: “Era o medo que tinha! Porque na 
boca do Morro [barra do Morro] os submarinos podiam vir à vontade. A gente 
via muito holofote. Clareava até cá dentro... aonde descobrisse... até no Galeão”.

O fornecimento do pescado para as praças de Valença e Salvador foi 
sensivelmente subtraído. Os periódicos da época acusavam rotineiramente 
o sumiço do produto no mercado, atribuindo à ação dos especuladores, 
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“ditadores do peixe” e inimigos da Nação (DIÁRIO DA BAHIA, 20 fev. 1943, 
p. 8). Mas, poucas foram as matérias que versaram sobre a diminuição do 
trabalho dos pescadores nesse período. Uma das mais ilustrativas, publicada 
pelo Diário da Bahia, questiona: “[…] Que tem a guerra com o peixe no mar? 
Será que há crise deste alimento por falta de peixe no mar, ou por falta de 
pescadores” (DIÁRIO DA BAHIA, 11 jun. 1942, p. 3).

A pescaria de facho – tocha de fogo – também diminuiu. Com o blecaute, 
as luzes tinham que ser apagadas para não sinalizar para o inimigo, tornando-se 
um complicador a mais na vida dos nativos. A mariscada (recolhimento dos 
peixes) nas camboas também ficou comprometida como explica o Sr. Milton 
(2002): “Eu mariscava camboa de noite e foi proibido acender candeeiro pra não 
despertar... com medo do submarino da boca da barra não avistar”.

Com o alimento básico faltando na mesa, a busca por alternativas 
significou, literalmente, condição preliminar para a sobrevivência. D. Maria 
do Amparo (1999) expressa enfaticamente essa atitude, lembrando que “ia 
[pescar] em noite de escuro mermo […] e as pessoa já sabia o roteiro dos pesqueiro 
[…]”. As ações cotidianas remontam a uma intensificação das atividades 
que, pelo menos antes do conflito, eram paralelas ou complementares à 
pescaria. Em tempos de crise tudo o que se fazia contribuía para a sobre-
vivência, como reforça D. Maria do Carmo (2000): “[…] tudo ajudava pra 
gente trabalhar pra comer […]”.

A venda de doces (balas, quindins etc.) intensificou-se. As crian-
ças saíam vendendo as guloseimas pelas ruas. Vale notar que, apesar de o 
dinheiro ser escasso, conseguia-se vender os produtos, como destaca D. 
Maria do Carmo (2000). A dona de casa geralmente possuía uma especiali-
dade culinária que, coincidentemente, ao ser comercializada não encontrava 
concorrência. Não é forçoso pensar numa espécie de teia de solidariedade, 
principalmente se levarmos em consideração as circunstâncias da guerra. 
Assim, vendiam doces diferenciados objetivando não apenas o fluxo sem 
concorrência dos produtos no povoado, mas mais ainda, uma espécie de 
solidária troca de mercadorias.

A produção de peneiras e a lavagem de roupas de ganho foram ati-
vidades que também contribuíram para o complemento da renda familiar, 
ajudando na compra de produtos da cesta básica. As peneiras eram vendidas 
na porta da fábrica de tecidos, em Valença, diretamente pelas artesãs. No 
verão, os poucos visitantes, veranistas que possuíam casas no povoado, 
pagavam às moradoras pela lavagem das suas roupas.
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Mas foi o trabalho nas caieiras um dos únicos e mais penosos caminhos 
para a maioria da população. A fabricação de cal era um trabalho árduo: 
bruto pelo constante uso da força, penoso pelo tempo que durava o amole-
cimento das pedras.  Da quebra de pedras à comercialização do produto, o 
processo custaria aos caieiros duras etapas: a quebra de pedras nos recifes 
(feita por homens), o carregamento destas em cestos (aqueles que possuíam 
canoas queimavam essa etapa), a arrumação em terra firme (geralmente 
feita por mulheres), o corte da lenha, o fogo na pedra para amolecê-la, 
processo que durava dias, o esfacelamento da pedra transformando-a em 
pó e finalmente o transporte e carregamento do produto nos barcos para a 
comercialização nas beiradas próximas e na cidade de Valença. A venda do 
produto era sempre realizada por um atravessador, diminuindo de forma 
considerável os lucros para os caieiros.

Essa atividade, realizada pela população mais pobre e vulnerável 
do lugar, estendeu-se de forma significativa durante a guerra. Contudo, 
aqueles que possuíam uma alternativa razoavelmente estável de ganho, 
como a extração do coco, viam o trabalho nas caieiras como uma ativi-
dade marginal. É revelador o não desdenhoso e incomodado respondido 
por D. Áurea (1999) quando perguntada se já teria feito cal. A moradora, 
pertencente a uma família proprietária de uma fazenda, garantia parte da 
sua sobrevivência com a comercialização do coco.

Outra ocupação, casualmente desenvolvida no Morro de São Paulo 
foi a venda de borracha. Provavelmente de um navio torpedeado, pesados 
fardos de borracha boiaram nas águas da baía, despertando o interesse ime-
diato dos moradores. A propósito, se considerava a venda da borracha um 
trabalho, uma ocupação, no sentido literal do termo, e não uma atividade 
casual. D. Maria do Carmo (2000) explica que “[…] depois do torpedeamento 
foi que foram trabalhar com borracha. Fardos de borracha”.

Os fardos eram recolhidos longe da praia, colocados nos conveses dos 
pequenos barcos e trazidos para a terra. As mulheres limpavam o produto – 
infestados de “busano”, uma espécie de molusco; os homens encarregavam-se 
de vendê-lo para atravessadores. Para buscar a borracha no mar era necessário 
ter o barco e muita gente disposta (os fardos pesavam muito), o que tornava 
essa atividade um trabalho de parceria, explica o Sr. Moacir (1998).

A venda desses fardos, apesar da intermediação de atravessadores, 
rendeu um lucro considerável aos moradores. O Diário da Bahia anunciava, 
em julho de 1943, o valor fixo de seis cruzeiros por quilo de borracha e 
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três cruzeiros por quilo de artefatos do produto aproveitáveis (DIÁRIO 
DA BAHIA, 16 jul. 1943, p. 3). A borracha possibilitou para a maioria dos 
nativos a compra de instrumentos necessários ao trabalho no mar, como 
anota D. Maria do Carmo (2000): “[…] Vavá [o marido] comprou uma canoa 
com o dinheiro da borracha”. E até mesmo a concretização de desejos materiais 
que, diante das circunstâncias, eram luxuosos. Ressalta D. Áurea (1999) que 
“[…] Antoninho [o marido] pegou essa borracha. Aí eu disse:  – Eu quero que você 
conserte a casa […] aumentar, fazer toda de tijolo […]”.

A maioria das famílias, dependentes de uma economia coletora, como 
a pesca, comercializando apenas o excedente, vivia num patamar relativo de 
pobreza. Mas a posse de um pedaço de terra poderia conferir ao indivíduo 
uma situação mais confortável. Explica D. Áurea (1999) que a fazenda de 
coco pertencente à sua família proporcionava-lhes um pecúlio razoável, e 
que diante de tantas dificuldades, representou uma das poucas situações 
de ganho. Reforça D. Maria do Carmo (2000): “[…] quem tinha fazenda era 
mais assim […]”. Uma condição então vantajosa, comparada à maioria da 
população que vivia no limiar da pobreza. Famílias como a de D. Áurea, por 
ter a garantia de algum dinheiro com a venda do coco, tiveram uma maior 
possibilidade de enfrentar o duro período da guerra: “[…] Graças a Deus 
nunca encarei fome, nunca encarei dificuldade de comida, a não ser na ocasião 
da guerra; mas sempre tínhamos de que viver”, enfatiza a D. Áurea (1999).

A vantagem de possuir uma fazenda foi privilégio apenas de poucas 
famílias no povoado – talvez três, estima D. Elze Wense (2000). A falta de 
alimento atingiu, por extensão, a maioria absoluta dos moradores. D. Maria 
do Carmo (2000) detalha a rotina de inverno vivida por sua família: “[…] eu 
criei meus filhos... no inverno comia banana verde com coco. Não tem nenhum que 
diga: tá sofrendo do pulmão […]”. Importante notar que, apesar da racionali-
zação, uma tentativa de justificar a frugalidade de alimentos, associando-a 
a doenças do sistema respiratório como a tuberculose, tão comum naquela 
época (HENRIQUES, 1966, p. 145-148), D. Maria não esconde a dureza da 
situação vivida. Observamos na fala de todos os depoentes, referência à falta 
de alimentos durante a guerra. A fome sombreou pensamentos e as preocu-
pações do homem do litoral durante todo o período. A comida refletia o ideal 
coletivo de sobrevivência, por ser rara e esporádica. A “fartura” tornou-se 
também uma referência supervalorizada para a extraordinária conjuntura da 
guerra. Assim, fala-se no torpedeamento dos navios “Itagiba” e “Arará”, mas 
fala-se também, de forma incisiva, e talvez superdimensionada, em baleeiras 
cheias de mantimentos, distribuídos pelas vítimas entre os moradores e 
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em fardos de carne de sertão, cebolas, boiando no mar, provavelmente de 
algum navio torpedeado. D. Maria do Carmo (2000) fala de fartura quando 
se refere aos fardos, mas afirma que “depois tudo voltou ao normal”.

A dieta do litorâneo era composta basicamente de peixe fresco, con-
seguido diariamente poucas horas antes de ser servido no prato. Anete Ivo 
(1975) adverte que, apesar da inexatidão, sabe-se que somente após 1945 
o gelo começou a ser introduzido como técnica de acondicionamento e 
conservação do pescado na Bahia. Mas, já em 1942, o jornal O Município 
aponta para a existência de saveiros de negociantes da capital que eram 
aparelhados com geladeiras para o acondicionamento do pescado (O MUNI-
CÍPIO, 11 de julho de 1942, p. 4). Para os nativos do Morro de São Paulo, o 
processo de “salga” era a única alternativa para garantir o peixe à mesa em 
tempos de maior escassez do produto. Além do peixe, alimentos de primeira 
necessidade, como o café, o feijão, o açúcar, a farinha, compunham o prato 
do morrense. As raízes – quiçare, aipim, batata – faziam também parte da 
dieta de alguns moradores. A carne era produto nobre no povoado, como 
explica D. Maria do Carmo (2000): “[…] a carne, a gente levava um século pra 
comprar […]”.

O racionamento de alimentos, em prática já a partir de 1942, potencia-
lizou a penúria da população (A TARDE, 24 ago. 1942, capa). A carne verde 
esteve o tempo todo no centro das preocupações. Em telegrama oficial ao 
prefeito de Valença, em setembro de 1943, o secretário da Comissão de Pre-
ços anuncia o limite máximo de 38 reses a serem abatidas semanalmente no 
município (PMV. Livro de Registro de Correspondências: Telegrama, 24-09-
1943). A decisão foi contestada, mas, três meses após o decreto, um outro 
telegrama, agora assinado pelo assistente técnico da Secretaria de Agricultura, 
negava o pedido de aumento da quota de gado abatido para a cidade (PMV, 
23-12-1943). Vale salientar que o mercado valenciano atendia, além de um 
vasto território rural, a população da ilha de Tinharé, o que lhe conferia uma 
custosa responsabilidade em manter-se razoavelmente abastecido.

A preocupação com a falta de produtos básicos alterou a rotina dos bei-
radeiros. O querosene, por exemplo, era um produto de extrema importância: 
para a iluminação da casa e para a realização do trabalho no mar. Sem ele, a 
pescaria ficava comprometida, sobretudo a de facho e de camboa, realizada 
à noite, e já penalizada com o blecaute. Assim, manter a casa abastecida com 
o combustível, apesar do racionamento e do escurecimento compulsório, foi 
condição preliminar para conseguir o peixe nas “pescarias de escuro”.
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3 A Idealização da Proteção

Estar protegido era mais do que nunca uma necessidade para os 
morrenses. Os soldados que guarneciam o povoado conseguiam oferecer 
uma parcela desse amparo ao circular pelas ruas, ao esclarecer determinadas 
situações, ao fazer rondas noturnas pela praia. “Não se estava sozinho”, sus-
tenta D. Maria do Carmo (2000), mas a companhia que difundia a segurança, 
indubitavelmente, não estava apenas nos fardados oficiais da Marinha. 
Buscou-se com bastante intensidade a outra parcela de proteção na esfera 
do sagrado. Vale salientar que a população baiana foi, desde os tempos 
coloniais, fortemente marcada por uma leitura religiosa (afrocatólica) da 
vida, o que a fazia recorrer, nos momentos de vida e morte, à ajuda divina. 
Os santos, por meio de um catolicismo barroco, foram, assim, sempre uti-
lizados com muita intimidade, em inúmeras situações, inclusive de medo. 
No Morro de São Paulo, a presença dos oficiais não garantia a segurança 
necessária em tempos de tantas desventuras. Foi preciso buscar ajuda do 
sobrenatural, principalmente evocando a força dos santos.

O desafio coletivo de superar os infortúnios encontrou nos festejos 
uma maneira razoável de amenizar os problemas diários e fortalecer os 
laços de solidariedade na povoação. A festa em homenagem à Padroeira 
Nossa Senhora da Luz, a mais importante do lugar, acontecia no mês de 
setembro. Todas as reuniões da Irmandade Nossa senhora da Luz, todos 
os leilões, preparativos, convergiam para o dia do folguedo. A comunidade, 
num esforço coletivo, preparava-se para o pagamento da sua parcela de 
dívida com o Sagrado! O caráter de obrigação verificado nos depoimentos 
aponta também para uma relação de dependência, onde a proteção divina 
era uma das garantias de sobrevivência.

A Igreja de Nossa Senhora da Luz era a única no povoado. A sua 
importância, ímpar para os seus moradores, consubstanciava a ideia de 
patrimônio coletivo, efetivamente compartilhada por todos. Cabia à 
Irmandade a responsabilidade na conservação, consertos e manutenção 
do Templo, mas dificuldades econômicas foram traços característicos 
dessa Organização, nesse período. Não obstante, a decisão de efetuar 
reparos na igreja sempre era mantida. Os nativos, mesmo aqueles que não 
integravam a Irmandade, arcavam com as despesas, oferecendo esmolas 
para a concretização da tarefa.
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A festa em homenagem à Padroeira também mobilizava a comunidade. 
Organizada pela Irmandade, dependia necessariamente de recursos, quer 
seja para a compra de alfaias para a igreja, ou pagamento da filarmônica, 
alimentação e hospedagem para os músicos e frades que vinham de Cairu. A 
análise do livro de prestação de contas da Irmandade aponta para balanços 
anuais fechando com um certo equilíbrio nas contas, principalmente a partir 
de 1939, o que pode ser entendido como indicativo do esforço coletivo para 
a manutenção das tradições religiosas no povoado, principalmente durante 
o conturbado período da guerra.

Tabela 2 – Contas da Irmandade de Nossa Senhora da Luz (1936 a 1943)

PERÍODO DESPESAS RECEITA CRÉDITO DÉBITO
Outubro de 1936 a setembro de 
1937 4:490$000 3:167$600 — 1:322$400

Outubro de 1937 a setembro de 
1938 3:652$500 2:768$500 — 0:884$000

Outubro de 1938 a setembro de 
1939 2:400$400 2:567$300 0:166$900 —

Outubro de 1939 a setembro de 
1940 2:358$900 2:431$100 0:072$200 —

Outubro de 1940 a setembro de 
1941 (Ano de reforma da igreja) 2:341$100 2:204$200 — 0:136$300

Outubro de 1941 a setembro de 
1942 1:716$200 2:691$700 0:975$500 —

Outubro de 1942 a setembro de 
1943 * 4:010$350 4:346$650 0:336$30 —

* Importante notar que, apesar da mudança de moeda, de réis para cruzeiro, em novembro 
de 1942, a prestação de contas continua até pelo menos 1943, sendo feita em réis.
Fonte: INSL. Livro de Prestação de Contas da Irmandade de Nossa Senhora da Luz, 
1936 a 1943

A Irmandade era um grupo fechado. A sua adesão dependia obriga-
toriamente da aprovação da mesa diretora, condicionando uma série de 
critérios, quase sempre morais, ao indivíduo. Explica D. Maria do Carmo 
(2000) que os integrantes eram escolhidos; “não era pra qualquer um, não”. 
Mas, apesar disso, os seus objetivos, principalmente em relação às festas, 
eram congregados por todos no povoado. Os números novamente apontam 
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para a determinação dos beiradeiros em homenagear a Santa Padroeira. 
Um aumento gradual e considerável nas esmolas é um forte indicativo da 
solidariedade coletiva em favor da festa, principalmente se levarmos em 
consideração a situação financeira dos nativos durante a Segunda Guerra.

Tabela 3 – Esmolas para a festa em homenagem à Padroeira (1937-1943)

ESMOLAS
Período Total

1937 – 1938 245$200
1938 – 1939 168$200
1939 – 1940 232$200
1940 – 1941 275$100
1941 – 1942 608$900
1942 – 1943 983$000

Fonte: INSL. Livro de Prestação de Contas da Irmandade de Nossa Senhora da Luz, 
1936 a 1943

As serenatas também motivavam o dia a dia dos moradores! As canto-
rias, as conversas, aqueciam as noites litorâneas. Organizadas quase sempre 
por soldados ou por veranistas, as “festinhas” produziam uma nebulosa 
satisfação e no mínimo, uma alegria imediata. Não é de mais notar que o 
ser humano, por viver em comunidade, necessita de espaços e momentos 
de lazer que favoreçam e permitam a união das pessoas. Por isso, é possível 
que a guerra, a partir da imposição de convívio com indivíduos estranhos ao 
grupo de origem, tenha possibilitado uma ampliação dos espaços de lazer. 
Essas festas podiam não apenas atuar como “disfarce para os problemas 
vividos”, mas também como espaços de prazer e de possíveis alianças para 
a solução de problemas presentes e futuros.

Os depoimentos revelam uma ambiguidade quando se referem a esse 
período, concluindo ora pelas dificuldades enfrentadas, ora pela saudade 
do tempo bom. O saudosismo presente na fala dos moradores relaciona-se 
em parte com a presença dos soldados no povoado.  O namoro, a amizade, 
deixaram marcas profundas e saudosas nas moradoras, ajudando a cons-
truir o lado positivo da guerra. Os soldados gozavam de um considerável 
prestígio na comunidade: por um lado estavam defendendo aquela região, 
por outro eram pessoas novas, com diferentes valores que, sem sombra 
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de dúvida, chamavam a atenção dos habitantes.  Soma-se a isso uma certa 
obrigação em tratar bem, em construir junto aos soldados uma “família 
postiça”, pois estariam eles distantes dos seus entes queridos, defendendo 
o povoado. Nos depoimentos – como o de D. Áurea (1999) – esclarece-se 
que, quando ali chegaram, “os oficiais se sentiram tristes, cabisbaixos; todavia, 
com o passar do tempo, foram aprendendo a gostar do lugar e do povo”. É o que 
expressa os versos de uma canção que segundo D. Áurea (1999) foi composta 
por Genário Amado, soldado da Marinha: “Fui destacado para aqui pro Morro; 
Meu Deus do céu desta vez sei que morro; [...] Agora que estou pra voltar, peço a 
Deus para esta hora não chegar!”.

As atitudes dos nativos do Morro de São Paulo diante das dificul-
dades impostas pela guerra variaram entre os infortúnios e o medo, entre 
a insegurança e a luta pela vida. A sobrevivência desse povo esteve todo 
o tempo ligada à sua capacidade de coletivizar não apenas os problemas, 
mas também as suas soluções. A solidariedade presente na labuta diária, 
nas serenatas, nos folguedos, na festa da Santa Padroeira é marca de um 
tempo bom, e por isso o nativo se emociona quando fala de antigamente. A 
saudade, infelizmente, não é menor que o aparente desgosto de ver as suas 
velhas tradições se perderem pela força do capital especulativo que “ergue, 
mas também destrói coisas belas”, sintoma de um lugar agora cosmopolita 
e franqueado ao mercado turístico. A história dessas pessoas é a história da 
vida, e confunde-se com uma trajetória de sensibilidade, criatividade e luta.

4 Considerações finais

O período de 1942 a 1945 foi indicativo de consideráveis infortúnios 
para o povo baiano, e em especial para os morrenses. Os afundamentos 
de navios brasileiros pelo Eixo, ao mesmo tempo que despertavam um 
sentimento popular de animosidade em relação aos nazistas, sobretudo na 
capital baiana, criava um temor coletivo frente às novas circunstâncias. A 
escassez de produtos, inclusive gêneros de primeira necessidade, a especu-
lação e a carestia de vida contribuíram sobremaneira para a deterioração 
das condições de vida da população.

Os nativos do Morro de São Paulo foram fortemente impactados 
pelos efeitos da guerra. Em primeiro lugar, vivenciaram de perto o trauma 
dos afundamentos dos navios brasileiros “Itagiba” e “Arará” e todas as suas 
consequências mais imediatas, como o medo e o sentimento global de inse-
gurança. Em segundo, para uma população com poucos recursos financeiros 
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e parcas possibilidades de alimentação, a instituição do racionamento de 
guerra, bem como a conjuntura de especulação e aumentos galopantes de 
preços contribuiu decisivamente para o desgaste das condições de vida 
daquele povo.

Assim, em tempos de tantos infortúnios, tornou-se questão primária 
a garantia da sobrevivência por meio de qualquer ocupação que permitisse 
a manutenção do alimento diário à mesa. Para uma população que vivia 
quase exclusivamente da pesca, a diminuição desta atividade significou 
enormes problemas. Além do pecúlio garantido a duras penas com a venda 
do pescado, o alimento básico no prato tornou-se imediatamente ausente.

Não obstante, outras atividades, como a confecção de peneiras, a 
lavagem de roupas e a venda de doces, o trabalho nas caieiras, ocupações 
que antes do conflito eram paralelas ou complementares à pescaria, aumen-
taram de forma significativa no povoado.

Outras questões, contudo, ampliaram a situação. A ideia de que o ini-
migo estava nas proximidades, à espreita e pronto para atacar potencializou 
um sentimento generalizado de vulnerabilidade. As consequências desse 
estado se refletiram de forma imediata no cotidiano da comunidade. O 
medo de sair para a pescaria em alto-mar trouxe consequências enormes, 
haja vista que era a atividade mais importante e lucrativa do lugar, além 
do mais, o peixe não só se tornou escasso à mesa, como as possibilidades 
de um pecúlio diminuíram consideravelmente. A nova situação exigiu a 
construção de ideais de proteção que garantissem a normalidade. Nesse 
sentido, a população não via nos soldados que guarneciam o local prote-
ção suficiente. Foi preciso buscar também ajuda na proteção dos santos. 
Um universo rico em símbolos e mitos se abre nesse momento a partir da 
intensificação do diálogo com o sobrenatural.

A sobrevivência também ganhou outros contornos no povoado. As 
festas religiosas, as serenatas, os folguedos, contrariavam as circunstâncias 
da guerra e contribuíam para aquecer a noite do nativo. O esforço para 
manter as tradições, mobilizou coletivamente a comunidade mediante 
práticas que envolviam o fortalecimento dos laços de solidariedade. 
Os festejos, assim como todo o arsenal construído pelos moradores do 
povoado no sentido de atenuar os problemas e garantir a vida, são tra-
ços da identidade desse povo, que fez dessa época referência notória de 
infortúnios, medo e sobrevivência.
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EPISTEMOLOGIAS, TECNOLOGIAS E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS DA 
POPULAÇÃO NEGRA EM DIÁSPORA E SUAS 
POTENCIALIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

Egnaldo Rocha da Silva

[...] a gente trabalha muito as histórias que estão nos livros, mas não 
trabalhamos a oralidade, não trazemos o conhecimento presente na 

comunidade para dentro da sala de aula. [...], é como se a escola não 
estivesse dentro da comunidade.

(Ana Claudia dos Santos, 2017. Quilombola e professora)

A observação da professora Ana Claudia anuncia o que propomos 
neste texto: refletir sobre educação a partir dos sujeitos subalternizados 
pela colonialidade do ser e do saber, por meio do diálogo, interação e 
cooperação entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento tradi-
cional presente nas comunidades remanescentes quilombolas. É preciso 
esclarecer que as questões apresentadas neste texto são fruto de pesquisas 
em estágio embrionário que vendo desenvolvendo sobre as epistemo-
logias, modos de ser, viver, fazer e estar no mundo das comunidades 
remanescentes quilombolas do Baixo Sul da Bahia e sua importância para 
a implementação da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de 
história e cultura africana, afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino 
públicos e particulares, bem como das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, instituída pela 
Resolução n.º 8, de 20 de novembro de 2012, de forma que não há a pre-
tensão de esgotar o assunto.

Partindo do princípio de que os dispositivos legais citados buscam 
dar visibilidade à participação ativa e fundamental de negro(a)s para o 
processo civilizatório da sociedade brasileira, não apenas com sua força 
de trabalho, mas, sobretudo com suas culturas, tecnologias e conhecimen-
tos, propomos aqui pensar como os mestres e mestras das comunidades 
quilombolas podem e devem assumir papel de protagonistas, juntamente 
com os atores sociais que compõem a instituição escolar para implemen-
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tação de tais dispositivos. Nesse sentido, o diálogo e a cooperação entre 
dois universos de conhecimentos, o tradicional e o acadêmico-escolar, 
têm potencial para superar o que Boaventura de Sousa Santos classifica 
como “Monocultura do saber e do rigor” e, por essa via, demostrar os 
caminhos por onde os ensaios de uma educação escolar quilombola assen-
tada e guiada pela ecologia de saberes possa se efetivar. Afinal, conforme 
argumenta José Jorge de Carvalho:

[...] se existem saberes indígenas e afro-brasileiros consi-
derados agora obrigatórios para a formação de estudantes 
universitários, os professores capacitados para transmiti-los 
com maior autoridade e legitimidade intelectual são justa-
mente os mestres e mestras que os reproduzem, recriam e 
transmitem para os demais membros das suas comunidades, 
seguindo tradições seculares (que são, na maioria das vezes, 
mais antigas que a própria tradição universitária brasileira) 
(CARVALHO, 2016, p. 6).

1 Protagonismo tecnológico em África e na diáspora

Para isso, primeiro é preciso desconstruir a ideia de que os africa-
nos e seus descendentes vítimas do escravismo criminoso no Brasil por 
quase quatro séculos eram apenas força de trabalho, despossuídos de 
capacidades intelectuais e inventivas. A realidade dos fatos demonstra 
exatamente o contrário. O projeto colonial português na América não 
teria tido êxito sem os conhecimentos e tecnologias africanas vindas 
para esta banda do atlântico nos corpos e mentes daqueles que aqui 
foram escravizados. Esses conhecimentos foram largamente utilizados 
nos diferentes ciclos econômicos da colônia ao império. De forma que 
a “negação desse passado científico e tecnológico dos povos africanos [e 
originários das américas] e a exaltação do seu caráter lúdico são algumas 
das principais façanhas do eurocentrismo”, cuja consequência, tem sido, 
ainda hoje, o abalo da “autoestima da população africana e da diáspora” 
(ARAUJO, 2013, p. 33).

A reversão desse cenário começa, por um lado, compreendendo 
e aceitando que a África não é apenas o berço da humanidade, é tam-
bém palco pioneiro de inúmeras descobertas e invenções tecnológicas a 
exemplo da mineração, metalurgia, arquitetura, agricultura e construção, 
sendo necessário questionarmos e investigarmos como no âmbito racista 



275

TERRITÓRIO, CULTURA E (DES)ENVOLVIMENTO NO BAIXO SUL DA BAHIA

da colonização e do colonialismo a “Europa subdesenvolveu a África” 
(RODNEY, 1975); e por outro, tirar do limbo a história do Brasil real, 
onde da colônia ao império “em seus aspectos tecnológicos, começa no 
continente africano e nos conhecimentos trazidos pela mão de obra afri-
cana”, sendo urgente a necessidade de “termos conhecimento mínimo das 
tecnologias africanas [e indígenas] desenvolvidas na história do Brasil” 
(CUNHA JUNIOR, 2010, p. 10).

Manoel Raymundo Querino (1851-1923), intelectual negro baiano, 
foi o primeiro a se dedicar a pesquisar e escrever sobre a história do Brasil 
tendo como eixo norteador o protagonismo e as sobrevivências das tec-
nologias, conhecimentos e culturas africanas. Em 1918, enquanto todos 
se voltavam para as teorias racistas que pregavam a hierarquia entre as 
raças, que defendiam que a raça branca/ariana era superior à negra/afri-
cana, cujo maior expoente da divulgação e defesa dessas ideias no Brasil 
naquela data era Nina Rodrigues, Manoel Querino publicava o texto “O 
colono preto como fator de civilização brasileira”, onde argumentava que 
“ao ser transportado para a América [o africano], estava já aparelhado 
para o trabalho que o esperava aqui, como bom caçador, marinheiro, 
criador, extrator de sal, minerador de ferro, pastor, agricultor, mercador 
de marfim etc.”, continua o autor dizendo que “ao tempo do tráfico já o 
africano conhecia o trabalho da mineração, pois lá abundava o ouro, a 
prata, o chumbo, o adiamante e o ferro” (QUERINO, 1980, p. 146). Para 
além de pura força de trabalho, Manoel Querino apresenta o africano e 
seus descendentes como fator de destaque no processo civilizatório da 
sociedade brasileira:

Quem quer que compulse a nossa história certificar-se-á 
do valor e da contribuição do negro na defesa do território 
nacional, na agricultura, na mineração, como bandeirante, 
no movimento da independência, com as armas na mão, 
como elemento apreciável na família, e como o herói do tra-
balho em todas as aplicações úteis e proveitosas. Fora o braço 
propulsor do desenvolvimento manifestado no estado social 
do país, na cultura intelectual e nas grandes obras mate-
riais, pois que, sem o dinheiro que tudo move, não haveria 
educadores nem educandos: feneceriam as aspirações mais 
brilhantes, dissipar-se-iam as tentativas mais valiosas. Foi 
com o produto do seu labor que os ricos senhores puderam 
manter os filhos nas Universidades europeias, e depois nas 
faculdades de ensino do País, instruindo-os, educando-os, 
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donde saíram veneráveis sacerdotes, consumados políticos, 
notáveis cientistas, eméritos literatos, valorosos militares, 
e todos quantos, ao depois fizeram do Brasil colônia, o 
Brasil independente, nação culta, poderosa entre os povos 
civilizados (QUERINO, 1980, p. 156).

Qualquer tentativa de colocar em pratica uma educação verdadeira-
mente decolonial, antirracista e emancipadora do povo negro, conforme 
anuncia a Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares para a Educação 
Escolar Quilombola, precisar começar por conhecer as experiências de 
êxito civilizatório de reinos, civilizações e impérios africanos como a civi-
lização egípcia, o império Kush, o império do Mali, o reino Achanti etc., 
são tantos que poderíamos ocupar as páginas desse artigo os numerando, 
bem como revisitar a inserção, trajetória e participação que os negros 
africanos e seus descendentes tiveram para a consolidação civilizatória 
do Brasil.54

No território do Baixo Sul, por exemplo, os conhecimentos dos 
povos originários da fauna e da flora foram indispensáveis para que os 
colonizadores pudessem encontrar alternativas para arranjos produtivos e 
econômicos por outros meios intransponíveis, a exemplo das fibras vegetais 
como a embira, ticum e piaçava, que substituíram produtos utilizados na 
metrópole. A esse respeito é valido recorrer à narrativa do então ouvidor 
Baltazar da Silva Lisboa que em 1808 ao descrever as terras da Vila de 
Nova de Santarém, atual município de Ituberá, observou que além da 
agricultura de subsistência e da extração de madeira, os índios reduzidos 
na aldeia e, depois, na vila de Santarém, eram hábeis na manipulação de 
fibras vegetais, a exemplo da extraída da palmeira Ticum, que servia para 
fiar e fazer redes e linhas de pesca, bem como as embiras, que

[...] correspondiam a uma gama de vegetais fibrosos da 
terra – como a piaçava, o ticum, o gravatá, o guaxumim –, 
conhecidos pelos índios, os quais tiveram grande utilidade 
na ribeira das naus em Salvador para a confecção de massa 
de calafetamento, em substituição às estopas importadas, e 
de cordoarias (LISBOA apud DIAS, 2007, p. 201).

A embira ainda hoje é utilizada para calafetar embarcações nos 
estaleiros da região; já a piaçava figurou durante todo o século XX e pri-
meiros anos do século XXI como um dos principais produtos agrícolas da 

54  Para uma leitura introdutória e compreensão das origens africanas do Brasil contemporâneo cf. 
Munanga (2009).
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região. Desde então, a produção e comercialização da piaçava enfrenta uma 
severa crise, devido ao baixo valor, muito por conta da concorrência com 
produtos sintéticos, o que tem afetado diretamente muitas comunidades 
remanescentes quilombolas do Baixo Sul, região que concentra o grosso 
da produção da fibra na Bahia e no Brasil.55

Ainda sobre o Baixo Sul da Bahia, é preciso pontuar o protagonismo 
das tecnologias afro-indígena empregada na construção arquitetônica de 
casas de farinha ou engenho,56 moendas e roldões, presentes nas comuni-
dades quilombolas. Estas estruturas fabris foram durante todo o período 
colonial e imperial, e ainda o são na contemporaneidade, exemplos da 
engenhosidade, criatividade e adaptabilidade das tecnologias africanas 
na diáspora. Nessas estruturas a madeira era a principal matéria prima, 
sendo os carpinteiros (os mestres carpinas, como eram conhecidos até 
meados do século XX) e marceneiros figuras centrais na construção dessas 
edificações, estes na sua grande maioria eram escravizados, até o final 
do século XIX, e seus descendentes a partir de então. Desse modo, essas 
realizações fazem parte do nosso processo civilizatório, e tiveram como 
protagonistas homens e mulheres negro(a)s que nelas imprimiram seus 
saberes, artes e ofícios, dos quais devemos nos orgulhar.

Nas comunidades quilombolas, as casas de farinha se constituem 
como espaço de sociabilidades coletivas, desde etapas de sua construção, 
em que a comunidade se reúne em mutirão ou adjunte57 para realizar o 
serviço, constituindo-se como umas das práticas socioculturais solidárias, e 

55  Essa situação é por demais preocupante, uma vez que a sustentabilidade econômica de muitas comunidades 
quilombolas que tem no extrativismo e comercialização da piaçava a principal atividade econômica, a exemplo 
das comunidades de Boitaraca e Jatimane, localizadas no município de Nilo Peçanha. É valido pontuar que a 
grande maioria dos piaçavais da região são nativos, assentados em bioma de Mata Atlântica, que compreende a 
maior parte da Área de Preservação Ambiental do Pratigi, de forma que a viabilidade econômica de seu extra-
tivismo foi durante muito tempo o sustentáculo da preservação desse bioma. A crise atual, além de representar 
um risco a sustentabilidade econômica dessas comunidades, também representa um risco ambiental, uma vez 
que sem a viabilidade econômica da comercialização da piaçava essas comunidades podem buscar outras formas 
de sobrevivência, recorrendo ao cultivo de outras lavouras comercialmente viáveis, a exemplo do cacau. Nesse 
caso, o primeiro passo será a derrubada da mata atlântica.
56  O território atualmente compreendido como Baixo Sul da Bahia, durante o período colonial e imperial, não 
se consolidou como uma zona produtora de cana de açúcar, a exemplo do Recôncavo, as Vilas de Baixo ou Fundo 
das Dozes Léguas, como era conhecido o território na época, consolidou-se como zona produtora de alimentos 
de subsistência, tendo sido o cultivo da mandioca para a produção de farinha com utilização de mão de obra 
escravizada a principal atividade econômica. A respeito, cf. Silva (2013), especialmente o cap. II.
57  Conforme o Dicionário Aurélio, este termo significa o auxílio gratuito que os lavadores prestam uns aos 
outros (em colheita, construção de casa etc.), reunindo todos os lavradores da redondeza e trabalhando em prol 
de um só. De acordo com a região, pode adquirir vários sinônimos relacionados a essa prática, como mutirom, 
mutirum, muxirão, muxirã, muxirom, muquirão, adjunto, adjuntorio, ajuri, arrelia etc. (FERREIRA, 2008, p. 95).
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a casa de farinha um importante espaço de sociabilidade para a comunidade, 
sendo esta uma das estratégias utilizadas pelas comunidades quilombolas 
para driblar as dificuldades. Conforme conta Marinalva Conceição da 
Silva, 31 anos, da comunidade quilombola de Lagoa Santa: “Aqui a gente 
ajuda os vizinhos. Quando tem uma mandioca pra raspar, a gente ajuda; aí, 
quando outro precisa, a gente vai”.58

Sobre os adjuntes, é importante sinalizar que o trabalho a ser rea-
lizado é marcado pelos cantos responsoriais, no caso da derruba da mata 
para o roçado, os machadeiros tinham que “[...] prestar atenção na quadra”. 
É a quadra que marcava o ritmo das cutiladas dadas na madeira, sendo 
que “O próprio ritmo da toada facilita muitas vezes o ritmo da operação 
manual,” pois a música é um “[...] estimulante do trabalho que faz render 
mais” (ARAÚJO, 1973, p. 124). Cristovão de Jesus dos Santos, 67 anos, 
um dos mestres do saber e guardião da memória social da comunidade, 
narra um desses cantos de trabalho que se costuma entoar no momento 
da derruba dos roçados:

Ó meu sinhô, bombeia e a bombafuró / O tanque do meu 
ano está preso no vapó / Ei meu amigo companheiro, tu 
passa de lá, vem cá / Do jeito que sou maneiro, passo n’água 
sem molhá / Ó meu sinhô, bombeia e a bombafuró / O 
tanque do meu ano esta preso no vapó / Ó táva na beira do 
rio, táva no rio do caná / Do jeito que sou maneiro, passo 
n’água sem molhá / Ó meu sinhô, bombeia e a bombafuró / 
O tanque do meu ano está preso no vapó / É siná, é ponto, 
é vírgula / Se é ponto, é virgula, é siná / Proveita enquanto 
eu quero / Sábado de tarde eu vou lá.

Segundo Cristovão, os versos e quadras entoados durante a realização 
do trabalho pelo grupo ajudam no desenvolvimento do serviço: “porque 
cria influência, é rápido para fazer presença no trabalho”.59

58  Marinalva Conceição da Silva. Entrevista concedida em 18 de janeiro de 2012.
59  Cristovão de Jesus dos Santos. Entrevista concedida em 23 de fevereiro de 2017.
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Figura 1 – Adjunte para bater o assento60 da Casa de Farinha de Cristovão de Jesus dos 
Santos, comunidade quilombola de Lagoa Santa – Ituberá-BA, 2010

Fonte: acervo pessoal. Fotografia de Egnaldo Rocha da Silva

Figura 2 – Engenho de Mandioca ou Casa de farinha – 1892. Óleo sobre tela de Mo-
desto Brocos.

Fonte: Risério (2003, p. 260)

60  O assento da Casa de Farinha consiste em uma bancada feita de barro batido, com uma abertura no centro 
onde é assentado o arguida. O arguida consiste em uma peça redonda, feita de barro, onde a massa de mandioca 
é torrada.
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Figura 3 – Limpando a raiz da mandioca, Comunidade Remanescente Quilombola de 
Lagoa Santa – Ituberá-BA, 2011

Fonte: acervo pessoal. Fotografia de Egnaldo Rocha da Silva

Na pintura de Modesto Brocos é retratado o cotidiano na casa de 
farinha, e podemos observar que a estrutura, os utensílios, os instrumentos, 
a organização e a distribuição das atividades muito se assemelham à forma 
com que a farinha é produzida ainda hoje, na comunidade de Lagoa Santa.

2 Diálogo de saberes como estratégia de construção de uma 
educação escolar quilombola

Passados mais de 500 anos do início do processo de colonização, 
a sociedade brasileira chegou à conclusão da necessidade de conhecer e 
estudar, nos estabelecimentos de ensino a história e a cultura africana, 
afro-brasileira e indígena, a partir da promulgação da Lei 10.639/03, 
depois de 17 anos de sua promulgação, ainda não foi implementada. Entre 
os fatores que corroboram para tal, podemos citar: a) persistência de um 
currículo escolar eurocêntrico e; b) ausência de uma política pública de 
formação continuada sobre a história e cultura africana, afro-brasileira 
e indígena para os professores. A esse respeito é valido pontuar que a 
maioria das universidades disponibiliza a disciplina que trata do tema 
como componente optativo. Essa realidade reforça a perpetuidade do 
processo de negação e apagamento da participação decisiva que tiveram 
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as populações negras e indígenas para processo civilizatório da sociedade 
brasileira, exemplo clássico do racismo epistêmico praticado pelas estru-
turas de ensino nos diferentes níveis.

 Ao negar, sufocar e descredenciar os conhecimentos tradicionais 
presentes nas comunidades tradicionais (rurais, quilombolas, indígenas e 
periféricas), legitima-se o projeto hegemônico da colonialidade do saber, 
poder e ser, assentado na monocultura do saber e do rigor.

Dois exemplos são elucidativos desse cenário de desconhecimento 
e negação dos conhecimentos tradicionais referentes às comunidades 
quilombolas e povos indígenas. O primeiro diz respeito ao cultivo da pia-
çava.61 Em 25 de novembro de 2018, o programa Globo Rural exibiu uma 
matéria62 sobre o cultivo da piaçava na Bahia, sendo um dos entrevistados 
o engenheiro agrônomo Carlos Alex Lima Guimarães, que cultiva piaçava 
em uma fazenda de 300 hectares do município de Itacaré-BA.63 Ao repórter 
que o entrevistava, Carlos Alex explicou que uma das etapas mais difíceis 
que ele enfrentou no processo de domesticação da piaçava foi conseguir 
desenvolver uma técnica de produção de mudas de qualidade, explicando 
que só veio a conseguir quando passou a utilizar garrafas PET, depois de 
10 anos de pesquisa.

O que Alex, formado pela monocultura do saber e do rigor, não sabia 
e certamente ainda não sabe, é que os povos indígenas e as comunidades 
quilombolas da região dominam o cultivo racional da piaçava há pelo 
menos um século, e que, vizinhos a sua fazenda em Itacaré, comunidades 
quilombolas e o povo indígena tupinambá de Olivença cultivam a piaçava 
e dominam as técnicas de plantio, e sabem que não há a necessidade de 
fazer muda, pois o plantio direto da semente no solo é muito mais eficiente, 
tanto na fase de germinação quanto no desenvolvimento da planta – esse 
61  Durante os períodos colonial e imperial, as fibras eram procuradas por navegadores para fabricação de cordas 
utilizadas como amarra de navios. Os cabos de piaçava eram amplamente “usados na navegação, na construção 
naval e nos arrastos de toras de madeira nas áreas de corte”. A partir do século XVIII, aumentou a procura 
pelos piaçavais baianos, “momento em que cresciam os pedidos de amarras por parte dos arsenais do Reino.” 
(LAPA apud DIAS, 2007, p. 193-202). De acordo o IBGE (2005): “A Bahia é o grande produtor de piaçava, com 
89,7% da produção nacional, que, em 2005, alcançou 86.550 t. Os principais municípios produtores são Cairu, 
Ilhéus e Nilo Peçanha [além de Ituberá e Camamu], que, juntos, responderam por cerca de 73,4% da produção 
nacional. O estado do Amazonas também se destacou, sendo responsável por 10,3% da produção nacional de 
piaçava”. A fibra da piaçava possui alta resistência à tração e difícil decomposição, daí a utilização dessa fibra 
para fabricação de cordarias.
62  A reportagem referida está disponível em: https://globoplay.globo.com/v/7186326/. Acesso em: 18 set. 2019.
63  Como resultado de 30 anos de experiência com o cultivo da piaçava, Carlos Alex Lima Guimarães publicou, 
em parceria com o biólogo e professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), o livro Piaçava da Bahia 
(Attaleafunifera Martius): do extrativismo à cultura agrícola, editado pela Editus em 2012.
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foi um dos primeiros ensinamentos que meu pai compartilhou comigo 
quando fiz minha primeira roça. Caso Alex tivesse consultado um mestre 
quilombola ou indígena sobre como eles cultivam a piaçava, certamente 
teria economizado tempo e recurso.

O segundo exemplo advém de Manaus-AM, e envolve o povo indí-
gena da etnia tucano e médicos do Hospital Universitário Getúlio Vargas. 
Em janeiro de 2009, uma indígena de 12 anos da tribo foi picada por uma 
cobra jararaca na região do Alto Rio Negro, na fronteira com a Colômbia, e 
os pais da jovem decidiram levá-la até o posto médico. Conforme explicou 
seu pai, José Barreto, “queria que ela recebesse o soro e depois fosse tratada 
em casa mesmo, como já fizemos com outras pessoas na tribo”. Contudo, 
“os médicos quiseram mandá-la ao hospital em Manaus” (SANCHES, 2009, 
s/p). Nesse momento se estabeleceu o conflito.

A jovem que seguiu internada em um pronto-socorro Infantil, passou 
por cirurgias para retirar os tecidos necrosados pelo veneno da jararaca: 
“Começaram a tirar pedaços dela, não explicaram nada e disseram que 
seria preciso amputar a perna”, disse o pai, que pedia que os médicos dei-
xassem o pajé da tribo entrar na unidade médica e fazer os rituais, o que foi 
negado pela direção do hospital. Uma solução para o impasse veio depois 
que os tucanos recorreram à Procuradoria da República, que recomendou 
a conciliação dos dois tratamentos. Em três dias de tratamento simultâneo, 
a jovem índia deixou de ter febre, a pele cresceu e cobriu os ossos do pé, 
antes expostos pela ferida, e a recomendação de amputação foi descartada.

Com esses exemplos, queremos chamar atenção para duas questões: 
a) o diálogo e a cooperação entre dois universos de conhecimentos têm 
potencial para superar o que Boaventura de Sousa Santos classifica como 
“Monocultura do saber e do rigor: a ideia de que o único saber rigoroso e 
valido é o saber científico; portanto, outros conhecimentos não têm a 
validade nem o rigor do conhecimento científico” (SANTOS, 2007, p. 29, 
grifo do autor); b) demonstram como a colonialidade do saber atua nas 
universidades e as suas consequências para os cursos tanto de graduação 
quanto de licenciatura, onde os estudantes aprendam uma visão única de 
conhecimento e de mundo, marginalizando as epistemologias das popula-
ções negras e indígenas. Esse modelo “implicou em uma exclusão total dos 
saberes das comunidades quilombolas, das comunidades negras de matriz 
religiosa africana, das culturas populares e dos demais povos tradicionais 
do Brasil”. Apenas no início do século XXI, conforme sinaliza José Jorge 
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de Carvalho, “que começaram a ocorrer mudanças significativas nesse 
quadro” (CARVALHO, 2016, p. 5). Essas mudanças vieram, por um lado, 
com o advento da Lei 10.639 e 11.645/08 e por outro, com a execução das 
políticas de ações afirmativas – reserva de vagas para negros e indígenas e 
estudantes oriundos de escola pública.

O quadro de mudanças pelo qual vem passando a universidade 
pública tem potencial, na medida em que as instituições radicalizem em 
sua implementação, de contribuir de forma cada vez mais decisiva para a 
formação de professores, que não mais reproduzam nas escolas a negação 
dos saberes e conhecimentos que os estudantes carregam em seus corpos, 
ensinando-lhes o mundo como ele não é, alheio a suas realidades, como 
observou com muita sagacidade e criticidade o agricultor Antonio Cícero 
de Souza (Ciço), ao responder para que serve a educação escolar, na visão 
dele: “A educação que chega pro senhor é a sua, da sua gente, é pros usos do 
seu mundo. Agora, a minha educação é a sua. Ela tem um saber de sua gente 
e ela serve pra que mundo? Sabe? Tem vez que eu penso que pros pobres a 
escola ensina o mundo como ele não é” (BRANDÃO, 2017, p. 383-384). A 
realidade apresentada por Ciço clama a urgência da efetivação de práticas 
educativas assentadas em valores civilizatórios, modos de ser, viver, fazer 
e estar no mundo presentes nas comunidades quilombolas, onde suas epis-
temologias não sejam silenciadas.

Na conjuntura atual, as discussões teórico/conceituais sobre a decolo-
nialidade, sob a inspiração das reflexões propostas pelo grupo Modernidade/
Colonialidade64, podem ser um caminho conceitual para mobilizarmos 
outras categorias para se pensar os processos de ensino e aprendizagem e 
consequentemente as propostas de formação continuada de professores. 
A exemplo da interculturalidade crítica, conforme pensado por Cathe-
rine Walsh:

[...] la interculturalidad crítica – como práctica política 
– dibuja um caminho muy distinto, que no se limita a las 
esferas políticas, sociales, y culturales, sino que también 

64  Conforme indicam Luiz Fernandes Oliveira e Vera Maria Ferrão Candau, “O grupo é formado predomi-
nantemente por intelectuais da América Latina e apresenta caráter heterogêneo e transdisciplinar. As figuras 
centrais desse grupo são: o filosofo argentino Enrique Dussel, o sociólogo peruano Aníbal Quijano, o semiólogo 
e teórico cultural argentino-norte-americano Walter Mignolo, o sociólogo porto-riquenho Ramón Grosfoguel, a 
linguista norte-americana radicada no Equador Catherine Walsh, o filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado 
Torres, o antropólogo colombiano Arturo Escobar” (CANDAU; OLIVEIRA, 2010, p. 17). Esse grupo busca romper 
com os cânones eurocêntricos, anunciando a necessidade de refletir a partir de outras epistemologias, as do Sul 
(SANTOS; MENEZES, 2010; MIGNOLO, 2003).
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se cruza com las del saber, el ser y la vida misma. Es decir, 
se preocupa también por/com la exclusión, negación y 
subalternización ontológica y epistémico-cognitiva de los 
grupos y sujetos racializados por las prácticas – de deshu-
manización y subordinación de conocimientos – que pri-
vilegian a unos sobre otros, “naturalizando” la diferencia y 
ocultando las desigualdades que se estructuran y mantienen 
en su interior. Pero, y adicionalmente, se preocupa por los 
seres y saberes de resistencia, insurgencia y oposición que 
persisten a pesar de la deshumanización y subordinación 
(WALSH, 2012, p. 37).

Trabalhar na perspectiva da interculturalidade crítica aplicada ao con-
texto da educação na busca da decolonialidade de mentes, corpos e saberes, 
implica trazer para a esfera pública as lutas históricas pelo acesso e pela 
permanência na terra e por educação protagonizada pelas comunidades 
tradicionais e movimentos sociais, dando visibilidade e operacionalizando a 
partir de suas epistemologias. De igual modo, o conceito de ecologia de saberes, 
proposto por Boaventura de Sousa Santos, apresenta-se como fundamental, 
pois indica as bases para se estabelecer o diálogo entre saberes acadêmicos e 
os tradicionais. Conforme indica o autor, “ecologia de saberes [...] tem como 
premissa a ideia da diversidade epistêmica do mundo, o reconhecimento da 
existência de uma pluralidade de formas de conhecimento além do conhe-
cimento científico” (SANTOS, 2010, p. 54). Diante desse cenário é preciso 
tomar consciência, conforme salienta Ramón Grosfoguel (2011, p. 97): “la 
compresión del mundo es mucho más amplia que la com prensión occidental 
del mundo”, e promover, conforme sustenta o autor, uma “ruptura con el 
universalismo eurocéntrico al llamar a la producción de una epistemo logía 
del sur por medio de una ecología de saberes que incluya desde científicos 
sociales hasta epistemologías y saberes Otros producidos desde el Sur”.

Em se tratando de sociedades que sofreram processos de colonização 
hierarquizada a partir da raça, o racismo assumiu centralidade sem seus 
processos civilizatórios. Grosfoguel (2011, p. 97) aponta que nessas socieda-
des, o racismo “es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre 
la línea de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida 
durante a siglos por El “sistema/imperialista/occidentalocéntrico/capita-
lista/patriarcal/moderno/colonial”, em que o Brasil assume, infelizmente, 
um protagonismo global, sendo que o racismo praticado aqui se expressa 
e é operacionalizado a partir de diferentes marcadores: cor, etnicidade, 
língua, cultura, religião, gênero, espaço/território.
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É nesse contexto que a Educação Quilombola e as relações étnico-
-raciais articulam-se com a agenda de uma educação pautada por práticas 
educacionais decoloniais, que em essência significa pensar os processos de 
ensino/aprendizagem a partir da ecologia de saberes e não mais a partir do 
saber único, onde outras epistemologias, aquelas que foram e continuam 
sendo silenciadas, estigmatizadas e por vezes ridicularizadas entrem em cena 
e possam protagonizar também o espetáculo que é a arte de ensinar. Tendo 
como principal instituição fundadora da sociedade brasileira o escravismo 
criminoso, o racismo se estruturou a ponto de ser balizador e definidor dos 
espaços sociais que os corpos dos indivíduos ocuparão na sociedade. Por 
isso, não se fará ou exercitara uma educação que se queira emancipadora 
e libertadora se esta não se pautar por práticas antirracistas e decoloniais.

Diante do exposto, ressalta-se a importância de, ao se pensar a edu-
cação para as relações étnico-raciais e em particular a educação escolar 
quilombola, a partir do protagonismo das comunidades, uma vez que, 
nós solidarizamos e alinhamo-nos à compreensão de que as comunidades 
tradicionais (Quilombolas, Freixo e Fundo de Pasto, Marisqueiras, Assenta-
mentos e Comunidades Rurais de Agricultores Familiares), configuram-se 
espaço onde ainda se praticam modos de vida comunitária, fundamentados 
e sustentados por outras formas de ser, existir, rememorar e narrar no tem-
po-espaço-território-territorialidade, por vezes contraria e antagônicas ao 
modelo capitalista-neoliberal, sendo estas a última fronteira e por essa via 
uma das últimas alternativas ao modelo capitalista-urbano-industrial. Por 
isso a importância de sua perpetuação.

3 Aprendendo a aprender: por outra educação

Os conhecimentos e saberes que se refizeram, silenciosamente, na 
diáspora e permaneceram vivos nas mentes e nos corpos negros presentes 
nas comunidades quilombolas manifestam-se, circulam e são compartilhados 
pela oralidade, daí a importância de compreendermos a dinâmica de socia-
bilidades das comunidades de tradição oral. É de fundamental importância 
que a escola e os atores sociais que a operacionalizam percebam que a tra-
dição oral presente nas comunidades negras, quilombolas rurais e urbanas, 
bem como nas comunidades indígenas, “é uma atitude diante da realidade e 
não a ausência de uma habilidade” (VANSINA, 2010, p. 140). Tienor Bokar 
(1875-1939), etnólogo malinês, dá o tom para compreendermos que o saber 
não está condicionado ao domínio do código escrito:
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A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia 
do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe 
no homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais 
vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que 
nos transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial 
em sua semente (BOKAR apud HAMPÂTÉ BÃ, 2010, p. 167).

Estou convencido de que nenhuma tentativa de implementação e 
operacionalização de uma educação escolar quilombola terá validade e 
eficácia sem a compreensão e entendimento de que o saber, as histórias e 
memorias, essa herança de conhecimentos de toda espécie, perpetuam-se e 
são compartilhadas pela oralidade, pela “memória viva” ou “tradição viva” 
(HAMPÂTÉ BÃ, 2010). É preciso compreender que a memória para as 
comunidades tradicionais configura “uma coletânea de rastros deixados pelos 
acontecimentos que afetaram o curso da história dos grupos envolvidos”, 
estando esta vinculada ao “sentido de orientação da passagem do tempo” 
(RICOUER, 2007, p. 108). Assim, a memória compartilhada pela tradição 
oral para as comunidades quilombolas significa a inter-relação entre os 
tempos (passado, presente, futuro) manifesta “materialmente no interior 
das práticas históricas e da explicação da realidade” (LEITE, 1996, p. 105).  
Finalmente, é preciso compreender que nas comunidades tradicionais “A 
tradição oral é a grande escala da vida e dela recupera e relaciona todos os 
aspectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhes descortinam o segredo 
e desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em 
categorias bem definidas” (HAMPÂTÉ BÃ, 2010, p. 169).

Tudo isso pode ser traduzido e explicado concretamente (ao menos 
essa é a minha pretensão), com a seguinte questão: como compreender o 
significado e a importância história, social e cultural dos espaços como as 
casas de farinha, de atividades coletivas como os adjuntes, das memorias 
dos processos de luta pelo acesso e permanência na terra, dos conflitos com 
agentes externos às comunidades fora do ambiente da oralidade, da escuta? 
A questão é, como fazê-la?

Bem, uma estratégia metodológica a que se pode lançar mão – mas 
não a única – é a história oral. Na busca objetiva da promoção do diálogo 
de saberes, um importante instrumental metodológico é a história oral, 
uma vez que esta possibilita que outras histórias e memórias, que não foram 
privilegiadas pela historiografia oficial, tornem-se visíveis como é o caso 
das comunidades quilombolas. Aqui é valido lembrar que a discussão sobre 
essas comunidades só adentrou a esfera pública com advento da Consti-
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tuição de 1988 ao apresentar o Artigo 68 das disposições Constitucionais 
Transitórias, que preconiza “aos remanescentes das comunidades dos 
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 
20112, p. 200). Portanto, é necessário que nos ancoremos na oralidade e na 
memória por entender que nelas

[...] encontramos a forma de comunicar específica de todos 
os que estão excluídos, marginalizados, na mídia e no dis-
curso público. Buscamos fontes orais porque queremos que 
essas vozes – que, sim, existem, porém ninguém as escuta, 
ou poucos as escutam – tenham acesso à esfera pública, ao 
discurso público (PORTELLI, 2009, p. 3).

Essas estratégias e procedimentos metodológicos podem contribuir 
para trazer para a esfera pública a história, memórias sociais, os conheci-
mentos e formas de ser e estar no mundo das comunidades quilombolas. A 
história oral assume, portanto, uma perspectiva decolonial na medida pode 
possibilitar que os mestres e mestras dos saberes tradicionais das comuni-
dades quilombolas assumam um protagonismo central na implementação 
das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. 
Nunca é demais lembrar que a Resolução n.º 8, de 20 de novembro de 2012, 
que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
Quilombola na Educação Básica aponta que esta modalidade:

I- organiza precipuamente o ensino ministrado nas ins-
tituições educacionais fundamentando-se, informando-se e 
alimentando-se: a) da memória coletiva; b) das línguas remi-
niscentes; c) dos marcos civilizatórios; d) das práticas cul-
turais; e) das tecnologias e formas de produção do trabalho; f) 
dos acervos e repertórios orais; g) dos festejos, usos, tradições 
e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das 
comunidades quilombolas de todo o país; h) da territorialidade 
(BRASIL, 2012, grifo nosso).

A tradição oral é um instrumento de preservação e compartilha-
mento dos saberes ancestrais de determinado grupo ou comunidade. Sua 
inserção nos processos de ensino e aprendizagem na educação formal no 
contexto da educação escolar quilombola contribuirá para a materialização 
de construção coletiva de conhecimento no qual todos se envolverão: edu-
cadores, estudantes e a comunidade. Assegurando um processo educativo 
comunitário e social, onde todos aprendem com todos.
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4 Breves considerações finais, por ora

Diante das questões apresentadas até aqui, perguntamos por que 
tanto esforço em defender uma educação diferenciada para as comunidades 
quilombolas? Uma educação que seja em essência antirracista? A resposta 
a essa questão pode ser formulada a partir de um ensinamento dos nossos 
irmãos indígenas: todo esse esforço tem por objetivo construir um ambiente 
onde as crianças, jovens e adultos que constituem a paisagem humana dessas 
comunidades possam ser quem os outros são: (os atores externos a comu-
nidade) médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, sem deixar de ser o 
que somos, traduzindo-se em uma luta para manter viva a cultura expressa 
em seus modos de vida, de ser e estar no mundo, de se relacionar com o 
espaço/território. Em síntese, a luta por uma educação escolar quilombola 
é também uma luta contra o epistemicídio, contra o etnocídio, contra o 
genocídio da população negra, porque sim, vidas negras importam, porque 
é preciso reagir, se não continuaremos a ser mortos física e culturalmente.
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A PRODUÇÃO URBANA DA RUÍNA: FORMAÇÃO 
E ABANDONO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
CULTURAL DE VALENÇA, BAHIA

Celeste Maria de Queiroz Martinez
Eduardo Álvares da Silva Barcelos

1 Introdução

Quando expressamos a nossa ideia diante do tema prédios históricos 
abandonados e espaço urbano – tomando o espaço geográfico como a acu-
mulação desigual de tempos e o centro dos acontecimentos humanos e 
técnicas de produção (SANTOS, 2012) –, direcionamos nosso olhar para 
a questão da memória e dos lugares de memória na produção do espaço 
urbano (TOMAZ, 2010, p. 01). Ao assumir esse olhar, qual seja, a relação 
entre história e espaço, é inevitável que tal direção nos conduza à análise 
da produção social do espaço e as trajetórias históricas que moldam e 
refazem sua formação (SANTOS, 2012). Afinal, Milton Santos nos fala 
das rugosidades, marcas e identificações históricas materializadas no corpo 
das paisagens e dos territórios que expressam intencionalidades, disputas 
e discursos. Essas rugosidades, assim como elas são vistas, falam pelo 
passado, maceradas de intenções e técnicas em suas horizontalidades e 
verticalidades, admitidas pelo autor. São justamente sobre essas rugosi-
dades, esta materialidade que persistiu aos intentos modernizantes, que 
se esclarecem os vestígios da história das cidades, sejam elas de cinco 
décadas, sejam elas de cinco séculos ou mais de existência. É por esse fio 
condutor das rugosidades, por esse vai e vem da história materializada 
no espaço, que pretendemos situar nossa análise.

A ideia inicial de investigar prédios históricos abandonados surgiu 
de uma inquietação “lateral” da autora em pesquisar e fotografar plantas 
espontâneas que brotavam nas brechas e fissuras úmidas dos prédios e 
casarões históricos de Valença, município litorâneo do Baixo Sul da Bahia. 
Devido ao estado de abandono do patrimônio e pelo nível de degradação 
dos prédios, estas plantas passaram a tomar conta das fachadas e paredes 
históricas de casas e sobrados antigos como elementos de destaque da 
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paisagem urbana, sobretudo no centro da cidade. Tornaram-se, no limite, 
mais do que tudo, um aspecto central que ofuscava a imponência das 
próprias edificações, embora as plantas materializassem o sentido exato 
de um patrimônio ameaçado. Como as prioridades podem ser trocadas de 
tempos em tempos, em um dado momento em 2018, a reforma e a restau-
ração dos prédios históricos sob responsabilidade da prefeitura municipal 
foram substituídas pela remoção das plantas de todas as fachadas que 
esta memória suportava. E nesse vai e vem de uma história mal contada 
e mesmo diante do olhar atento e fotográfico direcionado às espontâneas, 
o que saltou mesmo aos olhos, diante de tanto descaso, foi o patrimônio 
em ruínas e a produção de uma cidade cada vez mais sem memória.

Assumir essa perspectiva de compreender a importância dos lugares 
de memória, as rugosidades da cidade e a produção do espaço urbano, 
aplacou, então, sobre nós, a seguinte questão: em que medida o modelo 
hierárquico de cidade tomado como mercadoria contribuí para o abandono 
e a ruína de prédios históricos na cidade de Valença, Bahia?

Essa pergunta encontra, entre os anos de 2007 e 2017, alguns dire-
cionamentos. Foi nesse período que os processos de degradação e ações de 
demolição de prédios e imóveis de alto valor histórico e cultural se inten-
sificaram na cidade de Valença. Mesmo com a existência de leis específicas 
de tombamento e normas de ocupação do solo da cidade que os amparasse 
e instâncias municipais de gestão, como o Conselho Municipal de Cultura, 
verificou-se uma aceleração das demolições de tempos em tempo, à surdina 
e em série de prédios históricos. Ao que parece, esse processo acelerado 
foi demarcando, a cada demolição, uma nova periodização que fixou o 
tempo de “validade” dos imóveis e, portanto, de sua própria existência, 
uma espécie de “época terminal”. E com isso, os prédios ou casas antigas 
(em sua maioria bens privados) que permaneceram fechados por um longo 
tempo até sua descaracterização total passaram a se tornar objeto de um 
processo entranhado no cotidiano: a produção urbana da ruína tecida pelos 
poderes que regem a cidade e pelas vontades imobiliárias65.

Uma teia de intenções e ações sutis, recaídas sobre imóveis de 
localização privilegiada – especialmente no centro da cidade – foram 
paulatinamente adquirindo aspecto de abandono e consequentemente 

65  A cidade conta hoje com pelo menos 13 corretoras imobiliárias: L Ferreira Imóveis, Imóveis Paraízo, MR 
Boipeba Imóveis, Márcia Edington, Balção Imobiliário, Neris Imóveis, Valença Imóveis, Anailton Fernandes 
Corretor de Imóveis, Guedes’s House, Casas de Aluguel Dario Couto, José Menezes Imóveis, José Carlos Imóveis 
em Valença e região e Braga Corretor de Imóveis.
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de precarização, o que induziu os meios de comunicação da cidade e a 
própria população a apelarem para a demolição. Instalou-se, com isso, 
o pânico e a vontade de modernizar o espaço urbano, como fizeram 
com a histórica castanheira-do-Pará, cortada em pedaços em 2016. Esse 
percurso, cuja ação é o tempo de corrosão – o abandono –, facilita o 
veredicto do extermínio das rugosidades, essas marcas da história que 
grafam a cidade.

Diante dessas inquietações, o presente ensaio apresenta uma análise 
das motivações e processos que levam esses prédios – bens públicos, 
históricos e marcas culturais da cidade – ao abandono e ruína. As análi-
ses aqui referenciadas buscam interpretar a produção do espaço urbano 
de Valença como produção da ruína, tendo como evidência empírica o 
abandono e demolição de prédios e imóveis históricos da cidade. Para 
isso, adotou-se como metodologia ações de investigação qualitativa 
envolvendo pesquisa documental e revisão de literatura sobre patri-
mônio histórico e cidade, além da análise de documentos normativos 
incidentes sobre o tema (Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica 
Municipal de Valença; Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; 
Estatuto da Cidade; Código Civil e Leis de tombamentos) (VALENÇA, 
2005; 2006; 2007a; 2007b; 2008).

Junto ao trabalho de prospecção documental e teórica, procedeu-se, 
ainda, com o trabalho etnográfico de campo e visitas in loco para mapea-
mento espacial e levantamento de prédios abandonados, tombados e 
ruínas na cidade. O mapeamento buscou estimar a totalidade de prédios 
tombados, não tombados (públicos e privados) e aqueles em situação de 
abandono e ruína.

Para uma compreensão mais delineada dos processos de produ-
ção da ruína, procedeu-se ainda a descrição detalhada de alguns “casos 
específicos” de prédios históricos abandonados. São eles: (1) O Palacete, 
construído no ano de 1849, pelo Capitão Mor. Bernadino de Sena Madu-
reira, sede do Legislativo Municipal; (2) O Sobrado (século XVIII) onde 
viveu o estadista Zacarias de Góis e Vasconcelos e (3) o Teatro Municipal 
(1910). Os dois primeiros são tombados pelo Ipac (Instituto do Patri-
mônio Artístico e Cultural da Bahia) e pelo município. E o terceiro, 
apenas tombado pelo município. A escolha de três casos específicos não 
foi por mera especulação ou refinamento intuitivo, mas pelo fato deles 
concentrarem uma densidade própria de problemas e situações capazes 
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de iluminar a problemática pesquisada em outras escalas de análise, ou 
seja, os casos permitiram acomodar o olhar a um nível de generalização 
apropriado que assegurou uma “ampliação da realidade e dos problemas 
identificados”. Neste sentido, os casos não mostram sua relevância ape-
nas para entendê-los como representativo de outros casos na cidade de 
Valença, mas também, principalmente, para abrir novas pesquisas e novas 
análises devido à natureza ordinária do problema, ou seja, da capacidade 
de tornar um assunto público.

Ainda na metodologia, a pesquisa recorreu a entrevistas com ges-
tores municipais e artistas locais como forma de capturar as “versões” e 
“visões” em disputa e as motivações e interesses envolvidos. Nesse aspecto, 
as considerações levantadas (e que não são conclusivas) possibilitaram 
revelar elementos importantes da hipótese principal de que o modelo 
hierárquico e modernizante de cidade, agindo sobre o espaço urbano 
como mercadoria, contribui para a formação e abandono dos prédios 
históricos e culturais da cidade de Valença.

2 Espaço, Poder e Patrimônio

Para adentrar nas questões da produção urbana da ruína e sua 
relação com o modelo hierárquico de cidade no espaço urbano como 
mercadoria, refletiremos brevemente sobre a relação espaço e poder. São 
muitos os interesses relacionados a essa questão e existem vários fatores 
interligados quando se tenta formular hipóteses que sustentem as inda-
gações aqui apresentadas. Pois, afinal, almejamos analisar as causas do 
abandono de prédios históricos no município de Valença e a produção 
urbana da ruína, em uma cidade onde existem leis específicas e institui-
ções gestoras de proteção ao patrimônio histórico e cultural. Desse modo, 
surge a questão: como a ruína de prédios históricos pode ser produzida 
diante de um arcabouço de proteção legal e normativa?

Tal questão nos remete ao conceito de espaço e sua relação com 
as ações, os fluxos, os objetos e o poder. Foram os gregos os primeiros 
a cogitarem sobre o tema. Contrastando entre o pleno e o vazio, Platão 
concebeu o espaço abrangendo a noção da metafísica, pois através deste 
acontecia a receptividade de tudo que existe. Já Aristóteles, restringiu o 
espaço a pura materialidade, ou seja, a localização dos objetos. Para Aris-
tóteles aquilo que não está em nenhuma parte não existe. Assim, temos o 
espaço interplanetário, interestelar e intergaláctico: o espaço-tempo na 
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teoria da relatividade de Einstein; como também o espaço geográfico: 
social, urbano, escolar etc., muitas das vezes confundido como lugar, 
território, paisagem.

Para Milton Santos (1988), porém, essa constatação constrange pelo 
fato de muitas vezes a filosofia ser confundida com a metafísica, e isso 
não comporta o objeto de estudo da geografia. Entretanto, diz o autor, 
“sem abstração não poderia haver linguagem nem produção” (SANTOS, 
1982, p. 3), porque antes mesmo de ganhar sentido na paisagem urbana, 
qualquer objeto primeiro se materializou na concepção humana. Nesse 
sentido, o espaço geográfico como categoria filosófica que nos fala Milton 
Santos admite entender, então, as transformações ocorridas na natureza 
de uma forma humanizada, pois as inferências sociais geradas por técnicas 
são meios de produção do espaço.

Assim, a partir do momento em que os espaços admitem a inter-
venção da sociedade dando um sentido de produção, estes se integram 
à geografia como também todo processo de abstração está diretamente 
ligado à linguagem e, consequentemente, à produção. “O espaço resulta 
do casamento da sociedade com a paisagem” (SANTOS, 1988, p. 72). A 
paisagem se organiza segundo o processo direto de produção. Quanto mais 
diversificados os níveis de produção, maior heterogeneidade na paisagem 
urbana com consequente (des)organização do espaço. O espaço abriga 
uma paisagem que recebe uma dinâmica social e que por sua vez credita 
a espacialidade arquitetônica do momento histórico vigente. Assim, o 
espaço é, ao mesmo tempo, ação, fluxo, como também, objetos, fixos, ou 
seja, um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de 
ações (SANTOS, 2012).

Ao trazer esta questão para o âmbito das cidades, uma primeira 
constatação importante é perceber que a formação das cidades – e de seu 
patrimônio – é, essencialmente, a produção do espaço urbano atravessado 
por relações de poder que moldam a ação e disputam os objetos vigentes 
no curso da história. A formação da cidade como produção social é uma 
disputa de projeto societário e, nesse sentido, na sociedade capitalista, 
implica o lugar de realização da mercadoria, ou seja, em espaços domi-
nados por modelos e fluxos hierárquicos e mercantilizados. “A hierarquia 
se realiza através de ordens técnicas, financeiras, políticas e condições de 
funcionamento do sistema” (SANTOS, 2012, p. 193).
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Pela lógica da hierarquia e da mercadoria, o espaço urbano da cidade 
tende a ser mais homogeneizado e cada vez mais desintegrador das his-
tórias e nexos locais, perdendo solidariedade e capacidade de gestão da 
vida local. Estamos falando de um modelo de cidade-mercadoria, onde 
o Estado é chamado a intervir para orientar o mercado quando existe a 
internacionalização da economia (SANTOS, 1988, p. 100). E essa inter-
nacionalização da economia nada mais é do que a globalização agindo 
sobre os territórios e, portanto, sobre a cidade, mesmo que cada lugar 
tenha suas características específicas. Nesse sentido, a modernização da 
cidade sob a ordem da globalização tende a ficar cada vez mais dependente 
de normas externas e a projetos de uniformização. São as verticalidades. 
Apesar da coexistência com normas locais, solidariedade e cooperação, a 
cidade sob o signo das verticalidades fica submetidas a uma racionalidade 
de mercado e ao discurso pragmático dos atores hegemônicos, criando 
um cotidiano obediente e disciplinado (SANTOS, 2012).

Enquanto as horizontalidades são, sobretudo, a fábrica da 
produção propriamente dita e o locus de uma cooperação 
mais limitada, as verticalidades dão, sobretudo, conta dos 
outros momentos da produção (circulação, distribuição, 
consumo), sendo o veículo de uma cooperação mais ampla, 
tanto econômica e política, como geograficamente. (SAN-
TOS, 2012, p. 192).

Se a cidade é a acumulação desigual de tempos sobre o mesmo 
espaço, conforme nos informa Milton Santos (2012), no espaço urbano 
coexistem os resquícios de tempos passados, lugares, prédios, estruturas, 
técnicas, monumentos, que eventualmente são incorporados à categoria 
do patrimônio. Entretanto, a cidade não é formada apenas pelo acúmulo 
de objetos concretos, mas também por funções e significados. E os sen-
tidos dados aos lugares e objetos do espaço urbano se definem por meio 
da correlação de forças com esses elementos (WERGENES, 2019).

Assim, a sobreposição das verticalidades sobre o passado e o pre-
sente urbanos impõe novas tarefas sociais e fluxos na cidade. Se é pela 
lógica da hierarquia e da fragmentação que se impõe tais verticalidades, 
o espaço urbano passa a ser moldado pelos processos de especialização 
produtiva, de modo a atender os interesses dominantes, da rentabilidade 
individual e da concorrência. As forças sociais passam a exercer um fator 
de desagregação e retiram, da cidade, seus elementos históricos e nexos 
locais. Pode-se falar, conforme Milton Santos (2012) em desestruturação, 
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se nos colocarmos em relação ao passado. Entre essas forças, causadoras 
de tensões e conflitos locais, estão o comércio, o turismo estrangeiro, 
as forças especulativas, imobiliárias, o fornecimento de capitais, as 
demandas da indústria. Regida por essas forças, a cidade desconfigura 
seu passado em nome da modernização e a explicação que se passa 
dentro de cada área/porção da cidade fica obrigatoriamente regida por 
escalas superiores.

Ana Fani Carlos (1996) afirma que apesar da abreviação do tempo a 
sociedade de consumo concentrada nas cidades não conseguiu extinguir 
o espaço, mas refuncionalizá-lo, pois, afinal, é por meio dele que as mer-
cadorias circulam. Por isso é preciso adequar os objetos e subespaços da 
cidade aos circuitos do capital, e, para isso, faz-se necessário a ocupação 
de cargos políticos dentro desse território chamado cidade e também a 
manutenção de pessoas a cada nova transmissão de gestão municipal, 
inclusive o corpo legislativo municipal com suas “dinastias familiares”. 
Essa manutenção transforma o poder em monopólio exclusivo e o espaço 
direcionado para fins exclusivamente gananciosos.

3 A Lei, o Patrimônio e o Poder

Durante o tempo em que o patrimônio cultural do Brasil foi regido 
pelo Decreto-Lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937, que legitimou a 
criação do Sphan (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 
e regulamentou o instituto do tombamento como primeira norma jurídica 
para a política preservacionista, sua construção social remonta as ideias 
nacionalistas de construção da identidade nacional (RODRIGUES; SER-
RES, 2012).

Envolvido pelos valores modernistas e elitistas da época, a noção de 
patrimônio como “bens elitizados e de interesse do Estado e não do povo 
em geral” (PENTEADO; LIMA; ALVES, 2014, p. 2) foi uma das formas de 
mascarar a pobreza e a desigualdade social do país e de valorizar museus, 
igrejas, a arte barroca, tendo em Ouro Preto, Minas Gerais, o centro de 
especulação turística.

Aqueles intelectuais identificados como o modernismo e 
associados ao regime político do Estado Novo concebiam 
a si mesmos como uma elite cultural e política cuja missão 
era “modernizar” ou “civilizar” o Brasil elevando o país ao 
plano das nações europeias mais avançadas. No entanto, é 
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importante frisar que tal projeto estava associado ao reco-
nhecimento da necessidade de produzir uma imagem singu-
larizada do Brasil enquanto cultura e como parte da moderna 
civilização ocidental. (RODRIGUES; SERRES, 2012, p. 35).

Quando Aloísio Magalhães, designer, advogado e artista plástico, 
assumiu a direção do Iphan em 1979, e integrou a esse instituto dois novos 
organismos, o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) e o Pro-
grama das Cidades Históricas (PCH), essa noção de “patrimônio histórico 
e artístico”, de viés elitista, de Rodrigo Melo, foi substituída pela noção de 
bens culturais (RODRIGUES; SERRES, 2012, p. 36). O conceito de bem 
cultural ampliou a noção de patrimônio e passou a ter sua reelaboração no 
âmbito das políticas sociais (GUEDES; MAIO, 2016 apud ANASTASSAKIS, 
2007, p. 37). “Contrária à narrativa de Rodrigo Melo, em que o Brasil se 
traduz como civilização e tradição, a de Aloísio parece mais próxima dos 
pressupostos da Antropologia e estava baseada em uma teoria sistemática 
da cultura e da sociedade” (SANTOS; GONÇALVES; BOJANOSKI, 2010, 
p. 25). Embora essa reclassificação tenha ampliado a noção de “patrimônio”, 
abrangendo, inclusive, o reconhecimento e a preocupação com os docu-
mentos históricos conforme previsto na Constituição de 1946, é importante 
ressaltar que até aquele momento o instrumento jurídico criado para a 
proteção do patrimônio brasileiro foi o tombamento estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937 (BRASIL, 1937).

Um giro por esses “deslocamentos históricos” na cidade de Valença 
nos coloca diante das contradições políticas e das disputas de poder pela 
(des)regulação do espaço urbano e dos estatutos de proteção ao patrimônio. 
Ainda que exista um arcabouço normativo e institucional direcionado à 
proteção do patrimônio municipal, percebe-se em Valença uma intenção 
contrária e omissa, revestida de interesses comerciais e políticos ligados ao 
controle e apropriação do solo urbano, que impedem a cidade de construir 
uma “identidade enraizada no patrimônio”. A disputa pelo controle da pro-
priedade urbana nos últimos anos tem configurado um processo contínuo 
de espoliação, desregulação e invisibilidade dos lugares de memória e a 
imposição da lógica de modernização da cidade sobre a lei de tombamento, 
a despeito de um rol de bens tombados pelo Poder Público Municipal desde 
a criação da Lei n.º 1.331, de 15 de junho 199366, do Plano Diretor (Lei 
complementar n.º 1.856/10/2006) e demais legislações (VALENÇA, 2006).

66  A Lei 1.331/1993 – que trata do tombamento de bens imóveis na cidade – já foi alterada três vezes: pela Lei n.º 
1.575, de 20 de outubro de 1999; pela Lei n.º 1.822, de 06 de setembro de 2005, e pela Lei 1.888, de 22 de maio de 2007.
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A materialidade histórica, fixada como rugosidade, como grafia de 
tempos passados representada pelos casarões e prédios históricos tem 
sido considerada um subespaço (des)funcional ao capital, um lugar sujo, 
abandonado, sem função na cidade. Em boa medida, são imóveis privados, 
geralmente localizados no centro da cidade ou em bairros próximos ao 
centro, com pouco uso e quase sempre fechados. Por estarem aparente-
mente “sem destinação específica”, ou seja, sem nenhuma função social, 
esses casarões têm se tornado uma opção barata para as necessidades de 
adequação da cidade aos ritmos da modernização. A situação de abandono 
dos imóveis e a “localização privilegiada” vêm viabilizando negociações 
comerciais, aluguéis e termos de ajustamento de conduta dos proprie-
tários voltados à refuncionalização desses espaços por meio de novos 
empreendimentos comerciais e de serviços.

Embora parte desses imóveis abandonados estejam tombados 
como bens públicos e culturais da cidade segundo as leis de tombamento 
municipais e estaduais, nada acontece aos proprietários. A Lei Federal 
n.º 8.429/06/1992, art. 10º, dispõe sobre atos de improbidade adminis-
trativa que causam prejuízo ao erário, línea X, quando o proprietário 
agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no 
que diz respeito à conservação do patrimônio público. Nesses casos, os 
proprietários de bens e imóveis históricos abandonados e sem destinação 
social, quando negligentes quanto à conservação do patrimônio, deveriam 
responder por improbidade e, assim, terem questionados seu direito de 
propriedade por não cumprir a função social da propriedade urbana.

O não cumprimento deste dispositivo tem prevalecido na cidade de 
Valença dentro do viés da modernização como defesa irrestrita do direito 
de propriedade e a imposição de um modelo hierárquico de cidade. O que 
resulta desse modelo, onde as leis de proteção ao patrimônio histórico e 
cultural não são obedecidas, é a exaltação ao comércio e à especulação 
imobiliária e, consequentemente, o saneamento das rugosidades, ou seja, 
a produção urbana da ruína. E essas ruínas não se forjam pelas intem-
péries, conforme se faz acreditar, mas são forjadas sutilmente por uma 
“indústria” que perpassa todas as ações, seja do mercado, das mídias, ou 
dos seus desdobramentos: escravidão econômica, ignorância e medo.

Diante desse espaço refuncionalizado, formado por diversas paisa-
gens, mais do que se adequar a um modelo tecnicista de cidade, formula-se, 
essencialmente, um espaço para servir exclusivamente ao capital. Essa 
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racionalidade sobre o espaço contribui para a fluência de suas ações, 
como também as limita, pois destaca as coisas mais do que o próprio ser 
humano. Quando o Teatro Municipal (1910), localizado na Praça da Repú-
blica, é legado a segundo plano, por interesses puramente econômicos, 
permitindo que o abandono seja a primeira marca para a fundamentação 
da produção urbana da ruína, renega-se toda uma trajetória de ações e 
envolvimento de vozes que contribuíram para que o imóvel se tornasse um 
lugar de memória, um lugar de fomento a cultura e ao encontro. Contribui, 
inclusive, para que o art. 1º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
2016) seja violado em seus fundamentos no que diz respeito a cidadania 
e a dignidade da pessoa humana. Mais ainda: quando qualquer bem cul-
tural seja descuidado, abandonado, demolido, se atinge toda uma cadeia 
de produção da arte: o artista que produz, o artista que edita, o artista 
que atua, o artista que vende etc.

Sobre este ponto, quando se coloca a Cultura e o/a artista em cena, 
confronta-se o modelo hierárquico de cidade e, aqui, a produção urbana 
da ruína. Essa possibilidade de contestar e atuar do/a artista e da Cultura 
incomoda principalmente o sistema capitalista com suas formas opres-
soras de conter a fala e o corpo em cena e no cotidiano. A atualidade da 
cidade-mercadoria, sem suas rugosidades, mostra-nos o quão necessária 
é a mudança modernizante, o corpo da cidade sem suas corporeidades. 
Por isso, há que se “quebrar as pernas” dos/as artistas para que o monstro 
do capital desenfreado se instale na sala sem direito a controle remoto. 
Quando qualquer aparelho cultural, seja museu, centro de cultura, circo, 
terreiro, cinema, biblioteca, encerra suas atividades, arruinado ou lesado 
de funcionar, é a vida de todos/as os/as artistas que é afetada e, portanto, 
da Cultura e da Arte. E mais do que isso: é o roubo e o saque da memória 
da cidade; é a violação constitucional do direito à Cultura.

4 A produção urbana da ruína: testemunhos e fragmentos na 
cidade de Valença

A primeira vez que autora escutou a palavra “ruína” foi em referên-
cia à Fábrica de Tecidos Todos os Santos ou Fábrica de Cima, localizada 
a Área de Proteção Ambiental do Candengo, em Valença. Segundo os que 
contam a história da cidade, o Rio Una teria sido o responsável por sua 
destruição. Será?
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Da janela da memória, mapeando o horizonte urbano de Valença, 
retorno à infância, quando, muitas vezes, o espaço do brincar se restringia 
à rua, onde ainda existiam terrenos baldios, reinventados como campo de 
futebol, e o espaço de uma praça, popularmente conhecida como Praça da 
Madeira ou Pó de Serra – embora tenha o nome oficial Praça da Bandeira, 
mesmo que não tremule bandeira alguma –, da qual resta apenas pó. A 
praça era caminho de todos, como também o lugar de depósito de enormes 
toras de madeiras, pertencente a uma serraria ao lado. Ninguém reclamava. 
Por muitos anos permaneceu essa cena deplorável frente ao rio Una: um 
amontoado de madeiras desordenadas, serragens, excrementos humanos 
e de animais. Até o dia em que o dono resolveu vender o empreendimento, 
que foi substituído por outro, e outro, até resultar em estacionamento.

Em se tratando de rever os episódios que conduzem a cidade à ruína, 
é dessa maneira que os olhos a revisitam. Poderia até reeditar um velho 
provérbio popular que diz: “Quem muito olha para o feio, bonito lhe parece”. 
E se ajustaria ao mesmo olhar do poeta? Evidente que não. Mas não é de 
poesia que estamos falando, e sim de espaços desordenados. Desordenados? 
Ou privilegiados? O espaço público da cidade utilizado pelo privado era 
desordenado pelas circunstâncias dos empreendimentos, organizados dentro 
da economia urbana e garantido pelos que comandavam a cidade naquela 
época. Quando as leis servem de sapato para os que calçam dinheiro ou 
favores ou são favoráveis aos termos de ter, as leis e os órgãos que amparam 
o patrimônio histórico e cultural também contribuem para a produção 
urbana da ruína.

Dos inúmeros prédios históricos, entre bens públicos e privados que 
constam na lista de tombamento da Lei n.º 1.888/2007 (VALENÇA, 2007a), 
um esclarecedor exemplo do descaso e ação não fiscalizadora dos órgãos 
competentes e que vem fundamentar a produção urbana da ruína, é que 
muitos deles já foram demolidos ou encontram-se em estado de total ruína, 
a exemplo de dois sobrados que integravam inicialmente um conjunto de 
nove, depois sete, depois cinco, depois três – localizados na Praça da Repú-
blica, centro da cidade. Essas demolições de bens tombados indicam que, 
apesar da existência de um regime legal de proteção do patrimônio, há um 
drible das leis pelos gestores públicos e um jogo sutil de interesses privados 
em solo público que “seleciona” os bens que podem ou não permanecer na 
cidade. Esse drible evidencia que o arcabouço da trajetória sutil da produção 
urbana da ruína começa pela própria lei que tomba e, nesse sentido, vale o 
trocadilho: a lei que tomba é a mesma que tomba.
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Considerando que a produção urbana da ruína ocorre dentro de um 
conjunto de condições políticas e econômicas em que estão inseridos as 
disputas e interesses particulares e particularizados pelo controle do espaço 
urbano, sempre houve uma conjunção citadina, gestão após gestão, ao longo 
de todos esses anos que teceram a ruína de prédios para a dita “moderni-
zação” da cidade. Essas condições organizam os interesses de apropriação 
privada do solo urbano no sentido de flexibilizar os efeitos da lei e torná-la 
inócua diante das novas reconfigurações da cidade. Vale destacar que a 
legislação de proteção do patrimônio na cidade já foi modificada inúmeras 
vezes, a exemplo das leis n.º 1.822/2005, n.º 1.331/1993, n.º 1.575/1999 e 
n.º 1.888/2007 (VALENÇA, 2005; 2007a).

Tomemos o caso de dois sobrados históricos, dos cinco restantes na 
Praça da República. Como bens privados e tombados pelo município e sob 
a prerrogativa de tutela de proteção da lei de tombamento, no ano de 2018, 
esses dois imóveis – a despeito de toda a sua importância – foram demoli-
dos. Após a ruína de parte do conjunto de sobrados históricos, a prefeitura 
firmou com o proprietário o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n.º 
01/2018 para restauração dos dois prédios históricos, sendo permitida a 
demolição da fachada – embora a lei não permita – e na restauração será 
mantida as características originais, também ficando estabelecido que será 
mantida uma parede interna de estrutura antiga (Parede Memorial) que, 
após reforma, ficará aberta ao público para visitação (ASCOM, 2018).

Esse caso aponta que a despeito da lei de tombamento prever a restau-
ração dos imóveis, prevaleceu, nessa situação, o “ajustamento” dos interesses 
do proprietário sobre o patrimônio tombado. Esse drible contou, inclusive, 
com o aval do Conselho de Cultura, que concordou com a demolição do 
sobrado porque só constava como resquícios de sua existência apenas a 
“fachada”. No entanto, a Lei n.º 1.910/2007 (VALENÇA, 2007b), que dispõe 
sobre normas de proteção e preservação do Patrimônio Cultural – material 
e imaterial, natural e paisagístico do município de Valença, no seu art. 33 
diz: “Os bens tombados, provisoriamente ou definitivamente, deverão ser 
conservados e, em nenhuma hipótese, poderão ser demolidos, destruídos 
ou mutilados, devendo aos naturais ser assegurada a normal evolução dos 
ecossistemas”.

A situação acima sugere uma característica da produção urbana da 
ruína: a flexibilização dos efeitos da legalidade ou simplesmente suspensão dos 
efeitos da lei sobre os imóveis tombados, sejam eles bens públicos ou priva-
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dos. Trata-se de um regime de exceção que suspende o interesse público de 
preservação do patrimônio ao ajustamento seletivo de novas configurações 
espaciais (e especulativas) da cidade. Na atualidade (2020), restam apenas 
três sobrados.

Sob esse efeito da flexibilização, nota-se que a ação de conservação 
pelo tombamento a partir dos dispositivos legais não garante a segurança 
e a manutenção física dos imóveis. Vai se forjando, a cada suspensão nor-
mativa e política, situações sutis que desencadeiam um cenário perfeito 
para a corrosão e o abandono. Sob o pressuposto do modelo hierárquico 
de cidade que se elegeu e a gestão que se faz em conjunto com todos os 
órgãos atrelados a esse poder central, a questão não está na falta de amparo 
legal, mas na sua flexibilização e não cumprimento. Com isso, a cidade passa 
a ser gerenciada por um padrão de comando típico do capitalismo especu-
lativo – o solo urbano como mercadoria –, em que a memória é soterrada 
e reduzida a pó, dando lugar a empreendimentos comerciais, a exemplo 
dos sobrados e das casas históricas demolidas na Praça da República e na 
rua Marechal Floriano, transformadas em estacionamento. Esse tipo de 
empreendimento comercial vem grafando o espaço urbano de Valença, em 
repetidas situações, e quase sempre com o desfecho da produção urbana 
da ruína. A reprodução demasiada desses estabelecimentos confirma a 
lógica especulativa e de mercado que comanda a cidade, puxada sobre-
tudo pela atividade turística na região, como em Morro de São Paulo e 
ilha de Boipeba.

Retomo o parágrafo anterior na urdidura da produção urbana da ruína 
a partir das legalidades flexibilizadas e suspensas. “A Semana Intercultural 
de Valença teve seu início no ano de 2013, quando artistas e grupos culturais 
construíram um evento autonomamente com apoio ali e acolá do poder 
público municipal” (SEIVA, 2016, p. 1), encontraram o Theatro abandonado 
e, segundo os representantes da Cultura, com risco de desabar. Nenhum 
artista sabia do seu tombamento até então. No entanto, o Theatro foi aberto 
para o povo após exaustiva limpeza e o que se observou não foi um espaço 
que se desmoronava e sim um “espaço ocioso”, sem uso social.

Por essa ocasião (2013) vivia-se em Valença um estado de extrema 
apreensão e medo. Ninguém se atrevia a sair de casa pela noite. A cidade 
vivia um bang bang violento. Mortes constantes. E as mídias radiofônicas 
locais reforçavam em uma boa parte a proliferação do terror, com sessões 
diárias em horário de almoço para a transmissão de dramas reais, sob o 
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comando de atores do renomado circo do terror, que se alimentava da 
dor alheia. Lucrava o mercado. O espaço permanecia ocioso. E a mídia 
alimentava o medo.

Essa mecânica do terror foi atravessada, novamente, pela tentativa 
de reavivar as memórias da cidade. Em 2015, num segundo momento, a 
ação autônoma no Theatro sistematizou um projeto para concorrer ao 
Edital Dinamização de Espaços Culturais da Bahia (Edital n.º 02/2015), 
Secult- BA (Secretaria Estadual de Cultura da Bahia), sendo proponente um 
professor acadêmico. Desfez-se o grupo da primeira edição, dando lugar 
a novos atores, em sua maioria estudantes dos Institutos Federais e jovens 
estreantes na arte. O projeto foi um sucesso e contou com uma enorme 
divulgação dos órgãos de imprensa local e estadual, entretanto a ação 
não teve continuidade, especialmente pelo desinteresse do poder público. 
Afinal, as entrevistas realizadas com alguns dirigentes públicos da cidade 
confirmaram o alinhamento de suas ideias com o modelo hierárquico de 
cidade. Quando questionados sobre as leis de amparo ao patrimônio, a 
superficialidade se instalou, não pelo desconhecimento da importância ou 
da lei, já que cada membro do governo é uma extensão dos anteriores, mas 
por “melindres” com o dito. Aqui, há uma dinastia de cargos públicos para 
a efetividade de ações tecnicistas. Após essa experiência, o Theatro, mais 
uma vez ocioso, foi fechado.

Figuras 1 e 2 – Paisagens em ruínas 1: Theatro Municipal (1910) fechado e abandonado, sem 
janelas, portas e os arabescos em sua fachada, Praça da República, Centro, Valença, Bahia.

Fonte: Celeste Martinez (2019)
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Com o fechamento e a ociosidade, o Theatro continuou em situa-
ção degradante e cada vez mais desconfigurado, fato comprovado e 
sem quaisquer ações de sanções e penalidades por parte da Secretária 
e Conselho de Cultura.

Hoje, 10 de junho de 2015, as portas do Teatro amanhece-
ram com seus arabescos no chão. Retiraram tudo, feriram 
a fachada de um patrimônio cultural e histórico, que é a 
beleza da Praça da República. Quem é culpado por isso? 
A administração pública, pois foi ela que colocou ali um 
funcionário contratado, sem lhe treinar para preservar 
o bem público e histórico. O funcionário sem noção do 
valor patrimonial, mas preocupado que os arabescos muito 
gastos pelo tempo caíssem sobre um passante, fez a reti-
rada dos mesmos deixando a faixada “ferida” (DÓRES, 
2015, p. 1).

Essas são as palavras da atriz e Conselheira Municipal de Cultura, 
Irene Dóres, conhecedora da Lei municipal n.º 1.910/2007 (VALENÇA, 
2007b), que dispõe sobre normas de proteção e preservação do patri-
mônio. O art. 33, que trata dos efeitos do Tombamento, mostra que os 
bens tombados, provisoriamente ou definitivamente, deverão ser con-
servados e, em nenhuma hipótese, poderão ser demolidos, destruídos 
ou mutilados, devendo aos naturais ser assegurada a normal evolução 
dos ecossistemas. E no art. 34, em caso de perda, extravio, furto, danos 
parciais ou totais do bem, deverá o proprietário possuidor ou detentor 
comunicar o fato no prazo de 72 horas à Secretaria Municipal de Cultura, 
sob pena de multa. Com base nisso, no mesmo documento mais adiante, 
Irene complementa: “É válido informar, que todas as secretarias envol-
vidas já têm conhecimento do fato, assim como a prefeita. O Ministério 
Público já está agendado para o registro de queixa por crime de dano ao 
patrimônio público e nós do Conselho de Cultura de Valença estamos de 
olho” (DÓRES, 2015, p. 1) Mesmo com as manifestações do Conselho de 
Cultura, o fato é que nada foi apurado e o Theatro Municipal de 1910 
ficou desfalcado dos arabescos em sua fachada. E o município – como 
proprietário do bem sujeito às sanções e penalidades – nada fez.

No ano de 2019, um mês após o IV Emas – Encontro de Meio 
Ambiente do IF Baiano, quando da apresentação dos trabalhos de pes-
quisa à comunidade acadêmica e à sociedade local, outra iniciativa 
importante tentou combater a ociosidade do patrimônio e, portanto, 
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a produção da ruína. A cineasta e mestra em Cultura e Sociedade pela 
Universidade Federal da Bahia Violeta Martinez fez uma provocação ao 
Legislativo Municipal, quando apresentou o Projeto de Restauração do 
Theatro Municipal, ação que envolveria o Poder Público. O projeto, que 
também contava com o apoio de artistas locais resultou na vinda de um 
técnico do Ipac com exclusivo objetivo de visitar e avaliar as condições 
do Theatro, fechado desde o ano de 2016. Alegando um oneroso preço 
exigido pelo projeto de restauração, o Poder Legislativo se recusou a 
participar da iniciativa, porém, alocou um funcionário público da Pre-
feitura, por meio da Secretaria de Cultura, para desenvolver pequenos 
reparos na estrutura física do Theatro Municipal.

Estamos em reforma […] não temos recursos porém muita 
força de vontade e pé no chão.... O telhado você viu aberto 
justamente por que estamos trocando todas as bicas e 
fazendo o retelhamento, as janelas que tiraram é por que 
a madeira está podre e estou encontrando problemas para 
trabalhar com carpinteiros dentro de nossas possibilidades, 
os arabescos já foram encomendados junto ao artista que 
fez a primeira vez, importante ressaltar que contamos 
com apoio privado e é muito fácil falar, difícil é erguer as 
mangas e ir pra lá ajudar ou até mesmo contribuir também 
financeiramente com a obra. […] Ressalto também que já 
foi feita a raspagem das paredes, retirada geral do madei-
ramento podre do patrimônio, reforma da rede hidráulica. 
Estamos trabalhando agora na restauração das telhas, troca 
das bicas, canaletas. Próximo passo! Reforma da fachada, 
instalação dos arabescos e pintura externa. (David Terra, 
15 de abril de 2020, live MARTINEZ (2020)).

Embora essas ações pontuais de reparo coordenadas pelo diretor 
de Cultura, também artista musical e conselheiro municipal de Cultura 
do município de Valença, David Terra, possam mitigar o longo processo 
de abandono e ruína do Theatro, fica evidente a precariedade e improviso 
das ações direcionadas ao patrimônio por parte do poder público muni-
cipal, inclusive a própria competência legal do Conselho em executar, 
ele mesmo, as ações de reforma. Mas não somente isso. Ainda que os 
reparos dessem conta de mitigar anos de omissão e abandono, o entorno 
imediato dos prédios históricos que integram a paisagem arquitetônica 
e cultural da cidade, encontra-se em total desconfiguração. No caso 
da área antiga do Theatro Municipal que dava resguardo ao entorno 
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do imóvel, a área foi subtraída dos dois lados: no lado esquerdo existe 
um restaurante e do lado direito uma discoteca. Esse entorno do imó-
vel tombado serve como proteção do ambiente e barreira para evitar 
que novos elementos, obstruam ou reduzam sua visibilidade, tanto do 
ponto de vista físico (distância, perspectiva, altura) quanto finalístico 
(harmonia, integração, ambiência) (IPAC, 2011).

Ainda no centro da cidade, as “fissuras” que grafam o Sobrado 
do Conselheiro Zacarias de Góes, localizado na esquina entre as ruas 
Conselheiro Zacarias, Rua 1º de Março ou rua do Príncipe e a Praça 
Conselheiro Baltazar, no bairro da Triana, reproduzem a mesma dinâmica 
da ruína. O prédio do século XVIII, foi moradia do valenciano Zacarias 
de Góis e Vasconcelos (5/11/1815-28/12/1877), depois de Aristides 
Galvão de Queiroz, Manoel Queiroz e do casal Cunha Menezes. No ano 
de 1942, mediante o Decreto Lei Municipal n.º 148 de 05/IV, o prédio 
foi desapropriado para que ali fossem realizados os serviços judiciários 
da Comarca de Valença. O tombamento aconteceu logo em seguida pelo 
Ipac sob a salvaguarda do município. Primeiramente passou a se chamar 
Fórum Zacarias de Góes, depois Fórum Rui Barbosa. Já no ano de 1969, 
por Decreto n.º 21.485 de 14/X, passou a se chamar Fórum Gonçalo 
Porto de Souza. Essa designação permaneceu até a data em que o local 
novamente foi desocupado para o funcionamento do Juizado Especial 
de Pequenas Causas (RODRIGUES, 2013).

Apesar da imponência e pela importância que foi adquirindo, 
no início da década de 90 o poder público municipal tentou demolir o 
prédio. A atitude soou descabida e sem qualquer motivação, o que levou 
artistas locais a se mobilizaram em passeata para defender a memória do 
Conselheiro Zacarias. Um prédio monumental que chamava a atenção 
por sua fachada e as cores branco e azul cobalto expressivo. Tudo em 
vão. Conforme descreve o escritor Araken Vaz Galvão em seu livro:

[…] O Conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos, este 
vulto grandioso, nascido nesta cidade, teve a casa onde 
morou demolida em todo o seu primeiro andar e teve ainda 
completamente descaracterizado o andar térreo, para se 
edificar um Fórum que já nasceu obsoleto, impróprio para 
abrigar com dignidade e conforto os órgãos da Justiça. 
Uma verdadeira vergonha de que muitos pobres de espí-
rito se orgulharam. A destruição da casa de Zacarias de 
Góes e Vasconcelos, além de ter sido um crime contra o 
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patrimônio histórico e arquitetônico, significou também 
a continuidade de uma prática que vem transformando 
esta cidade de uma jóia de arquitetura colonial em um 
amontoado de construções cujo único qualitativo só pode 
ser dado com a palavra horroroso. (GALVÃO, 1999, p. 66).

Conforme a insatisfação e a clarividência do escritor, realmente 
não duraram muito as atividades jurídicas do fórum naquele espaço, 
pois foram construídas no bairro do Novo Horizonte novas instalações 
para os serviços do Judiciário, o que motivou o deslocamento. Mais uma 
vez impôs-se a lógica do abandono. Desde então, o prédio está fechado, 
aparentando abandono pelas rachaduras visíveis, deterioramento das 
janelas e mato que cresce desordenado no pequeno jardim.

Em rua contígua, mais precisamente a rua Conselheiro Ferraz, um 
outro prédio: o Grupo Escolar Conselheiro Zacarias (século XX), que 
pertence ao estado e tombado pelo município é mais uma rugosidade que 
marca a cidade. Durante um tempo abandonado, o espaço foi parcialmente 
reformado e revitalizado, por iniciativa do Grupo Florescer Capoeira 
Angola, para aulas de capoeira, oficinas literárias, palestras, grupos de 
estudos etc. Além de sediar o Núcleo Territorial de Educação (NTE 06). 
Essas novas funcionalidades têm evitado o abandono total do prédio e, na 
contramão, neutralizado a dinâmica da ruína e da omissão, ao revitalizar 
os espaços internos (paredes, jardins) e garantir novos usos sociais.

Figuras 3 e 4 – Paisagens em ruína 2: Sobrado Zacarias de Góes e Vasconcelos no século 
XVIII e em 2020, bairro da Triana, Valença, Bahia

Fonte: Blog do Pelegrini (2011)67; Celeste Martinez (2020)

67  Disponível em: http://pelegrini.org/politica/11763. Acesso em: 10 abr. 2020.
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Num deslocamento para as partes baixas da cidade, o mesmo 
processo de abandono e omissão se reproduz ao longo das margens do 
rio Una, especialmente no prédio conhecido como Palacete, de 1849. 
Firmado às margens do rio, desde 1849, para servir de residência à 
família do comerciante português Cap. Mor. Bernadino de Sena Madu-
reira68, o Palacete se tornou um importante espaço político e histórico 
da cidade, ao receber a visita do Imperador D. Pedro II e da Imperatriz 
Tereza Cristina e ao se tornar sede da Câmara Municipal de Vereadores 
de Valença.

No dia 25 de novembro do ano de 1879 – conforme frontispício 
em sua fachada – o Legislativo Municipal adquire o prédio pelo valor de 
40 contos de réis (40.000$000).69 Entretanto o local só passou a ser sede 
oficial exclusivamente do Legislativo a partir de construção da sede do 
Poder Executivo no início da década de 1980. Até então foram 14 inten-
dentes e mais de 50 prefeitos que utilizaram as instalações do Palacete 
para serviços públicos, sem, contudo, lhe prestar a devida homenagem. 
(Portal da Câmara Municipal de Valença, 2020).

Ainda que referenciado pela importância política e econômica na 
cidade, o Palacete foi posto na mesma trajetória de sucateamento e pre-
carização que os demais prédios históricos, revelando que o abandono e 
a produção da ruína fazem parte de um projeto de cidade movido pela 
lógica modernizante do espaço urbano. Nem mesmo diante da história 
econômica e sede de importante debates políticos, a memória do Pala-
cete ainda continua subordinada aos interesses especulativos do modelo 
hierárquico de cidade. Se o prédio não fosse planejado e construído com 
a utilização de materiais de qualidade, provavelmente já teria sucumbido 
e o século XXI não vislumbraria a sua estrutura, de tantos desgovernos 
que por estas terras passaram sem velar por sua memória há 171 anos.

Mas, como diz o velho ditado, nada é para sempre. Provavelmente, 
a vida do Palacete de 1849 está chegando ao fim se nada for feito. É o 
que se percebe visivelmente em sua fachada, desde que o prédio foi 
interditado, em 2018, conforme Inquérito Civil n.º 597.9.115851/2018 

68  O Cap. Mor. Bernardino de Sena Madureira, onze anos depois, fundou a tecelagem Nossa Senhora do 
Amparo, após o município receber o foro de cidade sob a denominação Industrial cidade de Valença, a partir da 
Resolução n.º 368, de 10 de novembro de 1849.
69  “Por esse cálculo, o valor de uma libra esterlina em 1808 equivaleria hoje ao valor de 56 libras. Significa que 
uma mercadoria vendida no Rio de Janeiro nessa época por 4000 réis (aproximadamente uma libra), valeria hoje 
cerca de 220 reais ou 100 dólares americanos (em equivalência de poder de compra) (GOMES, 2007, p. 352).
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do Ministério Público do Estado, por meio da 3º Promotoria de Justiça 
da Comarca de Valença, por conduto da promotora de justiça Livia 
Sampaio Pereira.

A promotoria recomendou ao prefeito municipal de Valença, 
Ricardo Silva Moura, e ao presidente da Câmara Municipal de Valença, 
Luiz Carlos Muniz Andrade, que adotem providências emergenciais e 
estruturais, com base na Informação Técnica n.º 18/2017 do Ipac, para evi-
tar a ruína do prédio70. Ao final das recomendações, o Ministério Público 
adverte que “os destinatários da presente Recomendação deverão remeter 
a esta Promotoria de Justiça, no fim dos prazos fixados, os projetos e as 
fotografias comprobatórias do atendimento à presente Recomendação, 
os quais serão submetidos a análise técnica do NUDEPHAC do MPBA” 
(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, 2018, p. 3).

Com a intervenção do MP e também da sociedade civil71, segundo 
a presidente do Conselho de Cultura, Juscimare Sousa, um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) entre Ministério Público, Poder Execu-
tivo, Legislativo e Ipac foi firmado para a restauração do prédio. Segundo 
ela, já foi realizado o escoramento do lanternim e elaborado o projeto 
de restauro, avaliado em R$ 3 milhões. No entanto, devido ao alto valor 
justificado pelo poder público, nada foi executado. Por conta disso, o 
funcionamento e as sessões da Câmara Municipal de Vereadores têm 
acontecido em outro lugar alugado. Dentro do prédio, apenas paredes 
trincadas e um arquivo público encerrado.

70  A instrução técnica solicitou, num prazo de 15 dias: o escoramento da estrutura do lanternim do imóvel, 
com escoras de madeira ou metálicas, mediante prévio projeto de escoramento, devidamente assinado por 
responsável(is) técnico(s); e o mapeamento dos danos do imóvel, informando a localização, a causa, a extensão 
e as possíveis soluções para eles. Recomendou, ainda, a elaboração de diagnóstico por profissional técnico e, 
preferencialmente, acompanhado por técnicos do Ipac, e definiu o prazo de 60 dias para a elaboração de projeto 
de reforma e restauração que contemple toda a edificação, incluindo projeto de instalações elétricas, reforço da 
estrutura de cobertura e solução das causas do seu comprometimento.
71  Cabe destacar o documento enviado por Celeste Martinez, poeta valenciana, artista e autora deste artigo, 
ao Ministério Público, relatando a situação do imóvel, munido de fotografias, e que até o momento da escrita 
deste artigo não obteve resposta.



311

TERRITÓRIO, CULTURA E (DES)ENVOLVIMENTO NO BAIXO SUL DA BAHIA

Figuras 5 e 6 – Paisagens em ruína 3: Câmara de Vereadores, que serviu de residência 
ao Cap. Mor. Bernadino de Senna Madureira, à rua Comendador Madureira, n.º 10, 
Valença, Bahia, 2020

Fonte: Celeste Martinez (2020)

Embora o prédio tenha sido objeto de intervenções judiciais, o antigo 
Palacete do século XVIII continua fechado, abandonado e se deteriorando e 
com visíveis e invisíveis avarias se agravando em sua fachada. Segue sendo 
mais um testemunho da produção urbana da ruína, mais um caso de renúncia 
à memória e, mais uma vez, um exemplo de suspensão e não cumprimento 
dos instrumentos legais de proteção72. Se a cidade não funciona conforme a 
lei, assim como se tem visto pela renúncia, omissão e ruína do patrimônio, 
os imbuídos da lei a governam ao bel-prazer de suas ganâncias, dentro de 
um projeto de cidade modernizante e direcionada ao capital.

Todos esses percursos demonstram as contradições da produção 
do espaço urbano e as novas configurações que conformam a cidade à 
medida que as verticalidades e os interesses comerciais se impõem sobre 
o patrimônio urbano. O mapa a seguir ilustra essa (des)configuração que 
analisamos até aqui. Ele mostra o arranjo espacial dos imóveis e bens 
históricos tombados, não tombados, demolidos e em ruína na cidade 
de Valença.

72  Nunca é demais lembrar que, segundo a Lei n.º 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, em seu art. 39: “a propriedade 
urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas 
no Plano Diretor”. E, no art. 2º, “a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes: proteção, preservação e recuperação 
do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”.
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Conforme o mapeamento realizado foram identificados, a partir da 
lei municipal n.º 1.888/2007, 32 imóveis públicos e privados tombados. 
Destes, nove estão conservados; três necessitam de reforma; quatro estão 
abandonados; três estão em ruínas; um em reforma; seis foram demolidos 
e seis sem informação. A maioria deles está localizada no perímetro urbano 
central da cidade de Valença. Dos seis imóveis privados demolidos, três 
servem de estacionamento, dois são edificações novas e um terreno com 
destroços. Dos nove conservados, apenas dois são bens públicos. Dos imóveis 
que necessitam de reforma, um deles pertence ao Estado.

Foram mapeados, ainda, 21 imóveis privados não-tombados. Seis 
deles servem de residência para os proprietários em razoável estado de 
conservação. Três estão alugados para instituições e nove deles localizados 
no centro comercial.  Quatro ao norte, bairro São Félix, e oito a oeste entre 
o centro e o bairro da Triana. Interessante ressaltar que nesse trecho, mais 
precisamente à rua 7 de Setembro, nota-se uma faixa contínua de imóveis 
privados em ruínas e outros com placa de vende-se. Os imóveis privados, não 
tombados, localizados no centro comercial, tiveram, todos, descaracterizados 
os térreos, que servem para comércio (sapatarias, lojas de eletrodomésticos, 
variedades), permanecendo a fachada com suas características originais. 
Vale destacar que, desses imóveis, dois são bangalôs do final do século XIX, 
localizados na rua Conselheiro Zacarias, bairro da Triana, e um outro tem 
estilo eclético do século XIX, localizado à rua Marquês do Herval.

Apurou-se, também, que, entre os anos de 2000 a 2018, foi demolido 
um total de 25 prédios históricos, bens privados entre tombados e não 
tombados. Isso contabiliza cinco gestões municipais e aproximadamente 
um prédio demolido a cada ano, sendo que seis deles entre os anos de 2007 
(na vigência da lei municipal n.º 1.888/2007 (VALENÇA, 2007a) e 2018. A 
maior concentração de demolições ocorreu entre os anos de 2013 e 2015, 
num total de oito. Das demolições, resultaram dez estacionamentos, uma 
igreja e os demais prédios comerciais (sapatarias, depósitos, lojas de roupas). 
Destaca-se um bangalô, do final do século XIX, localizado à rua Juvêncio de 
Resende e Raul Malbouisson e outro em prédio de estilo eclético localizado 
à Praça da República.

Inteirados dessa conjuntura jurídica e política que incide sobre o 
patrimônio cultural, o que fica em relevo diante de toda essa dinâmica 
de produção da ruína é o interesse do Estado na mediação de um projeto 
modernizante e mercantil de cidade que, gestão a gestão, coordena atos 
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de negociação sobre o solo urbano para criar fragmentações e especializa-
ções na cidade: o espaço do comércio, o espaço da indústria, o espaço dos 
transportes. E, diante disso, tudo, produz-se o espaço banal onde transitam 
os participantes de diferentes modalidades de serviços (SANTOS, 1996). 
O espaço do cais, onde mercadorias são carregadas pelos estivadores, é 
o mesmo onde embarcam turistas de toda parte do mundo. É o mesmo 
espaço onde resiste o Palacete de 1849, caindo aos pedaços, como pretexto 
de demolição.

Quando se foca o olhar nessa fragmentação e refuncionalização do 
espaço, tem-se a redução da geografia. Então, quando nos deparamos com 
prédios que retratam em suas fachadas o desprezo típico do abandono como 
o que está acontecendo com o Theatro Municipal, o prédio da Câmara de 
Vereadores e o Sobrado Zacarias de Góis e Vasconcelos, bens públicos, 
tombados, estamos diante de um sintoma que se enquadra muito bem no 
que Milton Santos diz com relação ao cotidiano e suas três dimensões: a 
dimensão da corporeidade, a dimensão da individualidade e a dimensão 
da socialidade. Pensar esses elementos é refletir sobre como a produção 
da ruína no espaço urbano e o apagamento das memórias que marcam a 
história da cidade também incidem sobre as subjetividades, o estar, o sentir 
e o pertencer à cidade.

São esses elementos integrantes e integrados que vão definir a 
ação de cada pessoa dentro desse espaço ora adjetivado, particularizado, 
elitizado, mais econômico que humanizado. É dentro destas três dimen-
sões do cotidiano em que o corpo é o veículo para todas as ações dentro 
da cidade inclusive resulta na definição e atuação como cidadão. Estar 
desprovido de história é se lançar em outra experiência de corporeidade 
e de socialização.

Incorporar a cidadania e o direito à memória como exercício coti-
diano é intervir nas ações que dizem respeito aos direitos constitucio-
nalmente garantidos. Afinal, assim como “o cotidiano supõe o passado 
como herança, o cotidiano supõe o futuro como projeto” (SANTOS, 1996, 
p. 10). Com um patrimônio sendo reduzido a pó, cabe questionar: que 
herança foi entregue ao povo de Valença para que este se sentisse orgu-
lhoso e cuidadoso? Que espaços de memória são dados a essa população? 
O espaço três por quatro da rua Governador Gonçalves, ou Calçadão, 
onde, em meio à pandemia, corpos se comprimem, condicionados pela 
falta de planejamento urbano?
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Estamos diante de um modelo de cidade montado para servir ao 
individualismo, à mercadoria, à concorrência e à ganância; e o pobre que 
galga o primeiro piso da escada pensa que por entrar na casa econômica 
também foi aceito na sala sofisticada de outra classe. Estamos diante de 
nomenclaturas e conceitos que sequer foram revistos, aliás, esquecidos e 
reduzidos a poeira. Patrimônio é um deles. E, sem essa chance de revisão, 
os conceitos permanecerão esquecidos, sem importância ou, no máximo, 
elitizados. Afinal, por que defender o patrimônio histórico da cidade?

5 Considerações finais (...parciais)

Diante dos fatos e testemunhos relatados e apurados não exatamente 
chegamos a uma conclusão final, mesmo porque a cidade é um projeto 
inacabado e disputado. As metamorfoses aceleradas causadas pelas especu-
lações imobiliárias e pelos interesses modernizantes no espaço urbano dão 
suporte para uma nova paisagem, contudo não necessariamente definida 
para durar eternamente, pois a balança econômica, os interesses de cada 
gestor e os/as que lutam pela história e pela memória da cidade são um 
processo em constante disputa. O estar, o viver e o sentir a cidade são, de 
fato, acontecimentos políticos e, por isso, a centralidade que o patrimônio 
ganha no cotidiano da cidade faz parte das disputas políticas e de poder 
no espaço urbano.

A situação de desprezo e renúncia às rugosidades da cidade revela, 
aqui, as vontades, escolhas e o agir de cada administração pública que, 
desde o período colonial até a contemporaneidade, seguem uma cartilha 
ditada pelos interesses modernizantes e adequações no espaço e no tempo.  
A derruba de prédios históricos é apenas um dos itens na lista das inúme-
ras atividades prescritas por esse modelo hierárquico de cidade que nos 
escraviza e produz ruínas.

Do rol de bens, entre os públicos e privados, que foram tombados pelo 
poder público municipal na cidade de Valença, muitos já foram demolidos 
por conformar “perigo” às vidas das pessoas; outros estão por desmoronar. 
Na produção urbana da ruína, a tendência é que paulatinamente todo o 
patrimônio histórico cultural seja soterrado. Primeiro, pelo abandono e 
pelo esquecimento; segundo, pela flexibilização e o não comprometimento 
dos órgãos públicos no cumprimento das leis, devidamente suspensas em 
nome de outros interesses; e, terceiro, porque não há uma tendência das 
gestões políticas em manter viva a memória da cidade, deixando o patrimô-
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nio ocioso de usos sociais. E tudo isso por mais de cem anos no trato com 
a cidade. O instrumento utilizado para proteger o patrimônio da cidade, 
ou seja, o tombamento, não representa nada diante da produção urbana da 
ruína, aliás, torna-se um aliado dessa dinâmica.

A produção urbana da ruína não é algo aleatório, com significado tem-
poral, resultado de intempéries; ela acontece no terreno da política e, portanto, 
do poder, e dentro de legalidades e formalidades flexibilizadas e suspensas. Por 
um lado, é o prédio que é protegido e, por outro, é a gestão que tem um álibi 
por estar destituída de culpa, afinal, sempre foi assim. Os órgãos fiscalizadores 
e os conselhos são encarregados de fazer ruir as possibilidades forjadas da 
destruição, porque o arcabouço de comando fará o processo de acomodação 
para que a corrosão seja efetuada silenciosamente e com ações pontuais.

O Theatro Municipal é um “escrachado” exemplo de aceleração da 
ruína quando funcionários públicos cotados na pasta da cultura do municí-
pio ficam encarregados de arrancar janelas, telhado, raspar paredes, pintar 
e despintar, sem nenhum projeto ou assessoria técnica de órgão legal para 
esse assunto.  A cidade se movimenta conforme as conveniências políticas e 
os interesses do modelo hierárquico da cidade, os interesses econômicos de 
cada grupo no poder e seus aliados. As peças do jogo estão comprometidas 
com as verticalidades e envolvidas com as horizontalidades, e nesse jogo o 
espaço urbano é uma moeda valiosa.

O mesmo ocorre com o prédio da Câmara de Vereadores, que foi 
descuidado durante mais de 171 anos e, do ano de 2018, quando foi inter-
ditado pelo Ministério Público para restauração, segue até o ano de 2020 
abandonado porque o Poder Legislativo não tem “verba” para bancar a 
restauração do prédio. Tudo dentro das legalidades.

Existe um modelo padrão de ruir a vida, os sentidos e a história, 
cujo princípio são as demolições e a ruína. Quiçá as primeiras ações foram 
provenientes dos descendentes das primeiras famílias que comandavam a 
vida política da cidade, ao se desfazerem dos imóveis herdados, mas que 
até hoje impõem sua doutrina.
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