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PROPRIEDADE E USO DA TERRA NA PERIFE
RIA NORTE DO RECÔNCAVO AÇUCAREIRO. 

Aspectos de história recente (*). 

MARIA DE AZEVEDO BRANDÃO 
do Departamento de Sociologia da Univecsidade Fe

deral da Bahia. 

INTRODUÇÃO. 

Apesar da formação de um incipiente parque industrial na Ci
dade do Salvador, do crescimento demográfico e da integração recí
proca de suas diferentes áreas, o Recôncavo da Bahia preservou até a 
década de sessenta, em torno da cidade e dos restritos pontos direta
mente afetados pelas operações da Petrobrás: um setor primário pra
ticamente intocado em suas características estruturais em relação .10 

quadro deixado, após os anos vinte, pela última e breve fase de re
cuperação da produção açucareira na região. 

Contudo, a partir do fim da década de sessenta, todo o Recôn
cavo, e principalmente sua área norte vem mudando rapidamente, em 
face das perspectivas de instalação do Complexo Petroquímico do 
Nordeste (COPENE) e da ação polarizadora de Salvador. 

O que se tentará nesta comunicação é descrever alguns aspectos 
da estrutura de distribuição e uso da terra num município da área 
norte do Recôncavo, exatamente antes do início das referidas modifi
cações, isto é, no período anterior e em torno de 1960. 

Trata-se do município de Camaçarí, local de implantação do Com
plexo Petroquímico e área adjacente ao Centro Industrial de Aratú e 
à Cidade do Salvador. 

(*). - Comunicação apresentada na 2\1 

Anais do VIII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Aracaju, setembro 1975



- 596-

o caso deste município antes de sua fase atual é tomado como 
ilustração de uma situação de periferia funcional e física em relação 
ao núcleo açucareiro do Recôncavo, e deve deste modo contribuir pa
ra especificar aspectos da região na fase final de sua história como 
cenário de uma produção monocultora de tipo tradicional (* *) . 

* 

o COMPLEXO REGIONAL DO RECONCAVO. 

A região que se veio a estruturar como Recôncavo da Baia de 
Todos os Santos, jamais fora, ecológica ou economicamente, um es
paço uniforme, mas antes um complexo de sub-áreas especializadas. 
E necessário compreender as relações genéticas e estruturais dessas 
áreas em face do âmago açucareiro para que se possa esclarecer a pró
pria natureza da organização da produção monocultora que por mais 
de três séculos dominou a região. 

Grosso modo, o Recôncavo tradicional, nas condições em que o 
encontrou a Petrobrás, à altura de 1950, compreende quatro sub
áreas: a área do massapê, dominada pela produção do açucar; o alto 
Recôncavo, a leste, dedicado basicamente à produção de fumo, mas 
tambem de alimentos, demograficamente denso e marcado por um 
processo de intensa minifundização; o baixo Recôncavo, ao sul, com 
maior frequência de médias e pequenas propriedades, e que se ocu
param sempre mais preponderantemente com a produção alimentar, 
assinalado pela presença de numerosas caieiras (fornos de preparação 
de cal) e olarias, exportadoras típicas de materiais de construção para 
Salvador e cidades próximas até a década de cinquenta; o Recôncavo 
Norte - retraido numa economia mista de agricultaura alimentar, co
co da Bahia, gado - demograficamente ralo e marcadamente isolado 
das demais áreas da região e da própria Capital, apesar de sua vizi
nhança com esta. 

A influência da Petrobrás por sua vez revelou-se tambem desi
gual na região (1). A exploração do petróleo caminhou da área típica 
do massapê para o norte, afetando profundamente o âmago da antiga 
área da cana e, mais recentemente, o Recôncavo Norte, com a implan
tação do Conjunto Petroquímico e a abertura de poços ao norte desta 
área, deixando, praticamente, intocados o baixo e o alto recôncavos. 

(**). - Este trabalho baseia-se em dados de crmpo colhidos em 1956 
e em 1963 e em dados censitários de 1940. 1950 e 1960. 

(1). - Sobre a influência da Petrobrás, v. T. de Azevêdo (1960); Ritz 
(1960); Talma Sampaio 
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TIpicamente, o Recôncavo dedica-se, desde o século XVI, à 
produção açucareira, cuja história se constitui aí num suceder de fa
ses de prosperidade e depressão, que se alternam já desde muito cedú, 
por força de determinações de origem basicamente externa, mas que 
se mesclam progressivamente com fatores destas gerados internamen
te (2). 

Entretanto, a cana-de-açucar jamais subsistiu só ai, mas inte
grada num complexo de atividades espacialmente organizadas dentro 
da região. De um modo simplificado se poderia dizer que, nos mo
mentos de prosperidade, encontrava-se no âmago do Recôncavo a pro
dução da cana-de-açucar e, nos diferentes setores de sua periferia geo
gráfica, desenvolviam-se atividades complementares de produção ali
mentar, pecuária, extração de lenha, cultivo do fumo e produção ue 
materiais de construção. 

Com o tempo, sedimentou-se essa espécie de divisão de trabalho 
entre diferentes áreas, formando-se um complexo regional interna
mente diferenciado e razoavelmente autônomo, em que os segmentos 
periféricos desempenhavam funções essenciais à vitalidade ou mesmo 
à sustentação das atividades nucleares da economia regional. 

A área norte do Recôncavo, com poucos trechos de solo propí
cio à cultura da cana e de um modo geral menos favoravel à agricul
tura qu~ os demais, tendeu a tornar-se um desses segmentos especia
lizados, inicialmente dedicada à produção pecuária e posteriormente 
mais voltada à produção de lenha. Contudo, situada nos limites da 
área de massapê e contando com algumas manchas isoladas deste tipo 
de terreno e de solos de tipo barreiras, o Recôncavo Norte foi oca
sionalmente penetrado pela produção da cana. 

Em virtude dessas duas formas de participação no complexo re
gional do Recôncavo, essa área desenvolveu-se em duas linhas. Uma 
derivada da dinâmica de uma zona especializada em certo tipo de pro
dução comlllementar à produção do açucar, e outra decorrente da do
minância intermitente da própria produção monocultora e da condição 
de marginalidade face a esta mesma atividade e ao seu centro de do
minância, nas prolongadas fases de depressão que afetaram a econo
mia do açucar na região. 

(2). - Sobre a evolução econômica da reglao v. Pinho (1944); T. 
de Azevêdo (1955); Mattoso (1968, 1970, 1971, 1972 e 1974); Azevêdo e 
Lins (1969); Mattoso e Athaide (1971); Tavares (1964 e aulas no Instituto 
de C. Sociais, UFBA, 
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Esta alternância tornou-se notória a partir do fim do século 
XVIII, quando em meio a uma fase de prosperidade da economia do 
açucar, os melhores pastos da área eram dados como ocupados com 
a cultura da cana (3). 

Esse período de prosperidade prolonga-se até o primeiro quartel 
do século XIX, cedendo à depressão que, nas décadas de 20 a 60, 
atinge a economia açucareira no Recôncavo. Segue-se depois nova 
fase de recuperação, do período da Guerra da Secessão à Abolição, 
daí uma nova fase de retração, até a década de vinte, quando, pela 
última vez, os canaviais se expandem para o norte. 

No curso do processo sumariamente referido acima ocorrem 
dois tinos de fenômenos: uns de carater cíclico, exemplificados na al
ternância de atividades produtivas e de certo modo na aglutinação e 
fragmentação da terra em resposta às exigências da produção comer
cial; e outros, de carater cumulativo, como é o caso do adensamento 
demográfico, da degradação do ambiente natural e da cristalização da 
estrutura social. 

Como o saldo dos processos cumulativos tendeu a reduzir pro
gressivamente a margem das opções econômicas abertas a cada dife
rente segmento territorial, desenvolveram-se com o tempo sub-espe
cializações internas à área, resultando numa organização do espaço 
que reflete a dinâmica entre oportunidades econômicas e estrutura so
cial. 

Em Camaçarí, devido à existência de manchas de solo favorá
veis à cultura da cana, esta teve aí urna presença intermitente e espa
cialmente descontínua. Quando e onde a cana penetrou, a terra ten
deu a concentrar-se e, retraida a onda de prosperidade da economia 
açucareira, a área ajustava-se à depressão valendo-se da extração da 
lenha e 
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ainda na década de sessenta liquidava as últimas reservas de vegeta
ção mais robusta restantes. 

Nas áreas menos férteis, à medida que se foi esgotando a cober
tura florestal, desenvolveu-se uma incipiente atividade extrativa, apro
veitando-se dos depósitos locais de argilas finas. Em pontos isolados, 
as terras passaram ao controle direto de numerosos rendeiros e de 
resto permaneceram estagnadas nas mãos displicentes de proprietá
rios descapitalizados ou ausentes. 

Nas zonas de solo mais fertil, onde mais facilmente se reconstitui 
a vegetação em mata secundária de pequeno porte ainda aproveitavel 
para o carvão, e onde o solo tem podido suportar continuada explo
ração agrícola, as grandes propriedades mantiveram-se de um modo 
geral íntegras recorrendo ao arrendamento em dinheiro e em espécie 
e realizando uma produção alimentar itinerante, associada à extração 
de lenha e à feitura de carvão vegetal (4). Por outro lado, nos pe
quenos sírios do interior e da costa, impróprios a outras das culturas 
praticadas na região, passou-se, em escala crescente, a cultivar o co
queiro (5). 

Presente em toda a sua história e, de certo modo, quase univer
sal na área, a criação de gado da terra tambem tornou-se uma das 
formas de ajustamento à retração econômica, desempenhando a fun
ção de manter na posse da terra antigos proprietários descapitalizados. 
Não só nos grandes estabelecimentos se recorreu à criação. Pequenos 
e médios proprietários a associaram à cultura de coco ou a uma redu
zida fruticultura, em áreas que variam de cerca de 20 a 200 ha, par
ticularmente concentradas a nordeste do município (6). 

(4). - Cf. Viana (1893); B. Bar~os (1923). Vale notar aqui que, de 
acordo com o censo de 1872, ainda que fazenao reservas à sua exatidão, é 
forçoso admitir que a proporção de 7.757 pessoas livres do sexo masculino 
para 3.551 escravos do mesmo sexo encontrados nesta área revela a presen
ça de explorações agrícolas de grande porte, nos moldes do resto do Recôncavo. 
Frente às c:ises subsequentes, antigos proprietários foram abandonando a 
região, que reagiu à crise pela expansão da agricultura de subsistência. Não é de 
estranhar que os últimos proprietários residentes que restaram, empobreci
dos e incapazes de organizar a mão-de-obra local, passassem a arrendar suas 
terras a essa camada de pequenos lavradores. Aos antigos pequenos lavra
dores veio juntar-se parte do contigente escravo liberado e a região conseguiu 
certo equilíbrio ecológico graças a um regime quase de subsistência mínima. 
Sem a existência de um emp. egador que lhe oferecesse opo'tunidade de tra
balho, a população que permmeceu passou a viver dentro de um círcu·o 
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Tem-se, assim, pelo menos a partir do fim do século passado, 
quatro diferentes linhas de desenvolvimento de modos de utilização 
da terra na área: primeiro, a agricultura de subsistência, que se cons
titui num instrumento da absorção dos excedentes de mão-de-obra, de
rivados da retração da economia de mercado e do próprio crescimen
to vegetativo da população; segundo, nos pequenos sítios próximos 
à costa, intensificou-se o plantio do coqueiro, já antigo na região (7); 
em terceiro lugar, manteve-se uma atividade pecuária residual, cujo 
volume oscila em resposta à dinâmica dos grandes estabelecimentos, 
alguns possivelmente antes dedicados à cana, e de pequenas e médias 
propriedades dedicadas à produção de coco; em quarto lugar, de
senvolveu-se certa atividade extrativa, em áreas impróprias à agricul
tura; na costa, a pesca; no interior, a extração de argila; e, por toda 
parte, o carvão que, em resposta ao mercado da capital, tornou-se, 
nesses anos de retração econômica, uma atividade praticamente uni
versal na área. 

• 
A AREA ESTUDADA: PAISAGEM E POPULAÇÃO. 

O Município de Camaçarí, com 926 km2 e 21 . 849 habitantes em 
1960, situa-se a partir de cerca de 40 km ao norte da Cidade do Sal
vador, numa faixa de cerca de 20 km em média de largura, da orla 
marítima ao interior. Esta área corresponde ao extremo nordeste do 
Recôncavo e tem por limites ao sul e a leste o rio Joanes, ao norte 
um tributário do Pojuca - o Itapecirica - e a leste o mar, confi
nando com os municípios de Salvador (8), Simões Filho, Candeias, 
São Sebastião do Passé e Mata de São João. 

Tais limites físicos impuseram certa unidade sócio-econômica à 
área, pois que dificultaram até a década de sessenta maior contato da 
população local com áreas vizinhas. 

Essa unidade, por outro lado, não subentende uma homogenei
dade interna, contrariada em primeiro lugar pelas próprias caracte
rísticas fisiográficas da área, responsáveis por três tipos de paisagens 
distintas: uma faixa litorânea, de cerca de 3 a 6 km de largura na 

(7). - Cf. Bondar (1939). 
(8). - Pelo 
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costa; ronas de colinas, de variado teor húmico, às vezes bastante aci
dentadas, correspondendo mais predominantemente à porção sul do 
município, entre a faixa litorânea e a margem esquerda do Joanes -
área de Abrantes - e à porção nordeste dessa faixa à margem es
querda do Pojuca - área de Monte Gordo -, e os "tabuleiros" e 
planícies adjacentes, ocupando grande área do município, justamente 
em torno da cidade de Camaçarí e da Vila de Dias d'Ávila. 

A faixa litorânea é assinalada por uma orla de dunas por trás das 
quais há extensas áreas permanente ou temporariamente alagadas du
rante os períodos de chuva. Em trechos isolados, encontram-se man
chas de terreno com certa ferti1:dade que permitem a prática de pe
quenas roças. De resto, esta faixa é ocupada por coqueirais geral
mel"lte antigos. 

Mais para o interior, quando se iniciam as primeiras elevações, é 
que surgem os solos argilosos das colinas que marcam predominante
mente as paisagens sul e nordeste do município. Estes solos não são 
uniformes. Em virtude do alto teor de ferro que caracteriza os solos 
da série "barreiras" a que se filiam, os topos das colinas submetem-se 
facilmente ao processo de laterização, resultando ein áreas quase to
talmente impróprias à agricultura. Por outro lado, determinados va
Ies e as encostas adjacentes apresentam solos bastante férteis, sobre
tudo na área sul. 

Finalmente, os "tabuleiros" são praticamente impróprios à agri
cultura e as planícies de sedimentação, caracteristicamente pobres, não 
se prestam senão a plantas pouco exigentes. O coqueiro, à custa de 
maior produtividade, tem sido a única cultura aí praticada. :e. nestas 
planícies e "tabuleiros" que se encontram frequentes depósitos de ar
gilas finas e tabatingas ou caolins, os quais vêm sendo explorados in
dustrialmente. 

Em decorrência de tais características de solo e relevo, o mu
nicípio apresenta uma área de produção agrícola mais intensa a su
doeste e outra a nordeste, esta contudo mais propriamente agropecuá
ria, e a extensa área de "tabuleiros" e planícies centrais praticamente 
desertas. 

Devido às dificuldades de comunicação pela costa durante os pe
ríodos de chuva, entre as áreas sul e nordeste, de outra parte tambem 
separadas no interior pelos "tabuleiros". 
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Abrantes - desenvolveu-se uma produção alimentar em grande parte 
destinada ao consumo local e realizada em "sítios" ou em regime de 
parceria ou arrendamento de pequenas parcelas de terra. 

Nesta área, o desenvolvimento da estrutura fundiária foi bastante 
complexo, partindo da criação da gleba comunal da missão jesuítica 
do Espírito Santo, cuja sede foi transformada, no meado do século 
XVIII, em Vila de Abrantes, à ocupação da periferia, por fazendas de 
jesuitas e de "fregueses portugueses" que finalmente entraram pelo 
território da missão. (9) 

Estabeleceu-se daí em diante uma espécie de moto contínuo de 
fragmentações e reaglutinações, que resultou numa variedade de ta
manhos de propriedades e na minifundização de certas áreas onde a 
população se adensa progressivamente, vindo em vários casos a nu
clear-se em pequenos povoados. (10) 

Enquanto na área do atual distrito de Abrantes formara-se desde 
séculos atrás, uma organização do espaço relativamente complexa, 
graças ao pa'pel catalítico desempenhado pela presença da missão je
suítica, a zona norte do município permaneceu indiferenciada, sob re
gime de propriedade monopolística da terra, voltada para a pecuária 
extensiva e ligada, até o século passado, à Casa da Torre. 

Com o desmembramento dessas terras pelo fim do séc. XIX, 
passando a pequenos e médios proprietários, foram estabelecidos na 
área canaviais e pequenos engenhos - "engenhos de pau". (11) Em 
dois pontos, por sucessivas fragmentação, formaram-se as atuais nu
cleações de São Bento e Bom Jesus. 

As poucas engenhocas que chegaram a este século desapareceram 
pelos anos trinta. Daí para cá verificaram-se duas tendências que se 
mantiveram até mais ou menos 1950. A primeira resultou na cristali
zação da estrutura fundiária, segundo a qual antigos proprietários ou 
herdeiros seus mantêm a posse da terra, porém sob muito baixa pro
dutividade. Nestas condições, o principal produto comercial é o côco, 
cultivado extensivamente e, ao lado deste, subsidiariamente, uma pe
quena pecuária e a produção de subsistência. Predominavam aí em 

(9). - Cf. Bittencourt e Sá, 1758: As sucessivas concessões de te:ras 
na área de Camaçari desde o primeiro século, ~Ó poderiam ter levado a uma 
ocupação relativamente densa desta área por portugueses. Cf. Freire (1906, 
p. 15-27); Acciole (1937); Tavares (1964). 

(10). - Vários dos nomes de localidades nesta área testemunham seu 
aparecimento em locais de antigas fazendas. 

(11). - Cf. Registro de Te,ras, 
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sessenta a parceria e, s.ecundariamente, o "dia dado" (*) de trabalho e 
o arrendamento da terra. A orientação para o mercado era muito re
duzida e praticamente ausente qualquer esforço de capitalização. 

A segunda tendência resultou, como em Abrantes, na minifundi
zação de certas áreas, multiplicando os chamados "sítios" - peque
nos lotes de cerca de 3 a 8 hectares ou ainda menores, às vezes de me
nos de meio hectare. A pequena extensão dessas áreas inibe a pro
dução de subsistência que exige, com seu carater itinerante, uma dis
ponibilidade de terra pelo menos três vezes superior à área cultivada 
por ano. Em consequência disto, os proprietários de sítios dedicam
se à cultura do coqueiro e recorrem à parceria e ao arrendamento de 
terras de terceiros quando as suas são extremamente pequenas ou im
próprias a qualquer cultivo. 

A porção oeste do município - compreendendo os atuais dis
tritos de Camaçarí e de Dias d'Ávila - das margens do Joanes aos 
extensos "tabuleiros" e planícies centrais e atingindo ao norte as mar
gens do Jacuipe, permanece ainda hoje sob o regime da grande pro
priedade, ainda que a terra se tenha progressivamente fragmentado. 

A vinculação mais intensa desta parte do município com a área 
da cana, como tambem as facilidades relativas de comunicação com 
a Capital - a que a mesma se liga por via férrea desde 1860 - COIl

correrarr. para a permanência da área sob controle de um número re
lativamente reduzido de proprietários, antigos donos ou novos com
pradores, incapazes de explorar suas terras produtivamente ou sim
plesmente interessados na especulação imobiliária. Em qualquer caso, 
desta situação resultou um movimento de dispersão ou ao menos de 
não fixaçã0 da população, ao tempo em que se intensificou a explo
ração predatória e contínua da cobertura florestal. 

Na parte mais central do município, a partir da estrada de ferro 
para a cvsta, as áreas de "tabuleiros" e as planícies sedimentares per
maneceram totalmente abandonadas e às vezes como terras devolu
tas, até praticamente o meado do decênio de cinquenta. Havia até 
década de sessenta esporádicas explorações de tabatinga, e, nos limites 
dos "tabuleiros." 

Anais do VIII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Aracaju, setembro 1975



- 604-

A faixa litorânea do munictpio organizou-se em função da expan
são da cultura do coco, respondendo ao problema dos excedentes de 
mão-de-obra que se formavam no interior com o desenvolvimento da 
pesca, responsavel por um cordão de povoados costeiros (12) . 

Assim é que, no meado deste século, as atividades econômicas da 
área apresentavam-se organizadas espacialmente de modo mais ou me
nos nítido: na costa uma estreita faixa de coqueiros, às vezes não ul
trapassando mais de quatro filas de árvores. Em seguida, no restante 
da planície litorânea, havia reduzidas "roças" de subsistência, até que 
em volta dos pequenos povoados, no limite da faixa litorânea com os 
terrenos de argila, realizava-se uma pequena agricultura de subsistên
cia, aliada, tambem, em reduzida escala, ao cultivo de coqueiros. 

Na porção sul do município - distrito de Abrantes - a ativi
dade típica era a agricultura de subsistência, esporadicamente a pe
cuária; a Nordeste - distrito de Monte Gordo -, a cultura do coco 
aliava-se à produção de subsistência e à pequena pecuária. Mais para 
o interior ainda da zona norte, à margem esquerda do Pojuca, e no 
limite oeste do município, à margem esquerda do Joanes, onde a ocu
pação era, e o é ainda hoje, rala, persistiam algumas reservas de mata 
entre as quais se praticava a agricultura de subsistência aliada à pro
dução de carvão vegetal. 

Obviamente esta distribuição jamais se tornara rígida. A ativi
dade pecuária, por exemplo, esteve sempre mais ou menos presente 
em todo o município, menos ligada a variações do meio, que lhe é ali 
geralmente propício, do que à dinâmica econômica da região. O cul~ 
tivo do coco tambem, apesar de sua dominância na costa e no nor
deste, tornou-se mais ou menos disseminado no município, tendendo 
a expandir-se progressivamente na zona de colinas e penetrando na 
década de sesenta as planícies internas de sedimentação. E a produ
ção do carvão, embora mais típica das áreas acima mencionadas, era 
praticada tambem em vários pontos do município a depender da exis
tência do que restasse de mata. 

(12). - Segundo a tradição oral da zona de Jauá, este local fora ponto 
de desembarque de escravos no século passado. No início deste século. teria 
apenas 4 casas. Depois de 1910, por cerca de 10 anos, para aí vieram nume
rosos indivíduos, cujos sobrenomes são os da população atual. As famílias 
de residência mais antiga no local tendem a apresentar maior aparência de 
descendência neg:a 
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Em 1960, a população do município distribuia-se, em sua grande 
parte, em povoados que começam a partir de 10 a 20 até 250 casas 
e em dois centros urbanos maiores - a sede municipal e a sede do 
distrito de Dias d' Ávila (13). Ao longo da estrada de ferro estão os 
núcleos distantes e isolados entre si: Parafuso, com aproximadamente 
700 habitantes, Camaçarí, com 5.342 e Dias d'Avila, com 2.519, na
quele ano. 

A outra linha de núcleos demográficos situa-se nos limites da 
faixa litorânea com as primeiras colinas, incluindo como principais 
núcleos, ao sul, Abrantes, Sucupió, Gagirús, Maracaiuba, Areias, Açú, 
e ao norte, Coqueiro, Pau d' Arco, Monte Gordo, São Bento, Bom 
Jesus, Barra de Pojuca e Pojuquinha. 

o terceiro eixo de povoados é constituido pelos arraiais pesquei
ros de Busca Vida, Jauá, Arembepe e Porto de Guarajuba. Embora 
fora dos limites do município, pode-se incluir entre os últimos o arraial 
de Praia do Forte, com intensas relações com a zona de Pojuca e Po
juquinha. 

Entre essas três linhas de ocupação, a população se distribuia de 
um modo geral em campo aberto, sendo quase desertos os "tabulei
ros" e planícies centrais e a parte interior da planície costeira. 

Em termos sócio-econômicas essa população se estratifica em 
três níveis: 

a). - Proprietários rurais residentes, proprietários de áreas de 
tamanho variavel, em geral entre 40 e 500 ha; donos de casas de ne
gócio; empreiteiros de obras; grande parte dos funcionários públicos 
de carteira; proprietários de pequenas indústrias e administradores das 
empresas maiores. 

Em termos do sistema social global, evidentemente este grupo in
tegra um estrato de renda média, possivelmente mais próximos dos li
mites inferiores da "classe média", vista em âmbito regional. 

b). - Lavradores proprietários de sítios que oscilam entre 10 
e 40 ha, variavelmente aproveitados; "donos de venda" 
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civil; certa parte do funcionalismo público; operários industriais semi
qualificados. 

Para a grande maioria da população local, este grupo é o intér
prete mais direto da ordem política e moral dominante e o interme
diário nas relações políticas e sociais com os membros do grupo su
perior. Seus participantes são cabos eleitorais de políticos municipais, 
inspetores de quarteirão que auxiliam o trabalho de delegados e sub
delegados; e, como empreiteiros de trabalho, são os recrutadores de 
mão-de-obra para os empreendimentos particulares e públicos em 
operação na área. 

c). - Cultivadores sem terra - sejam arrendatários, parceiros, 
assalariados e proprietários de minifúndios; operários não-qualifica
dos da construção civil e da indústria; empregados de balcão, empre
gados domésticos; soldados; serventes e trabalhadores braçais em ór
gãos públicos; pescadores. 

Dentro da escala local de prestígio, este grupo divide-se entre o 
"lavrador", trabalhador por conta própria, proprietário ainda que de 
pequeníssimo lote e possivelmente arrendatário ou parceiro em terras 
alheias ou simplesmente arrendatário ou parceiro - e, do outro lado, 
o trabalhador "de aluguel", "a ganho", "a dia" apenas, que na ex
pressão local, "se aluga", "vende adia", "trabalha para os outros". 
Esta última categoria, ainda reduzida nas áreas rurais, cresce rapida
mente desde o fim da década de cinquenta. 

Como duas categorias sociais tambem vinculadas à estrutura so
cial local, vale citar o grande proprietário ausente, displicente pela 
produção e indiferente quanto a assuntos de âmbito local, dono de 
terras que geralmente pouco lhe rendem e apenas aguardam valoriza
ção; e a figura em emergência do moderno produtor capitalista, agrí
cola ou industrial, que, na maioria das vezes, tem perante a região re
lações extremamente especializadas. 

* 
A EVOLUÇ .. 10 RECENTE DA ESTRUTURA FUNDIARIA. 

De 1940 a 1960 a área total coberta por estabelecimentos ru
rais em Camaçarí elevou-se de 29.638 ha a 75.413 ha. Esta expan
são, que se acelerou na última das duas décadas com um acréscimo 
que correspondeu a 78 % sobre a área ocupada em 1950, decorreu 
basicamente de operações especulativas ins.piradas pela perspectiva de 
valorização da terra, por força da crescente integração da área com 
Salvador 
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distrito sede do Município e do Centro Industrial da região de Salva
dor, na área vizinha de Aratú. 

Alem disso, a descoberta de depósitos de caolim branco, na área 
centro-oeste do município, e de um lençol de água mineral no distrito 
de Dias D' Á vila tambem concorreram para a generalizada corrida 
pela terra. 

Apesar disso, verificaram-se tambem certas alterações no setor 
agropecuário, cuja tendência predominante foi a expansão das áreas de 
lavoura. Ainda que a área total dos estabelecimentos se tenha expan
dido em todo o município, incorporando extensas zonas estéreis de "ta
buleiro" e das planícies sedimentares internas, a área cultivada em 
1960 alcançou 13,1 % da área total ocupada, representando portanto 
um consideravel avanço sobre 1950, quando aquela percentagem era 
de 3,4%. 

Enquanto a área total ocupada por estabelecimentos agrícolas 
crescera entre 1950 e 1960 na razão de 78 %, a área de lavoura se 
expandiu em 583% sobre a registrada em 1950, passando de 1.845 
a 9.876 ha. Contudo essa expansão reflete muito mais a instalação 
de três colônias agrícolas ao sul do município e a utilização de tre
chos das planícies internas com cultivos extensivos do que um pro
cesso interno de transformação do setor primário. 

o crescimento demográfico, a criação das colônias agrícolas e o 
estímulo por elas trazido à produção de consumo alimentar imediato, 
no sul do município, foram os principais fatores de elevação da taxa 
de utilização do solo, no período considerado. Contudo coube à pe
cuária e ao cultivo do coque!ro, a contribuição mais efetiva para a ex
pansão da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários e da 
área de lavoura em particular, excluida a especulação imobiliária. 

Embora com a desvantagem de um longo período de maturação 
e com altos custos de implantação, o cultivo do coqueiro representa 
um investimento de rentabilidade assegurada e de facil administração 
e baixos custos de manutenção. Por estas razões constituiu uma atra
ção perante investidores estabelecidos em outros setores de atividade, 
ou mesmo em diferentes ramos agropecuários, fora da área. 

Quanto à pecuária, a expansão foi reduzida em termos do vo
lume físico do rebanho - 56% entre 1950 e 1960, 
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Sob a recessão econômica que atingiu o Recôncavo até a dé
cada de cinquenta, a atividade pecuária no município mantivera-se 
praticamente estacionária representando apenas uma espécie de recurso 
de sobrevivência de certos estabelcimentos, num regime de generali
zada descapitalização (14). 

A partir de cinquenta, entretanto, essa atividade tem-se tomado 
um dos veículos de penetração de produções comerciais nas áreas ru
rais do município. Não se trata do crescimento de pequenos reba
nhos dispersos, subsidiários a outras formas de atividades e fontes :\e 
renda, mas de uma expansão da atividade pecuária em pontos isolados 
do município, concentrada em estabelecimentos de área relativamente 
grande. 

O que em realidade ocorreu foi o desenvolvimento de uma pe
cuária de proporções médias, para corte ou voltada para a produção 
do leite, ao lado de uma pequena pecuária de consumo local, ainda 
remanescente da atividade pecuária precedente, subsidiária à atividade 
agrícola. 

No primeiro caso, o recurso à pecuátia associou-se ao apareci
mento de novos proprietários na região, quase sempre absentístas, e 
que recorrem à mesma como um recurso tático simultâneo de aplica
ção de poupança e de posse efetiva das áreas de que são titulares. Nes
te caso, a criação é feita em bases tecnológicas e organizacionais bas
tante rudimentares, sob uma baixa taxa de utilização do solo e redu
zido emprego de mão-de-obra. 

Já a criação do gado leiteiro, que envolve procedimentos mais 
complexos e uma utilização mais intensiva da terra, com pasta
gens cultivadas e arroteamento de pas.tos naturais, tomou-se uma alter
nativa muito menos frequente. 

Na caso da pequena pecuária, a tendência verificada no decênio 
de cinquenta foi a de ser um instrumento de manutenção do nivel de 
renda de produtores descapitalizados e sob deficiente integração no 
mercado regional ou de tornar-se um veículo de acumulação primitiva 
tendente a produzir uma pecuária de porte médio de estilo capita
lista. 

Num município com terras sob crescente valorização, em virtude 
de sua localização face à Capital do Estado e às atividades industriais 

(14). - V. 
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a estabelecerem-se na área, a e~pansão da pecuária representou na 
verdade um veículo de penetração capitalista, num regime de explo
ração que se faz valer de baixas custos de operação, aliados à curta 
maturação do investimento e à simplicidade de administração da em
presa. 

Durante todo esse período, a distribuição da terra condicionou e 
refletiu essa evolução da produção. De 1940 a 1960, a minidifundi
zação foi a tendência predominante, não em prejuízo da grande pro
priedade, mas dos pequenos estabelecimentos de 1940. Com efeito, 
unidades de menos de 5 hectares que constituiam 17,0% dos estabe
lecimentos agrícolas de 1940 passam a constituir 37,8 % do número 
total de parcelas em 1960, enquanto diminui a percentagem dos esta
belecimentos de 5 a 20 ha, passando de 43,8% a 25,7% em 1960. 

Ao mesmo tempo, verifica-se um aumento das unidades de 20 a 
50 hectares, em parte refletindo os desmembramentos resultantes da 
criação de 107 lotes coloniais com áreas médias de 15 a 40 ha. Mas 
no conjunto os estabelecimentos de menos de 50 hectares conservam 
a mesma participação na área total ocupada: 9,5 em 1940 e 10,0 em 
19"0. Enquanto isto os médios e grandes estabelecimentos de mais de 
200 hectares expandem-se ao ponto de ocuparem 81,3% da área to
tal dos estabeledmentos, expansão que provavelmente deriva, nesse 
período, tanto da aglutinação de estabelecimentos menores em unida
des maiores, quanto da conquista de áreas devolutas. 

Alem do que possam revelar os dados censitários quanto à ten
dência à concentração da terra, a experiência de campo mostra decisi
vamente que nos anos que precedem a 1960 foram frequentes as re
aglutinações de áreas confinantes e a concentração da propriedade, por 
compra em separado de diversas áreas não contíguas. 

Na história recente da terra no município, as áreas de 20 a 50 
hectares constituem tipicamente uma forma instavel entre a grande ou 
média propriedade em fragmentação e o minifúndio, ou, ultimamente, 
um tipo de estabelecimento sujeito à aglutinação em unidade maiores. 

Quanto a estabelecimentos de menos de 50 ha, a forma típica de 
reaglutinação ocorre entre herdeiros, um deles adquirindo, por compra, 
a parte dos demais. O outro padrão de concentração da propriedade 
é resultante da compra sucessiva de áreas contíguas ou não, por indi
víduos de fora da região, com fins mais puramente es.peculativos Jo 
que a título de investimento reprodutivo em caráter imediato. 

Frequentemente, tais proprietários associam a compra à requi
sição de áreas devolutas. Um 
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colas da região, dispondo de uma área contígua de mais de 1. 000 ha, 
resulta da compra de três parcelas a particulares e da requisição de 
uma área de terras devolutas ao Estado. Em outro caso, seis estabele
cimentos não-confinantes compõem um conjunto sob controle unifi
cado, somando um total superior a 4.000 ha. Um dos maiores pro
prietários locais, por exemplo, era titular de pelo menos oito diferentes 
estabelecimentos no início de sessenta. 

Em todos os casos estudados de grandes explorações caracteri
zadas por compras sucessivas de diferentes áreas, seus proprietários 
são pessoas estranhas à área, produtores agropecuários em outros pon
tos do Estado ou comerciantes e profissionais liberais sediados na Ca
pital. 

A concentração da terra ocorre assim, não só pela reaglutinação 
e pela ocupação de extensas áreas devolutas, mas ainda pelo fenômeno 
invisivel através dos dados censitários, da compra sucessiva por um 
mesmo indivíduo de diversos estabelecimentos não contíguos ou man
tidos cada um sob administração independente. 

Por outro lado a concentração da propriedade resulta de dois 
processos principais: da expansão de empreendimentos agrícolas e/ou 
pecuários de tipo capitalista e da especulação da terra decorrente das 
vantagens locacionais do município face à Capital e ao futuro prin
cipal núcleo industrial do Estado. 

A evolução recente da distr:buição da terra em Camaçarí obe
dece assim a um padrão usual no Recôncavo, segundo o qual aos mo
mentos de prosperidade econômica corresponde uma tendência à con
centração da propriedade, ao tempo em que as fases de retração im
plicam na fragmentação de áreas e, de outro lado, na estagnação de 
grandes propriedades, sob uma administração omissa ou displicente, 
com baix3 atividade produtiva (15). O saldo final tem sido a mini
fundização, de um lado, e a concentração da propriedade de outro, 
contrariado no caso estudado apenas pela interferência direta de ori
gem governamental, expressa, como vimos, nas experiências de colo
nização, ou por força de loteamentos especulativos na periferia das 
concentrações urbanas. 

• 

(15). - V. por exemp'o Schwartz (1973) e Schwartz 
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PADROES DE USO DA TERRA. 

Em termos da área cultivada, o cultivo do coqueiro, ocupando 
1 .660 ha em 1961 (16), e em visive1 expansão, em sessenta, constitui 
cada vez mais a principal produção agrícola local. 

Esta lavoura apresentava-se no início da década, no município, 
sob três estágios distintos: velhos coqueiros, onde são frequentes ár
vores de trinta e mais anos, resultantes do plantio ocasional em al
guns casos, ou de decadentes plantações feitas pelos anos vinte, parti
cularmente na costa, plantações sistemáticas, embora sob trato muito 
rudimentar, implantadas nas décadas de quarenta e cinquenta e gran
des novas plantações promovidas sob razoáveis padrões técnicos, por 
compradores recentes de terras no município. 

A baixa taxa de ocupação da mão-de-obra nesta lavoura toma-a 
porem menos significativa na área do que à primeira vista poderá pa
recer. De fato, em termos de mão-de-obra empregada, a agricultura 
tradicional de subsistência é a forma dominante de atividade agrícola 
ainda. 

Com uma área que possivelmente supera aquela oficialmente re
gistrada, a producão de artigos de sub"istência cobre não menos de 
200 ha, contando-se apenas o plantio de mandioca. Essa produção é 
tipicamente feita em "roças", termo que designa a exploração de uma 
área de geralmente um hectare com uma cultura alimentar temporá
ria dominante, de fins comerciais, associada a culturas alimentares pa
ra consumo próprio do lavrador. A designação aplica-se a áreas sob 
variadas formas de posse permanente ou temporária da terra. 

Alem de principal absorvente de mão-de-obra, a importância da 
lavoura de subsistência deriva de várias outras razões: primeiro, a 
mesma está quase invariavelmente presente em todos os estabeleci
mentos agrícolas locais; depois, prevalece-se de grande parte das áreas 
mais férteis da região; alem disto, a sua produção constitui, invaria
velmente, para o "lavrador" local - proprietário renderio ou par
ceiro - um elemento obrigatório de composição de sua renda bruta; 
finalmente, a "roça" de subsistência ocorre tambem associada à im
plantação de culturas permanentes e à abertura de pastagens. 

As formas mais tradicionais de "roça" 
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nas de colina e às margens dos principais rios, em que tal produção 
é feita basicamente por lavradores sem terra, em regime de parceria 
da produção ou de arrendamento da terra. Em qualquer caso, a "ro
ça" em si ocupa, em geral, de meia a quatro tarefas e é trabalhada por 
um só homem ou por ele e sua família. Seu tamanho deriva geral
mente dessa disponibilidade de força de trabalho. 

A natureza do solo, na área de Camaçarí, exige, para uma "boa" 
roça, a disponibilidade de uma área que inclua uma parte alta e ou
tra de "baixada", de modo a garantir uma produção de inverno a ve
rão. A falta de renda e de capital em mãos do lavrador para o sus
tento de sua família na fase do plantio e para o eventual pagamento 
de mão-de-obra extra impõe ainda que a área obtida tenha uma co
bertura aproveitavel para o fabrico de carvão, cuja venda proporciona 
os recursos necessários até a colheita. 

A "roça" alia-se tambem à abertura de pastos, representando para 
o proprietário uma forma de "limpa" auto-financiavel. A outra con
dicão de recurso à agricultura alimentar trad;cionalliga-se à expansão 
recente de culturas comerciais permanentes. Nestes casos, a mandioca, 
oue é geralmente o cultivo preferido, é plantada logo em seguida à im
plantação da cultura permanente, entre os espaços deixados pela úl
tima. No caso de coqueirais, as "roças" são feitas até o quinto ou 
sexto ano, se muito, desaparecendo com o desenvolvimento das novas 
árvores, e p<Xlendo ser repetidas vários anos depois, aproveitando os 
espaços não sombreados entre as plantas crescidas. São frequentes 
"roças" plantadas entre árvores antigas nos ralos coqueirais da orla 
marítima. 

Ao lado da "roça" de subsistência, a outra atividade amplamente 
difundida na área, em pontos onde ainda resta alguma mata, é a pro
dução pura e simples de carvão vegetal ou a extração de madeira pa
ra lenha. Nessas áreas, enquanto a cultura de subsistência cabe em 
geral 
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o primeiro tipo de criatório - a pecuária extensiva de "gado 
da terra" - foi, como se sabe, atividade importante no passado (17). 
Durante toda a primeira metade deste século não parece que a mesma 
se tenha ex.pandido. Ainda assim, à medida em que se desorganiza
ram as antigas fazendas locais e que se desenvolveram as vinculações 
das estações de estrada de ferro com a Capital, grandes áreas passa
ram, por compra, algumas vezes em leilões em hasta pública, às mãos 
de comerciantes ou profissionais residentes na Capital, ou de produto
res de outras áreas do Estado. Estes, de um modo geral, recorreram 
à pecuária extensiva como um meio da utilização efetiva da terra e 
de fixação de poupanças. 

O mecanismo de expansão e retração desse tipo de atividade li
ga-se particularmente às oscilações da função empresarial. Em pas
sado recente. nas propriedades onde a deficiência do capital ou ausên
cia pessoal dos proprietários dificultaram uma exploração efetiva em 
termos agrícolas, a atividade pecuária tomou-se um recurso de ma
nutenção da propriedade da terra. Tanto que em áreas de solo mais 
fertil, uma vez intensificada a demanda pela terra, a produção pe
cuária extensiva foi ocasionalmente expulsa em favor da agricultura. 

Presentemente a situação é diferente. A pecuária extensiva uti
liza-se de certas áreas de tabuleiros e de solos laterizados das colinas, 
ocorrendo a depender da existência da grande propriedade e cada vez 
mais ligada a novos compradores. 

Tais criatórios representam uma forma de inversão bastante atra
ente para o proprietário ausente, motivado pela expectativa de valori
zação da terra e de manutenção de patrimônio. Com exceção da cons
trução de um cercado, que muitas vezes é dispensado graças à fre
quente existência de cursos de água, a fazenda de gado para corte não 
requer outras instalações, utilizando uma reduzida mão-de-obra, re
munerada em bases extremamente baixas. 

Este tipo de pecuária constitui, pois, uma forma de ocupação do 
solo com três vantagens principais: a relativa liquidez do investimen
to, a extrema facilidade de manejo da produção e os baixos custos de 
operação da mesma. 

O segundo tipo de criação - a do gado leiteiro - tem sido mais 
ou menos constante nas áreas sul e oeste do município, ao menos neste 
século. Contudo, esta produção, como o cultivo de laranja e outros 

(17). - A presença de gado para corte e tração na periferia da área 
de produção de cana é documentada por inúmeros fontes contemporâneaa, 
V. 
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produtos do pomar, está tão intimamente ligada tambem a proprie
tários provindos de fora da região e ao absenteísmo e transitoriedade 
dos mesmos, que a sua história é marcada por sucessivos altos e bai
xos (18). 

Criatórios de gado leiteiro ocorrem na zona sudoeste e oeste do 
município, aproveitando-se de terrenos de relevo diversificado e de 
melhores solos em que são possíveis o cultivo de pastos artificiais e o 
suprimento de boas aguadas. Este tipo de pecuária exige uma par
cela relativamente grande de capital fixo e minstalações e inversões 
contínuas em pastos cultivados e na compra de animais raciados. 

Por outro lado, a complexidade do trato do gado leiteiro exige, 
da parte do produtor, um nivel cultural mais alto e um controle mais 
intenso das atividades de produção. Acresce que, não existindo até o 
início da década de sessenta um sistema regional integrado de escoa
mento da produção e não constituindo os núcleos locais um mercado 
suficiente para a produção leiteira, o produtor é obrigado a prover-se 
de transporte próprio para conduzir o leite fresco ao consumidor, :la 
Capital (19). 

Tudo isso tomou inacessivel a produção leiteira aos médios e 
grandes proprietários residentes, geralmente descapitalizados e não fa
miliarizados com processos mais complexos de produção e, com os 
canais muito pessoais de comercialização do leite em Salvador na 
época. Assim, as tentativas de criação de gado leiteiro têm sido feitas 
sempre por produtores vindos de fora da região, proprietários tran
sitória ou permanentemente ausentes, dispondo de certo capital e exer
cendo supervisão ainda que indireta da exploração. 

Contudo, apesar da relativa complexidade de operações envol
vidas neste tipo de pecuária, para estes proprietários, em geral de ni
vel educacional alto e habituados a ocupações urbanas, a produção de 
leite representa uma atração em vista de sua relativa rentabilidade e 
facil manejo administrativo. 

Entretanto, a tênue vinculação destes proprietários com a terra, 
que para si é fundamentalmente um bem patrimonial, leva facilmente 
ao abandono de tais iniciativas. O 
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como a perda de um administrador que vinha antes "tomando conta" 
da mesma, é pretexto para o desmantelamento da produção. 

Não raro o motivo é totalmente estranho à atividade e ao esta
belecimento em particular, vinculando-se a circunstâncias ocasionais da 
vida pessoal do proprietário ou de sua família residente em Salvador. 
Em consequência, frequentemente encontram-se instalações totalmen
te abandonadas, às vezes em ruinas, em meio a propriedades semi-de
sertas, entregues a um antigo empregado ou parente idoso do proprie
tário, sem meios nem autorização para utilizar as terras. 

Compreende-se porque, embora a proximidade do mercado de 
Salvador seja naturalmente um forte incentivo a tal atividade, a na
tureza da relação produtor-terra não favorece o desenvolvimento pro
gressivo e estavel da produção leiteira, que assume por isto um carater 
intermitente. 

o terceiro tipo de atividade pecuária é aquele já referido, pra
ticado em pequena escala, partindo de duas ou três cabeças de gado, 
cujo rebanho se expande, em geral, quase que tão somente ao ritmo 
do seu crescimento natural. Este tipo de criação sempre esteve pre
sente no município e é praticado por um número consideravel de pe
quenos produtores. Sua principal peculiaridade é a de ser parte de 
um sistema de economia semi-fechada em que exatamente é o ani
mal vendido localmente - rês, porco, carneiro - que constitui a 
única produção comercial, às vezes aliada à do coco . 

• 
TIPOS DE UNIDADES DE PRODUÇÃO. 

As produções acima relacionadas na realidade aparecem raramen
te isoladas, mas em complexos típicos, segundo padrões específicos de 
associação entre as mesmas. 

Em primeiro lugar, em importância pela área e pela mão-dc
obra que absorvem, estão as médias e grandes fazendas sub-utilizadas 
das áreas de colina e das margens do Joanes, onde se pratica a "ro
ça" e se produz o carvão vegetal. Nestas, a área utilizada é ínfima, 
em re!açã) à extensão do estabelecimento, e a economia é predatória 
por excelência, seja na derrubada sistemática da mata, seja na destrui
ção direta ou indireta do solo, com um saldo crescente de terrenos 
empobrecidos. 

O outro 
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fazenda tradicional de coco, no litoral. São grandes extensões de co
queirais antigos, entre os quais se pratica uma pequena agricultura de 
subsistência ou, em alguns casos, a pequena pecuária para consumo 
local. 

Nas grandes propriedades - marcadas, em geral, pelo absen
teismo dos proprietários - a produção de subsistência é feita em es
cala muito reduzida pela pequena mão-de-obra permanente existente 
na fazenda ou, esporadicamente, por lavradores sem terra, residentes 
nos núcleos costeiros. O proprietário da terra e sua família, mesmo 
quando presentes, geralmente abstem-se da pequena agricultura, pois a 
produção comercial do coco é relativamente grande em volume. 

Nas explorações de área média ou pequena - geralmente de pro
prietários residentes - o baixo volume de renda propiciada pela ven
da do coco induz ao recurso a outras atividades por parte do produ
tor e de sua família. Nestes casos, a densidade de ocupação da terra 
com culturas anuais é muito mais alta e a associação com a pequena 
pecuária é frequente. A produção de subsistência é praticada muitas 
vezes pelo próprio produtor em regime de família extensa, mas é tam
bem facilitada a parceiros, rendeiros e moradores. O gado criado en
tre o coqueiral é geralmente objeto de trato do produtor e de mem
bros de sua família. Tais características permitem considerar este tipo 
de estabelecimento como um padrão à parte, o terceiro entre os aquí 
relacionados. 

O quarto tipo de unidade produtiva é o "sítio" de coqueiros, pe
quenas áreas onde praticamente o coqueiro é a única cultura. Fre
quentemente, o "sítio" resulta da fragmentação da terra por herança. 
Em certos casos, esta fragmentação é posterior ao estabelecimento do 
cultivo do coco, em outros casos este é um recurso de utilização mais 
rentavel da terra, nessas glebas Ínfimas onde são inviáveis culturas 
anuais, devido à rápida exaustão do solo. 

Nos estabelecimentos de grande extensão, a relação área culti
vada-área total iamais põe em iminência o perigo da falta de ter
ra. Há uma espécie de fronteira aberta. Mas nos estabelecimentos de 
pequena área a terra rapidamente se esgota, daí porque seus proprie
tários são levados a recorrer a culturas permanentes inserindo-se no 
sistema de produção comercial. Tem-se então, paradoxalmente, de um 
lado, às vezes, o grande e médio proprietários sob uma economia re
duzida voltada para o mercado, e, de outro, o proprietário de mini
fúndio, frequentemente dependente da produção comercial apenas. 

Outra linha de origem do "sítio" é 
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sim fixaram-se permanentemente na mesma. Os "sítios" dessa origem 
têm uma tendência a desaparecer, ou a não mais se formarem, em 
virtude de os proprietários atuais vetarem a rendeiros, moradores e 
parceiros o plantio de plantas permanentes, justamente pelo temor de 
fixação dos mesmos na terra. 

Uma variante deste padrão é o quintal de fundo de casa nos nú
cleos populacionais. Aí, mesmo sob baixa rentabilidade, pratica-se uma 
limitada agricultura alimentar que se resume quase que apenas à hor
ticultura de pauta tradicional - iiló, tempero verde, leguminosas, 
tomate de rama, maxixe e ervas medicinais, com a presença de alguns 
poucos pés de coqueiro. 

O quinto tipo de unidade, importante em particular pela área re
lativa que ocupa, se bem que muito menos pela mão-de-obra que en
gaja é a fazenda de criação extensiva de gado de corte. Neste tipo de 
estabelecimento é possivel encontrar-se ou frequentemente encontram
se limitadas áreas sob cultivo de "roças", praticadas pela reduzida mão
-de-obra permanente ou por eventuais arrendatários e parceiros resi
dentes fora dos mesmos. 

A tendência, porem, é de expulsão da lavoura de subsistência, 
em virtude da pecuária e da dificil proteção das "roças" contra as in
cursõe!'> do gado. De um modo geral, nestes estabelecimentos não há 
pastagens artificiais e somente esporadicamente comparecem outras re
duzidas criações do tipo "de quintal", para consumo do produtor e fa
mília ou, em alguns casos, do encarregado local da fazenda. 

Outro padrão é constituído pelos estabelecimentos produtores de 
leite, que utilizam a terra em grande parte de modo extensivo, exceto 
numa pequena percentagem da área ocupada com pastos cultivados. 
A exigência de maior controle da produção nestes casos motiva visitas 
mais frequentes do proprietário, que excepcionalmente reside na fa
zenda. Por esta razão, existem, com mais frequência, nestes estabele
cimentos, culturas de pomar ao lado de alguma criação "de quintal" . 
Como nos demais estabelecimentos pecuários, a agricultura de subsis
tência é limitada e permanentemente ameaçada. 

Finalmente, o último padrão de uso da terra representa a forma 
emergente de culturas permanentes, comportando crescente teor de ra
cionalidade. Quanto às novas plantações de coco, são raros os estabele
cimentos em que esta cultura liga-se exclusivamente à nova fase. Muitas 
vezes é frequente a presença de velhos coqueiros ao lado de novas plan
tações ou mesmo de árvores antigas isoladas em meio às novas plantas. 

Esta 

Anais do VIII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Aracaju, setembro 1975



- 618 

locais ou em alguns lotes coloniais e nos grandes estabelecimentos 
comprados por produtores de fora. Nos lotes coloniais e nas pequenas 
propriedades, as novas plantações de coqueiros com frequência subsis
tem ainda ao lado de culturas de subsistência ou são implatadas em 
associação com as mesmas, aí cultivadas a'té cerca do quinto ano. 

O sistema de implantação de culturas permanentes associadas à 
agricultura de subsistência envolve um contrato particular de trabalho 
com a mão-de-obra local. O proprietário que deseja implantar deter
minado número de pés de coqueiro ou outra planta, propõe a um 
lavrador local ceder-lhe uma área na qual este deverá plantar os co
queiros, inclusive as vezes fornecendo a própria semente, sem con
tudo receber qualquer remuneração em dinheiro, mas apenas o direito 
de utilizar-se da mesma terra com culturas anuais para seu consumo ou 
comércio. 

Nas grandes propriedades inexistem praticamente "roças" de sub
sistência, exceto as permitidas à mão-de-obra permanente, pois nem 
aos produtores interessa pratica-las, nem os mesmos admitem com fa
cilidade a cessão de áreas em arrendamento ou parceria. Nestes ca
sos, a população permanente é bastante limitada e a tendência é ex
pulsar, por completo, outras formas de utilização da terra. 

Onde o cultivo é feito com grande preocupação de racionalidade 
é totalmente ausente inclusive a associação inicial entre a cultura per
manente e a de subsistência, pois este padrão condiciona geralmente 
um nivel tecnológico inferior de implantação das plantas permanentes, 
que em sessenta incluiam tambem a mamona e o sisal. 

* 

CONCLUSÃO. 

De um modo geral, poder-se-ia dizer que a dinâmica do uso da 
terra em Camaçarí, pelo meado desse século - fase que precede à 
atual reestruturação da economia do Recôncavo - derivou basica
mente de dois. processos: da preservação da terra sob um padrão de 
propriedade privada concentrada - ainda que a custa da circulação 
de proprietários, da intermitência de diferentes atividades produtivas 
e mesmo da improdutividade - e dos mecanismos de sobrevivência 
da população local constituida em larga escala por pequenos e não 
proprietários. 

Os 
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isto a área a uma alternância de empreendimentos descontínuos que 
ora requisítaram mão-de-obra, mas igualmente ora a dispensaram. Por 
sua vez, a dificuldade e crescente impossibilidade de acesso a terra 
pela população local que se acumulou com o tempo na área, permitiu 
uma variedade de arranjos na organização da produção, nos quais a 
participação da mesma se fez sob a mais aguda e continuada espo
liação. A minifundização, um entre outros testemunhos da situação, 
é suficiente para demonstra-lo. 

Por outro lado, é preciso observar que dois processos presentes 
na área em momentos anteriores, aceleraram-se a partir do meado 
deste século: de um lado o avanço de mono culturas terra-e traba
lho-extensivas e a reativação da pecuária em competição com a pro
dução de subsistência, e, de outro, a especulação da terra com a cres
cente resistência dos proprietários à cessão de áreas a lavradores au
tônomos. Em consequência, desencadeou-se um processo de desalo
jamento e assalariamento de grande parte dessa população, expressa 
nes dados censitários pelo crescimento muito maior da população eco
nomicamente ativa dependente da agricultura (115,9%, de 1950 a 
1960) do que da população rural (23,3%, no mesmo período), pro
gressivamente concentrada em nucleações urbanas. 

As características da estrutura fundiária e as oportunidades eco
nômicas reservadas à população local constituem assim as duas faces 
de um processo em que os modos de utilização da terra se apresen
tam como soluções necessariamente instáveis das tensões entre as re
lações de produção e a dinâmica dos recursos produtivos. 

Esse processo não se restringe à área e ao período estudados. A 
evolução da estrutura fundiária em Camaçarí constitui um testemunho 
de processos que têm por referência o Recôncavo em sua totalidade. 
Contudo há duas condições peculiares aos mesmos que tornam muito 
mais evidetnes aí as tendências que caracterizam a dinâmica econô
mica da região como um todo. 

Tratando-se de uma periferia ecológica, onde as condições am
b~entais condicionaram uma participação física ambígua da área na 
produção direta da mercadoria hegemônica da região no passado e a 
produção essencial porem complementar a esta - a de animais e 
combustivel vegetal, nela se tornaram mais expressos os efeitos das 
restrições sofridas pela produção nuclear da reg.ião. 
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ções segundo padrões mais explícitos de acomodação à retração do 
capital. O principal motor dessas acomodações foi nesses momentos a 
necessidade de absorver a oferta de trabalho sobrante, sem contudo 
alterar a estrutura de acesso à terra. 

Entretanto, a esta função conjuntural somou-se a função estru
tural dessas áreas, de manter um excelente de mão-de-obra, intolera
vel dentro das áreas mais propícias à produção da cana, e de ao mes
mo tempo preservar suas zonas mais ricas para as expansões cíclicas 
daquela produção comercial. 

• • 
• 
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INTERVENÇÃO. 

Do Prof. Luiz Mott (Universidade Estadual de Campinas. SP) . 
Pergunta: 
"A Autora, no início, criticou a teoria do dualismo. Não acha 

que o conceito de "âmago-periferia" é necessariamente dualista, por
tanto incapaz de dar conta da dialética sócio-estrutural?" 

Declara: 
"Não concordo que a parceria seja uma relação "pré-capitalista" . 

A rigor só podemos chamar a meiação e as demais formas de traba
lho semelhantes de pseudo-parceria, pois são formas disfarçadas de 
assalariamento . " 
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RESPOST A DA PROFESSORA MARIA AZEVEDO BRANDÃO. 

Ao Prof. Luiz Mott. 

Disse: 

"A referência à questão do dualismo foi feita ao iniciar a expo
sição oral da comunicação escrita e não aparece nesta. Contudo, cer
tamente, vale a questão uma vez que, como afirmei, os dados do es
tudo de que procede a comunicação constituem uma demonstração das 
impropriedades das perspectivas de índole dualista. 

Numa concepção dualista, as categorias centro e periferia assu
mem um carater explicativo e as realidades a que se referem são con
cebidas sob dinâmicas independentes, abstraindo a unidade de deter
minação de ambas. Nas concepções centro~periferia mais ingênuas 
chega-se a ver essa relação inclusive como uma oposição estrutural. 

O meu uso do conceito de âmago (ou núcleo) -periferia com
porta duas observações e diverge da percepção dos modelos dualistas. 
Em primeiro lugar, a expressão foi usada em referência a uma di
mensão espacial e a uma diferenciação setorial, com uma função des
critiva, no primeiro caso em sentido concreto e, no segundo, analógico. 

A referência é feita a uma região dominada e geneticamente es
truturada por uma atividade produtiva - a produção do açucar -
que por seu cara ter primário vincula-se fortemente a um território 
que, fisicamente heterogêneo, a condiciona diferencialmente no espa
ço. Por outro lado, dentro da sua área de viabilidade ecológica, uma 
ocupação inicial historicamente situada teve lugar e a partir dela or
ganizou-se o espaço físico da produção. 

Por 
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do dinamismo geral da e.col1omia. Nas zonas mais distantes ou menos 
propícias à cana, a ocupação tendeu por isto a ser menos densa e me
nos homogênea em relação ao âmago geográfico da região. A perife
ria, sempre moveI, progredindo e retraindo-se, ora mais larga, ora 
mais delgada, constitui assim uma categoria descritiva cujo referente 
não pode ser de modo algum tomado de modo rígido, nem visto co
mo um princípio de organização da realidade. 

No caso do Recôn.cavo açucareiro da Bahia, como em outras 
áreas de ocupação primária, fisicamente isoladas de outras áreas eco
nomicamente dinâmicas, essa imagem de uma região dotada de um 
âmago em referência ao qual se estruturam vários segmentos periféri
cos, ou seja uma periferia diversificada, tem mais uma razão objetiva 
de ser na existência de uma fronteira aberta, fronteira esta que se or
ganizou lentamente e exatamente sob a direção da atividade hegemô
nica representa pela produção do açucar. 

Quando essa fronteira incorporou novas áreas à região, o fez em 
função da complexidade das atividades que se viabilizaram nessas áreas 
no interesse da produção do açucar. Dadas as determinações técnicas 
dessa i'rodução, a região só se constituiu quando o espaço se organi
zou de um modo dinamicamente diferenciado. A relação centro-pe
riferia ai constitui portanto um fenômeno derivado, e não primário. 

Segundo a dimensão setorial, o conceito é usado para distinguir 
uma atividade produtiva tomada por referência daquelas que lhe es
tão a mont~nte, numa analogia de base ~spacial; essa atividade é vista 
como uma função nuclear que requisita outras atividades essenciais, 
porem indiretas, como, no caso da produção de açucar, a produção de 
alimentos e materiais de construção e de energia. 

Na concepção usada por mim, o conceito âmago - periferia não 
tem cara ter analítico e por isto não pretende dar conta da dialética 
sócio-econômica. Pelo contrário, pretende apenas revelar como esta 
dialética expressa-se no espaço, constituindo e criando uma super
estrutura, isto é, a organização física da região, descrita mas não ex
plicada pelos termos acima. 

Evidentemente que descrita em tais termos a região, centro e pe
riferia foram usados como local de determinadas atividades e funções, 
o que não deve ser confundido com atribuir a tais categorias um ca
rater explicativo". 

* 
"A 
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Antes de tudo, a questão não me parece simples do ponto dI'! 
vista formal. Em primeiro lugar é preciso distinguir a natureza em si 
da relação como forma de remuneração de fatores. Dado o seu ca
rater variavel em função da produtividade esperada do solo - daí a 
meia, a terça e a quarta - e da produtividade efetiva do solo - ex
pressa pelo volume total da produção que é afinal o que determina o 
volume das partes retiradas pelos contratantes, a parceria como é ge
nericamente praticada na área, no momento estudado, pode ser con
cebida como renda da terra. 

O salário não é variavel, muito menos em função da produtivi
dade da terra. Variando, poder-se-ia pensar num componente agre
gado de lucro, isto é, um salário ao qual se deixasse presa uma par
cela da mais-valia, da Qual se deduziriam perdas - menor produtivi
dade do solo ou redução da produção por força de atos da natureza 
- implicando em menor parcela de remuneração ao trabalhador. 

B por outro lado possivel contra-argumentar que a desvantagem 
progressiva para o trabalhador, da partilha, em função da produtivi
dade do solo - descendo da quarta à terça e desta à meia - poderia 
apenas significar um a;uste do volume da remuneração às necessida
des de reprodução da força de trabalho, de modo que em verdade a 
remuneracão do trabalhador mantem-se invariante e por isto a "par
te" - meia, terça ou quarta - se assemelharia ao salário. 

Esta alternativa pode inclusive ganhar mais força perante o caso 
da participação do proprietário com parcelas de capital constante, co
mo ferramentas, fertilizantes, corretivos, sementes e inseticidas, pois 
remuneração do trabalhador mantem-se invariante e por isto a "par
bilidade de este participar do lucro decorrente daquela parte do ca
pital. 

Contudo, isto não elimina a presença de um componente variavel 
na composição da "parte", isto é, a parcela da diferença de produti
vidade do solo - mesmo que entendido este como parte do capital 
constante - ou das variações de ambiente. Em qualquer caso, res
taria uma fração mesmo que próxima de zero - mas nem por isto 
menos real - de lucro retido pelo trabalhador. Poder-se-ia chamar 
a isto de salário? 

A coisa porem complica-se ainda mais quando se observa o caso 
em que o proprietário participa do processo pagando tambem um sa
lario ao parceiro - sua "despesa" 
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capital de produção - o salário do próprio parceiro, sem falar no 
fato de que a partilha é feita em função do valor comercial esperado 
da produção. Então no fim, o que realmente representaria a "parte" 
do trabalhador depois de todas as deduções, inclusive do seu salário? 

Como se vê a questão não é tão simples e há a segunda parte, 
isto é, a do significado da natureza da relação quanto ao modo de 
produção a que porventura se vincule. Aqui não é possivel raciocinar 
em abstrato. Na situação estudada, a parceria dá-se basicamente se
gundo a sua forma clássica, isto é, sem outra participação do proprie
tário alem da terra em si, embora se generalizem as variantes que in
cluem outras participações deste, inclusive o pagamento daquele "sa
lário", se quizermos, "parcial" - "a despesa" do trabalhador. Na 
situação usual, a parceria ocorre em partee dentro de um regime de 
produção praticamente sem acumulação e onde o proprietário e sua 
familia dispõem do produto da terra para seu consumo direto ou in
direto. Em outros casos o produto da terra retirado pelo proprietá
rio --o caso do titular ausente de grandes extensões - corresponde a 
uma espécie de tributação aplicada em serviços e benfeitorias desti
nadas a manter a propriedade patrimonial. Não se poderia dizer que 
de modo imediato a renda da terra e o lucro se destinem a constituir 
um capital de produção, embora se esteja dentro de uma economia 
tipicamente capitalista. 

Nestes casos, a parceria em si não pode ser concebida facilmente 
como uma relação capitalista típica, ainda que ela decorra de um 
modo de produção capitalista e exista em uma economia capitalista. 
O seu carater pré-capitalista contudo não subtende de modo algum 

uma procedência temporal do ponto de vista genético, nem uma asso
ciação a outro princípio de organização da produção, como poderia 
ser o caso de uma organização de tipo feudal. Alem disso, mesmo 
na sua forma mais arcaica, a parceria não se opõe à direção geral da 
produção capHalista. Em seu padrão clássico, ela parece antes cons
tituir uma forma atípica de resolução de problemas estruturais - a 
preservação de uma excelente mão-de-obra sem comprometer par
celas de capital variavel - e conjunturais - as trocas não monetari
zadas em situação de depressão e em zonas periféricas menos especia
lizadas, quando e onde se reduz o fluxo monetário. 

Porque chamar então de "pseudo-parceria" a uma relação que 
em verdade se dirige e coopera com a acumulação capitalista, mas 
que não atende plenamente às características ·típicas do assalariamen
to, sobretudo considerando que a mesma não é 
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A questão e o comentário acima levam-me a ver a parceria como 
uma relação compativel e cooperante com um modo capitalista de 
produção, embora de carater menos universal e típico que outras re
lações, sobretudo em suas formas mais recentes e em situações onde 
a produção se apresenta generalizadamente dirigida à acumulação, sem 
que por isto se deixe de distingui-la do assalariamento em sua forma 
pura e dominante." 
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