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Resumo:

Fundo  de  pasto  é  um  modo  secular  de  “viver”,  “criar”  e  “fazer”  onde  comunidades
camponesas, que têm como valores substanciais a terra, a família e o trabalho, fazem gestão
da  terra  e  de  outros  recursos  naturais,  na  forma  de  uso  comum,  combinando  terrenos
familiares e áreas de uso comum onde realizam caprino-ovinocultura de modo extensivo ou
semi-extensivo em pastagem nativa, em grandes extensões de terra, no semi-árido baiano e
nos cerrados nordestinos. Desde a década de 1980 do século passado a integridade dessas
comunidades vem sendo seriamente ameaçada por diversos agentes externos interessados
em explorar economicamente suas terras e os recursos naturais nelas existentes. São, por
exemplo, grileiros, fazendeiros, empresas e o próprio Estado baiano, com seus projetos de
cunho desenvolvimentista/modernizante.  A ação desses  agentes  gerou  diversos  conflitos
fundiários nessas áreas, muitos marcados por extrema violência. Foi diante desse quadro
fundiário que a regularização fundiária dessas áreas foi  apontada,  desde aquele período,
como um meio para tentar amenizar ou acabar com os conflitos, de modo a assegurar as
terras e territórios desses grupos. Compreender como se iniciou e procedeu a regularização
dessesterritórios na década de 1980 através do “Projeto Fundo de Pasto” e como ela vem se
procedendo  atualmente  é  o  principal  foco  desse  estudo.  Utilizamos  na  sua  elaboração
material textual, fontes secundárias (orais e impressas), sendo algumas de origem virtual,
além de entrevistas gravadas com roteiros semi-estruturados e específicos. Concluímos que
a  regularização dos  fundos  de  pasto  enfrenta  como principal  entrave  à  sua  execução o
desinteresse do governo do Estado da Bahia, visto que essas terras e os demais recursos
naturais são, desde a década de 1980, escopo de diversos interesses econômicos.
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