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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo das implicações do reconhecimento jurídico, 
através da Constituição baiana de 1989, dos direitos territoriais das comunidades tradicionais 
de fundo de pasto, forma de organização comunitária comum nas regiões norte-nordeste da 
Bahia, nas quais o criatório de animais é realizado em áreas tidas como coletivas por estas 
comunidades. Esta pesquisa se orienta a partir do estudo do impacto deste reconhecimento 
nos modos de vida destas comunidades, e para tanto se fez necessária uma reconstituição 
histórica da formação territorial do sertão da Bahia, assim como a descrição de alguns dos 
fatores que fazem destas comunidades uma “territorialidade específica”; e, por outro lado, as 
implicações deste reconhecimento no âmbito da teoria geral do Direito e do Estado, dentro da 
perspectiva da inclusão no ordenamento jurídico de um modo de apropriação coletiva da 
terra, fato que não corresponde à tradição jurídica ocidental estruturada sobre a concepção da 
propriedade privada individual. Neste sentido, serão problematizados alguns limites do 
chamado multiculturalismo jurídico, a partir do ponto de vista que esta inclusão pode 
representar, paradoxalmente, uma forma de exclusão dos modos de vida tradicionais destas 
comunidades, ao criar um “estado de exceção” dentro do próprio ordenamento. 
 
Palavras-chave: comunidades tradicionais; fundos de pasto; multiculturalismo; Estado de 
exceção. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

No solo árido da caatinga dos sertões da Bahia forjam-se cotidianamente práticas sociais 

profundamente ligadas às peculiaridades desta terra, dando causa e conseqüência a também 

cotidiana re-existência dos sujeitos que ali vivem. É a partir da riqueza da experiência deste 

povo, para lembrar de Walter Benjamim1, que tentarei extrair o elemento humano desta 

relação com a terra, elementos que formarão a base da pesquisa que aqui se inicia e 

concretiza. Portanto, quando a referência se materializa na terra, não significa que o elemento 

humano será ignorado; pelo contrário, é justamente com os pés pisados nesta terra que 

milhares de sertanejos cultivam e florescem as suas vidas; é dele que brota a vontade de 

continuar vivendo e superando as dificuldades. 

Por outro lado, como pesquisa jurídica que é, não poderia ignorar que, em relação às 

especificidades das comunidades, existe um ordenamento jurídico que busca regular a 

sociedade a partir de parâmetros próprios, que freqüentemente conflitam com valores 

emergidos de sociedades que se desenvolveram à parte da sua regulação, esquecidas e 

abandonadas pelo Estado de Direito. 

O primeiro desafio, portanto, para desenvolver a pesquisa, seria estabelecer um ponto 

comum entre estas duas perspectivas. Neste sentido, optei por estudar um fato a partir do qual 

este ponto em comum fosse possível: o reconhecimento jurídico da forma peculiar de 

inúmeras comunidades sertanejas de lidar com a propriedade da terra, na região norte/nordeste 

da Bahia. 

É neste contexto que as comunidades reconhecidas como “Fundo de Pasto” adquirem 

relevância para o presente estudo. Fundos de Pasto é o termo corriqueiro nestas regiões para 

áreas nas quais famílias sertanejas vivem de forma comunitária, criando animais soltos na 

caatinga, plantando e colhendo em regime de mutirão, sem que a maior parte da terra seja 

apropriada individualmente por nenhum membro da comunidade. 

Segundo consta no documento “O Fundo de Pasto que Queremos” 2 (VÁRIOS 

AUTORES, 2003, p. 04) esta forma de viver no sertão nordestino constitui “um sistema de 

                                            
1 Conferir o texto “Experiência e Pobreza”, um dos que compõem as “Obras Escolhidas”, V. I. (BENJAMIN, 
1997) 
2 Material produzido sob a coordenação da Articulação Estadual de Fundos e Fechos de Pasto da Bahia. 
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ocupação coletiva de terras por comunidades, em geral, com certo grau de parentesco”. 

Consta no texto que 

esta ocupação dá-se na forma de Sistema Agrosilvopastoril e é de fundamental 
importância para milhares de famílias (estimados em mais de 20.000) de 
trabalhadores rurais da Bahia, mas precisamente nas regiões norte-nordeste e baixo 
médio São Francisco. (VÁRIOS AUTORES, 2003, p. 04) 

De acordo com Angelina Garcez,  

essa modalidade de posse e uso da terra denominada Fundo de Pasto é uma prática 
antiga, observada em vários municípios sertanejos, com ênfase na região Nordeste 
do Estado, notadamente naqueles municípios mais ao norte, onde se configura a 
formação climática da caatinga semi-árida, cujas inclemências, por si mesmas, 
definem e limitam as atividades agro-produtivas ali desenvolvidas. (GARCEZ, 
1987, p. 22) 

Ainda segundo a autora, é dessa relação específica com a terra que surgem também 

novas práticas sócio-culturais com uma valoração própria, apartada dos valores privatistas tão 

cotidianamente cultuados na cultura burguesa. Para Garcez, “as comunidades ‘pasteiras’ 

configuram um modelo singular de posse e uso da terra, cuja expressão social vai além da sua 

validade como força produtiva.” (GARCEZ, 1987, p. 15) 

Para Alfredo Wagner Berno de Almeida, os territórios de fundos de pasto seriam 

espécies do gênero que ele denomina de “terras soltas ou abertas”, nas quais se exercem 

práticas de pastoreio de forma comunitária. Segundo o autor, “no sertão nordestino as grandes 

propriedades jamais foram cercadas e mesmo seus limites, quase sempre imprecisos, sempre 

se confundiram, gerando disputas entre os seus proprietários.” (ALMEIDA, 2006, p. 121) 

Essa forma secular de relação com a terra, desenvolvida pelos sertanejos como forma de 

defesa diante das adversidades climáticas e geofísicas da caatinga, será devidamente 

detalhada em momento oportuno. Interessa, neste momento, definir o enfoque adequado para 

o cumprimento dos objetivos da pesquisa. Necessário se faz, portanto, contextualizar as 

comunidades dos Fundos de Pasto dentro do panorama do direito positivo, já que se trata de 

uma pesquisa que pretende se orientar através da linha entre o estudo dos costumes destas 

comunidades e a inserção delas no âmbito jurídico scricto sensu. 

Para tanto basta, por enquanto, cientificar que a forma de apropriação comunitária da 

terra estabelecida pelas comunidades de Fundo de Pasto foi reconhecida, após mais de uma 

década de lutas das organizações populares da região, pela Constituição do Estado da Bahia 

de 1989, nos seguintes termos: 
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Art. 178 - Sempre que o Estado considerar conveniente, poderá utilizar-se do direito 
real de concessão de uso, dispondo sobre a destinação da gleba, o prazo de 
concessão e outras condições. 

Parágrafo Único - No caso de uso e cultivo da terra sob forma comunitária, o 
Estado, se considerar conveniente, poderá conceder o direito real da concessão de 
uso, gravado de cláusula de inalienabilidade, à associação legitimamente 
constituída e integrada por todos os seus reais ocupantes, especialmente nas 
áreas denominadas de Fundos de Pastos ou Fechos e nas ilhas de propriedade do 
Estado, vedada a este transferência do domínio. (grifo nosso) 

A redação do artigo supracitado demonstra, já nesta breve leitura, que a inclusão dessa 

forma diferenciada de se relacionar com a propriedade em um ordenamento que tem como 

base a propriedade privada individual, não se deu sem que, aparentemente, fossem rompidos 

alguns dos paradigmas clássicos da teoria geral do direito, excepcionalmente suspensos para 

reconhecer uma outra forma de instrumentalização da propriedade. 

É com base nesta constatação que o reconhecimento jurídico das comunidades de 

fundos de pasto será o objeto central de estudo desta Monografia, já que este reconhecimento 

é o elo que possibilita o deslanche do estudo jurídico a ser aqui desenvolvido. Este estudo se 

orientará por intermédio de duas vertentes básicas que este reconhecimento jurídico 

inicialmente sugere: por um lado, a investigação e análise das conseqüências deste 

reconhecimento dentro das comunidades; por outro, as implicações da inclusão, pelo 

ordenamento jurídico, desta forma excepcional de vida, no âmbito da teoria geral do direito e 

do Estado. 

O objetivo geral desta pesquisa é problematizar, a partir de pontos de reflexão crítica, 

sobre a forma como as comunidades de Fundo de Pasto foram inseridas no ordenamento 

jurídico constitucional e os limites da proteção que o direito positivo pode oferecer à 

preservação dos modos de vida destas comunidades.  

Como objetivos específicos, pretendo problematizar as conseqüências do 

reconhecimento jurídico dos fundos de pasto nas comunidades; as implicações da inclusão 

dos fundos de pasto no ordenamento jurídico a partir do âmbito da teoria geral do direito e do 

estado, além de buscar estabelecer, a partir da problematização da diferença ontológica entre 

estas análises, conexões entre as novas perspectivas multiculturalistas do direito e a falta de 

significado na letra da lei. 

É neste sentido que faço referência, no título deste trabalho, à parábola “Diante da Lei”, 

de Franz Kafka. Nela, um camponês se posta diante da porta da lei, mas não consegue 

adentrá-la devido à resistência de um guardião que impede a sua entrada. A porta da lei está 
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aberta, mas o camponês é obrigado a aguardar o momento em que o guardião o deixará entrar. 

Ele fica sentado ao lado da porta até envelhecer ao ponto em que mal consegue se comunicar. 

É sobre esta ilustração kafkaniana que o “diante da lei” será como uma espécie de “referência 

oculta” no decorrer da maior parte deste trabalho, e explícita, em tópico específico do último 

capítulo. 

Neste contexto, diante da recorrente ineficácia do garantismo jurídico nos diversos 

contextos dos conflitos agrários no Brasil, faz-se necessária uma empenhada investigação jus-

filosófica no que se refere aos fundamentos que sustentam a validade da Lei no ordenamento 

jurídico moderno. Com enfoque nos termos pelos quais se concretizou o reconhecimento 

jurídico das comunidades de Fundos de Pasto, no sertão da Bahia, além das garantias e 

direitos fundamentais simbolizados pelo reconhecimento jurídico das comunidades 

tradicionais na Constituição Federal de 1988, o presente trabalho pretende contribuir para a 

construção de um novo olhar sobre o papel do ordenamento jurídico em relação aos temas 

apresentados. 

É neste sentido que o estudo das transformações pelas quais passam o direito no que 

atualmente alguns autores denominam de “crise paradigmática”. Apontando como causa desta 

crise do direito moderno uma “lógica produz não-existência declarando atrasado tudo o que, 

segundo a norma temporal, é assimétrico em relação ao que é declarado avançado, (SANTOS, 

2003, p. 13) Boaventura Souza Santos propõe a superação da razão indolente que produz esta 

exclusão, a partir da emergência de experiências submersas pela violência totalizante do 

discurso dominante.  

Para fazer emergir estas experiências, a partir de uma sociologia das emergências, o 

autor entende que a luta pelo reconhecimento a partir dos direitos humanos é a saída para 

preencher o vazio deixado pela crise das ideologias emancipatórias de cunho revolucionário 

com a queda do muro de Berlim. É justamente a partir desta conclusão do autor que, neste 

trabalho, tentarei demonstrar que para fazer dos direitos humanos um instrumento de luta por 

emancipação humana, seria preciso mais do que uma alteração radical no seu conceito, como 

propõe Santos. É preciso debruçar-se sobre a gênese destes direitos humanos, problema que 

Santos, ao menos na bibliografia consultada, não tratou de forma aprofundada, para 

compreender a forma originária com a qual o direito declarado nos ordenamentos se relaciona 

com a vida vivida, por exemplo, nas comunidades de fundo de pasto. 

Para cumprir este objetivo, será de grande valia o estudo do que Giorgio Agamben 

denomina “paradoxo da soberania”. Ao tratar da relação originária e ainda vigente entre o 
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poder soberano e o direito, o autor afirma que “a decisão soberana sobre a exceção é, neste 

sentido, a estrutura político-jurídica originária, a partir da qual somente aquilo que é incluído 

no ordenamento e aquilo que é excluído dele adquirem o seu sentido.” (AGAMBEN, 2007, p. 

27) 

O exemplo do reconhecimento jurídico das comunidades de fundos de pasto, que 

constitui o objeto deste trabalho, será o fundamento essencial da crítica à forma como o 

direito inclui o que se encontra fora dos padrões conceituais normativos predominantes em 

toda a trajetória do direito moderno. 

Pretendo percorrer os caminhos da hermenêutica jurídica que desencadeiam no estudo 

da diferença ontológica entre o significante e o significado, ou seja, na forma como o 

pensamento jurídico clássico e moderno se submete à estrutura metafísica do direito. Ou 

ainda, sobre como determinados conceitos padrões, apriorísticos, como “sujeito de direito”, 

sem nenhuma referência prática, se estabelecem de forma totalitária na aplicação do direito. 

Portanto, esta será a lente através da qual a perspectiva jurídica sobre o objeto da 

pesquisa será desenvolvida. Ao propor ainda o estudo da diferença ontológica sobre a visão de 

um mesmo ponto – reconhecimento jurídico – sob duas perspectivas diferentes, pretende-se 

ainda compreender as implicações das novas tendências multiculturalistas do direito, que 

repercutem diretamente na temática geral deste estudo. 

A outra frente da pesquisa estará voltada para a trajetória das comunidades, desde os 

tempos remotos da ocupação do sertão baiano, até o advento do reconhecimento jurídico pela 

constituição baiana de 1989 e, de forma indireta, pela Constituição Federal de 1988, que 

reconhece o direito de domínio das comunidades tradicionais em relação às terras que 

secularmente ocupam. 

Entretanto, apesar da dificuldade em realizar uma pesquisa histórica e sociológica, para 

a qual nós, acadêmicos de direito, não somos suficientemente preparados, acredito ter 

superado o desafio com a contribuição de trabalhos que me apresentaram experiências muito 

valiosas, como a parte histórica e sociológica do trabalho de Angelina Garcez, “Fundo de 

Pasto: um projeto de vida sertanejo”; a configuração das comunidades de parentes, por Ellen 

Woortmann, em “Herdeiros, Parentes e Compadres”; a decupação do processo de expulsão 

de sitiantes das suas terras, realizada por Margarida Moura em “Deserdados da Terra”; a 

cartografia social de inúmeras comunidades tradicionais no Brasil, por Alfredo Wagner B. 

Almeida, em “Terras Tradicionalmente Ocupadas”; e, por fim, sem querer esgotar nestas as 
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referências utilizadas como marco teórico, as teses de mestrado e doutorado sobre os fundos 

de pasto de Pedro Diamantino e Luiz Ferraro, respectivamente, que contribuíram para uma 

melhor interpretação dos modos de vida destas comunidades. 

Como fontes de pesquisa também foram realizadas algumas entrevistas com membros 

das comunidades de fundo de pasto, cujo questionário semi-estruturado e inteiro teor das 

respostas seguem como anexos desta monografia. 

Para alcançar os objetivos propostos, auxiliado pelo marco teórico apresentado, o 

problema fundamental da pesquisa será resumido nas seguintes questões: a) quais as 

conseqüências do reconhecimento jurídico da ocupação tradicional das terras sertanejas para a 

vida vivida nas comunidades de Fundo de Pasto b) quais as implicações teóricas deste 

reconhecimento no âmbito da teoria geral do direito e do Estado? 

Duas questões, duas perspectivas distintas para análise em um só trabalho. Para resolver 

possíveis efeitos colaterais desta distinção de perspectivas, é que será utilizada como recurso 

metodológico a visão em paralaxe fundamentada por Slavoj Zizek. Segundo o autor, a 

definição padrão de paralaxe é “o deslocamento aparente de um objeto (mudança de sua 

posição em relação ao fundo) causado pela mudança do ponto de observação que permite 

nova linha de visão”. (ZIZEK, 2008, p. 32) 

Para o filósofo, entretanto, tal diferença não deve ser encarada como meramente 

subjetiva, ou seja, como visões distintas do que está “lá fora”, imutável (o objeto). Para além 

disso, “sujeito e objeto são inerentemente ‘mediados’, de modo que uma mudança 

‘epistemológica’ do ponto de vista do sujeito sempre reflete a mudança ‘ontológica’ do 

próprio objeto”. (ZIZEK, 2008, p. 32)  

A visão em paralaxe utilizada enquanto metodologia deste estudo consiste basicamente 

em desenvolver a pesquisa a partir da diferença ontológica entre as duas visões propostas para 

o objeto deslocando também para o particular essa diferença entre universal (regra) e 

particular (exceção). (ZIZEK, 2008, p. 32) A busca pela resolução do problema proposto 

como orientador da pesquisa será realizada a partir das reflexões oriundas entre o confronto 

entre as duas perspectivas propostas. 

Diante de toda esta parafernália metodológica, não poderia deixar de destacar a 

importância da minha presença, enquanto estagiário do Centro de Referência em Direitos 

Humanos dos Trabalhadores Rurais de Monte Santo e Região, nas comunidades de fundos de 

pasto. Esta experiência, apesar de resumir-se temporalmente em alguns poucos meses, foi e 
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tem sido tão rica que jamais conseguiria traduzi-la em um trabalho monográfico com todas as 

suas limitações impostas pelo nosso atual modelo de ciência. Como afirma Boaventura Souza 

Santos, “a experiência social em todo o mundo é mais ampla e variada do que a tradição 

cientifica ou filosófica ocidental conhece e considera importante.” (SANTOS, 2003, p. 02) 

 

Fotografia 1: Encontro, no intervalo do almoço de um mutirão na “roça comunitária”, na Zona Rural de 
Monte Santo - Ba. Debaixo do umbuzeiro. 

 

A minha incapacidade de reproduzir aqui esta experiência foi a primeira crise que 

envolveu a produção deste trabalho. Ela foi superada, primeiro, pela minha percepção quase 

tardia de que este trabalho possui limites, segundo, pela quebra, em alguns pontos 

fundamentais, da forma tradicional de fazer ciência na academia. Menos para justificar certos 

“deslizes” do que para marcar minha posição em relação às amarras do saber científico, 

pontuo essa questão e sugiro aos leitores que abram as asas quando perceberem que as 

condições estejam boas para um vôo sobre as comunidades de fundo de pasto e pelas 

digressões sobre a teoria do direito. 



2. DAS SESMARIAS AOS FUNDOS DE PASTO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

FORMAÇÃO TERRITORIAL E ECONÔMICA DO SERTÃO BAIANO 

 

Quando adaptado ao território do Brasil colônia, no século XVI, o regime das sesmarias 

já era bastante utilizado no reino de Portugal. Seja para dar destinação às terras abandonadas, 

em decorrência da gradual decadência do regime feudal, ou como forma de incentivar o 

cultivo de produtos de subsistência que foram abandonados em razão da rentabilidade maior 

de outras culturas, tal sistema era uma forma de extrair da terra o máximo que ela pudesse 

oferecer em termos de produção – principalmente dos produtos que compunham a base 

alimentar na época. 

Entretanto, é ponto comum entre os diversos autores que versam sobre o tema que esta 

forma concentrada da distribuição das terras marcou profundamente, nos mais diversos 

aspectos, a configuração fundiária do Brasil. A adoção do modelo de concessão de terras já 

existente na metrópole favoreceu, desde no início da colonização, uma lógica cultural e 

econômica ao campo das quais ainda hoje o Brasil sofre conseqüências.  

No centro do debate, figura a definição sobre o regime econômico predominante na 

primeira fase da exploração colonial. Alguns autores entendem que, pelo fato de ter sido o 

mercantilismo a impulsionar as grandes navegações, os descobrimentos, e a demarcar o 

próprio ponto de partida da colonização efetiva do Brasil, o capitalismo é que foi a mola 

propulsora do empreendimento colonial; para outros, a condição da luta de classes em 

Portugal, protagonizada pela nobreza feudal em decadência e pelos poderosos mercadores das 

cidades portuárias, na qual a primeira ainda dispunha de um maior controle sobre o estado, 

predominou, principalmente na colonização do sertão, certos costumes feudais.  

Para estes últimos, o feudalismo era um sistema que mesmo em franca decadência em 

Portugal, mantinha ainda forte influência nos costumes, do ponto de vista da cultura da 

sociedade e do Estado, e em questões para além do fator econômico que foram fundamentais 

na constituição da sociedade colonial.  

Defendendo a primeira tese, Roberto Simonsen afirma que 

Portugal, desejando ocupar e colonizar a nova terra e não tendo recursos para faze-
lo à custa do erário real, outorgou para isso grandes concessões a nobres e fidalgos, 
nas expedições das Índias. [...] Sob o ponto de vista econômico, que não deixa de 
ser básico em qualquer empreendimento colonial, não me parece razoável a 
assemelhação desse sistema ao feudalismo. (SIMONSEN apud GUIMARÃES, 
1989, p. 25) 
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Em sentido contrário, Alberto Passos Guimarães afirma que 

a despeito do importante papel desempenhado pelo capital comercial na 
colonização de nosso país, ele não pode desfrutar aqui a mesma posição influente, 
ou mesmo dominante, que havia assumido na metrópole; não conseguiu impor à 
sociedade colonial as características fundamentais da economia mercantil e teve de 
submeter-se e amoldar-se à estrutura tipicamente nobiliárquica e ao poder feudal 
instituídos na América Portuguesa. (GUIMARÃES, 1989, p. 22) 

Neste sentido apontado por Guimarães, os costumes feudais contribuíram de maneira 

significativa na conformação não apenas do território, mas da própria estrutura burocrática da 

colônia. Na mesma linha, Luiz Alberto Moniz Bandeira entende que 

[...] o desenvolvimento ulterior do capitalismo, não só na Europa como, 
particularmente, nas colônias da América, processou-se também em ritmo desigual, 
combinando e coexistindo com formas de produção não-capitalistas e pré-
capitalistas, como a economia comunal dos índios e o trabalho escravo. Assim, os 
direitos senhoriais e certas relações feudais de produção, que perduravam em 
Portugal, estenderam-se, ainda que com características pobres e indefinidas, ao 
Brasil, onde a colonização, determinada pelo mercantilismo e revestida de caráter 
militar, não se efetuou de modo idêntico e uniforme em todas as regiões. 
(BANDEIRA, 2000, p. 23) 

Entretanto, numa tentativa de refutar definitivamente a tese de que na gênese do projeto 

colonialista português havia hegemonia do capital, Guimarães cita Alberto Ribeiro Lamengo, 

que analisa da seguinte forma a posição de Simonsen sobre os sistemas de donatarias: 

Do ponto de vista financeiro, pode ser correto. Considerando-os, porém, 
integralmente, com toda a sua complexidade de repercussões sociais, mormente as 
compressivas do pequeno proprietário que se proletariza e a crescente contração do 
capital em meia dúzia de mãos afortunadas ante a grande massa pauperizada, o 
verdadeiro capitalismo é um fenômeno que [...] só penetra em nossa civilização 
rural com o advento dos engenhos a vapor, e só atinge mesmo em cheio a indústria 
açucareira com a elasticidade artificial do crédito bancário durante a Grande 
Guerra. (LAMENGO apud GUIMARÃES, 1989, p. 26) 

Para Jacob Gorender, o capital mercantil – ainda pré-capitalista – organiza um mercado 

mundial (que não pode ser confundido com modo de produção mundial) no qual coexistem 

diferentes modos de produção, cada um dotado – segundo o autor – de ‘leis’ específicas, leis 

‘econômicas objetivas’. Estes, apesar de ‘vinculados a dinâmica externa, estruturam-se, em si, 

como uma ‘totalidade orgânica’. (MORAES, 2000, p. 102) 

Caio Prado Jr. busca responder a questão na indagação que orienta toda a sua pesquisa 

na obra A Formação do Brasil Contemporâneo, qual seja, a busca por um sentido da 

colonização. Sobre esta questão, o autor conclui da seguinte forma: 

No seu conjunto, e vista do plano mundial e internacional, a colonização dos 
trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a 
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antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os 
recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É este o 
verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; e 
ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no social, da 
formação e evolução históricas dos trópicos americanos. (PRADO JÚNIOR, 1989, 
p. 31) 

Para Moraes, numa tentativa de relativizar as posições, não raro, extremadas neste 

debate, sugere que no Brasil colonial se desenvolveu 

um novo modo de produção, historicamente único, dado pela combinação de fatores 
díspares aparece como uma das matrizes interpretativas presentes com vigor no 
debate resenhado. Contudo, se a aceitação da singularidade das determinações em 
jogo agrupa vários autores, a caracterização da novidade que adjetiva as sociedades 
ibero-americanas atua para diferenciar as perspectivas. A posição mais simples é de 
que o caráter ímpar advém da própria combinação que articula numa mesma 
estrutura estímulos feudais e capitalistas (ou mercantis) dos conquistadores 
plasmados com fatores decorrentes da realidade demográfica defrontada e das 
formas de produção pré-coloniais. (MORAES, 2000, p. 97) 

O esboço de tais divergências é relevante para a fundamentação deste trabalho, 

entretanto, tendo em vista que a definição que aqui parece relevante é se fatores culturais do 

feudalismo ou econômicos do mercantilismo/capitalismo que tiveram uma maior influência 

na configuração do modo de apropriação da terra nas comunidades de fundo de pasto.  

Neste sentido, é fundamental pontuar que, como integrantes de um complexo 

econômico local fundado na existência do latifúndio, o que hoje são as comunidades de 

fundos de pasto estiveram também expostas às conseqüências oriundas das transformações 

pelas quais passaram a economia do país, da colônia ao século XXI; aliás, elas são 

fundamentais para a compreensão da conjuntura das comunidades estudadas. Como não 

parece razoável posicionar-se neste debate tomando uma posição que tenha por base a 

construção de um modelo ideal, seja ele feudalismo ou capitalismo, a fundamentação de 

Moraes sugere uma melhor compreensão da complexidade sócio-econômica e cultural do 

chamado empreendimento colonial. 

 

2.1. SESMARIAS: TERRAS DO SEM FIM 

 

A concessão de sesmarias tornou-se prática comum em Portugal em 1375, ano em que o 

rei Fernando I editou a lei que posteriormente seria conhecida como “Lei das Sesmarias”. 

Apesar de a nomenclatura referir-se somente às sesmarias, a referida lei dispôs ainda sobre 

diversos outros temas diretamente ligados ao direito de uso da terra e ao seu exercício. O 



 21 

princípio básico, entretanto, foi a imposição aos possuidores de exercer a “cultura direta ou 

através de outrem, de todas a herdades abandonadas ou improdutivas” (NEVES, 2005, p. 64). 

Segundo Guimarães, a “lei das sesmarias” foi uma reação dos senhores feudais à 

expansão da atividade econômica comercial, exigindo que o rei interviesse em propriedades 

que não estivessem destinadas à produção, ou ainda, que desprezassem o cultivo de cereais e 

mantimentos para dedicar-se a outras culturas mais rentáveis. (GUIMARÃES, 1989, p. 40)  

Para Carlos Frederico Marés, “as sesmarias eram uma intervenção do Estado no direito 

de propriedade, intervenção gratuita, sem indenização e com a motivação de tornar produtiva 

a terra que o fora.” (MARÉS, 2003, p. 65)  

Nesta mesma época, o desenvolvimento comercial, na visão da nobreza, já começava a 

ameaçar o monopólio da terra, vista como fonte única e legítima de acesso à riqueza. Neste 

sentido, o próprio Fernando I considerava que “‘antre todallas obras da polliçia e regimento 

do mundo’ não haveria ‘nenhuuma arte melhor, nem mais proveitosa peã mantijmentos e vida 

dos homeens, que era a agricultura’” (NEVES, 2005, p. 62) 

No Brasil, o sistema foi introduzido juntamente com o sistema de donatarias, primeira 

tentativa de Portugal de organizar a exploração da colônia. Encontrando nos engenhos a sua 

função econômica, as sesmarias no Brasil eram como uma “espécie de contrato em virtude do 

qual os sesmeiros ou colonos se constituíam perpétuos tributários da Coroa ou dos seus 

donatários ou capitães-mores”. (GUIMARÃES, 1989, p. 46)  

Se, no entanto, em Portugal a concessão de sesmarias destinava-se a garantir que não 

houvesse terras improdutivas no reino, no Brasil este sistema foi adaptado aos interesses da 

metrópole em explorar, povoar e garantir a posse da colônia contra os freqüentes ataques de 

outros países europeus na costa brasileira. Dessa forma, segundo Marés, “apesar do declínio 

do instituto em Portugal e da realidade totalmente diferente, foi aplicado ao Brasil durante três 

séculos, embora não houvesse terras de lavradio abandonadas.” (MARÉS, 2003, p 53) 

Ainda segundo o autor, as sesmarias em Portugal tiveram o sentido de fomentar a 

produção de culturas de subsistências, ou seja, voltadas para a produção de alimentos, 

enquanto que no Brasil foi instrumento de conquista do território, assim como uma garantia 

ao capital mercantil de que sua mão de obra escrava ou livre, não viesse a ser proprietária de 

terras não ocupadas. (MARÉS, 2003, p 57) 

Com uma legislação confusa herdada das seculares ordenações portuguesas, o uso da 

terra no Brasil Colônia era disciplinado, desde o princípio, por inúmeros dispositivos legais 
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oriundos da metrópole, revogados e sobrepostos por outros, entre resoluções, cartas de 

doações e textos de Ordenações. Essa extensão ultramarina da legislação do sistema de 

sesmarias proibiu aos prelados e mestres de campo de tomarem posse de “casaes, quintas e 

terras”. (NEVES, 2005, p. 77) 

Desta forma, em sendo as sesmarias a base sobre a qual se fundou a exploração da terra 

no país, é fundamental compreender como a transposição deste instituto para o Brasil Colônia 

foi determinante para a formação territorial do sertão baiano. Inicialmente, cabe distinguir a 

forma das concessões de sesmarias no norte e no sul do país. Neste sentido, Felisberto Freire 

afirma que 

as concessões no norte abrangiam em geral uma maior extensão territorial do que 
no sul. [...] As sesmarias do sul não excediam de três léguas de extensão, quando no 
norte havemos de encontrar concessões de 20, 50 e mais léguas. Basta assinalar as 
concessões de Garcia D’Ávila e seus parentes que se estendiam da Bahia até o Piauí 
em uma extensão de 200 léguas. (FREIRE apud GUIMARÃES, 1989, p. 51) 

Foi devido às grandes extensões dessas sesmarias ao norte que muitos dos sesmeiros se 

viram obrigados a arrendar pequenos territórios para colonos, surgindo assim, de acordo com 

Alberto Guimarães, a primeira forma de trabalho livre na agricultura da colônia. Dessa forma, 

“as mesmas circunstancias que possibilitavam ocupações ilícitas e descontrole das dimensões 

das sesmarias, oportunizaram a posseiros definição dos seus próprios limites” (NEVES, 2005, 

p. 93) 

Essa conformação, entretanto, contrariava a própria concepção da transferência do 

instituto das sesmarias para o Brasil, tendo em vista que para o projeto mercantilista europeu 

não era interessante haver trabalhadores livres na colônia, já que estes, naturalmente, 

produziriam para a sua subsistência, deixando de somar esforços para o êxito da agricultura de 

exportação. (MARÉS, 2003, p 58) 

 

2.2. A FORMAÇÃO ECONÔMICA E TERRITORIAL DO SERTÃO 

 

Interessa neste ponto estabelecer conexões entre o desenvolvimento da pecuária no 

sertão nordestino, a economia agro-exportadora do litoral e recôncavo e suas conseqüências 

na formação econômica e territorial do sertão. Segundo Celso Furtado, a separação entre estas 

duas atividades foi o cerne da formação da economia dependente dentro da região. 
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(FURTADO, 2005) Com características muito distintas da “unidade açucareira”, a criação de 

gado extensiva rompia as fronteiras imaginárias do sertão da Bahia. 

De acordo com Furtado, surgindo para atender a demanda da atividade açucareira que 

empenhava todos os esforços na produção do açúcar para exportação, a pecuária se 

desenvolvia na medida em que novas fronteiras eram abertas, sendo que para o autor, “a 

condição fundamental de sua existência e expansão era a disponibilidade de terras.” 

(FURTADO, 2005, p. 66). 

Furtado afirma ainda que a população envolvida na atividade pecuária era então muito 

escassa. Citando Antonil, afirma que  

[...] os currais variavam de 200 a mil cabeças e havia fazendas de 20 mil cabeças de 
gado. Admitindo-se a relação de um para cinqüenta entre a população humana e a 
animal - o que corresponde grosso modo a um vaqueiro para 250 cabeças -, resulta 
que o total da população que vivia da criação nordestina não seria superior a 13 mil 
pessoas, supondo-se 650 mil cabeças de gado. (ANTONIL apud FURTADO, pág. 
68) 

Obviamente que estes dados referem-se aos primórdios da ocupação do sertão 

nordestino. Paradoxalmente, sendo a pecuária intrinsecamente ligada à atividade dos 

engenhos no litoral, na medida em que se iniciou o processo de decadência destes, durante 

todo o século XVIII, a curva do crescimento vegetativo dos povos do sertão permaneceu em 

ascendência. Para Celso Furtado (2005), tal paradoxo pode ser explicado pelo fato de que a 

pecuária, de certa forma, desenvolveu um tipo de economia auto-sustentável, sendo que não 

haveria uma distinção radical entre a economia de subsistência e a atividade principal, como 

nos engenhos do litoral. 

As entradas pelo sertão, entretanto, se deram de forma bastante lenta. De acordo com 

Caio Prado Júnior, os fatores determinantes para esta ocupação do interior da colônia foram: o 

bandeirismo, que na busca por metais preciosos exterminaram a maior parte dos povos 

indígenas; a exploração das minas a partir do século XVII, que fixou diversos povoamentos 

no interior do continente; e a demanda pelo consumo de carne oriunda do litoral, que, como já 

explanado, fez com que os rebanhos avançassem sertão adentro, principalmente na região do 

São Francisco. (PRADO, 1989, p. 39). 

Segundo Antonio Moraes, esta expansão foi responsável pela colonização do chamado 

“sertão de dentro” – em contraponto ao “sertão de fora” pernambucano, num padrão de 

povoamento próprio, oriunda da característica itinerante da pecuária extensiva, comandada 

pelo grandes senhorios baianos. (MORAES, 2000, p. 316) 
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O adensamento do território sertanejo irradiou-se a partir de dois centros principais, que 

foram Bahia e Pernambuco. Os caminhos e rotas percorridas, entretanto, seguiram os mais 

diversos rumos. Segundo Caio Prado, é sobretudo às margens dos rios perenes que haverá um 

maior presença da vida humana. Essa concentração fez com que, de forma geral, houvesse 

uma irregularidade nos povoamentos do sertão, “donde também um comércio, afora a 

condução de gado, pouco intenso, resultando daí aglomerações urbanas insignificantes e 

largamente distanciada umas das outras” (PRADO, 1989, p. 39) 

Segundo Ellen Woortmann,   

O sertão do São Francisco era, no século XVII e durante parte do século XVIII, o 
que Teixeira da Silva (1981) denominou “terra de refúgio”, antes de sua 
incorporação como fronteira econômica. Abrigava evadidos de outras áreas, índios e 
negros, e mais tarde brancos pobres. Muito embora ocupada demograficamente, 
mesmo que com uma população rarefeita, a região permanecia à margem da 
economia colonial. Sua posterior incorporação a essa economia resultaria, de início, 
em um agudo despovoamento, pela ação conjugada dos currais de gado e das tropas 
da lei sobre os que lá se refugiaram. (WOORTMANN, 1995, pag. 220) 

Segundo Pedro Diamantino, nesta zona da chamada fronteira do gado solto, tendo em 

vista a prática comum de não cercar as fazendas de gado, o impulso da conquista territorial se 

dava a partir da dominação da natureza rude do sertão do São Francisco. Como eram precárias 

as condições para tocar o empreendimento, os senhores comumente se utilizavam de regimes 

de meação e parcerias que em muito se assemelhavam com um regime de semi-escravidão, 

devido aos níveis de dependência estabelecidos na complexa relação entre os senhores de 

terras e os que nela trabalhavam diretamente. (DIAMANTINO, 2007, pág. 22) 

Luiz Ferraro, no mesmo sentido, salienta que  

[...] as fazendas tinham, em média, 3x1 léguas de terras, não tinham cercas e eram 
separadas entre elas por outra légua de terra. Esta légua de intervalo tinha a função 
de evitar, ou reduzir, misturas de animais e conflitos entre diferentes currais. 
(FERRARO, 2008, p. 31) 

Informação também relevante no que se refere ao entendimento da questão histórica da 

formação dos fundos de pasto é que, segundo Caio Prado Jr., ao longo destas regiões mais 

favorecidas pela proximidade com os rios perenes, surgiam “extensos desertos que só as vias 

de comunicação atravessam.” (PRADO, 1989, p. 63) Ao longo destas áreas imensas, que 

Euclides da Cunha alcunhou de terra ignota, 

[...] estabeleceram-se alguns moradores, apesar das dificuldades locais, para 
prestarem concurso às boiadas que transitam na proximidade, ou para recolherem, a 
baixo preço, alguma rês estropiada pelas longas caminhadas e constituírem assim 
uma pequena fazenda. (PRADO, 1989, p. 63-64) 
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Segundo informações de Antonil, os currais baianos 

[...] estão postos na borda do rio de São Francisco, na do rio das Velhas, na do rio 
das rãs, na do rio Verde, na do rio Paramirim, na do rio Jacuípe, na do rio Ipojuca, 
na do rio Inhambupe, na do rio Itapicuru, na do rio Real, na do rio Vaza-Barris, na 
do rio Sergipe e de outros rios. (ANTONIL, 1982, pag. 199)  

Para Woortmann, entretanto, a povoação do sertão se deu, em sua maior parte, por 

posseiros brancos livres-pobres ou ainda por negros fugidos, havendo também casos em que 

homens livres eram autorizados a ocuparem as terras. (WOORTMANN, 1995, pag. 221) É 

possível ainda observar, neste configuração, que a incapacidade do latifúndio em ocupar todo 

o território sertanejo, fez com que este se concentrasse nas terras mais férteis e/ou nas que 

teriam maior abundância de águas. 

Apontando num sentido que corrobora com esta hipótese, Erivaldo Neves afirma que  

por serem regiões semi-áridas, serranas, pedregosas ou de baixios arenosos, pouco 
apropriados ou impróprios para a agricultura, áreas com até mil hectares, no início 
do século XIX, não se constituíram unidades agrárias de significado econômico, 
porque produziam pouco mais que a que a subsistência do proprietário ou 
arrendatário e sua família. (NEVES, 2003, pag. 180) 

As comunidades pesquisadas no município de Monte Santo, como se verá adiante, não 

escapam a este contexto. Após esta breve contextualização, passa-se, então, a configuração do 

território local, a começar por um capítulo fundamental para este entendimento: a formação 

do morgado da dinastia dos Garcia D’Ávila no sertão do São Francisco. 

 

2.3. CASA DA TORRE 

 

Para melhor compreender os fatores que influenciaram a atual configuração fundiária na 

região de Monte Santo, é preciso reconstituir esta parte da sua história considerando as 

especificidades que a diferiram de outras regiões do sertão baiano. Para tanto, dedicar-se-á 

algumas linhas para adentrar num capítulo essencial desta história: o legado dos domínios 

territoriais da família Garcia D’Ávila.  

Segundo Teixeira da Silva,  

As primeiras referências encontradas mostram que as margens do São Francisco 
foram o objetivo perseguido por dois vetores de expansão: os criadores baianos que 
para lá se dirigiram após a conquista de Sergipe d’El Rey, em 1590, no mais das 
vezes homens da Casa da Torre, dos poderosos Garcia D’Ávila, e os 
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pernambucanos. Ambas as frentes encontravam a resistência de índios de negros. 
(TEIXEIRA DA SILVA apud BANDEIRA, 2000, pag. 220) 

O império territorial do que ficou conhecido como os domínios da “Casa da Torre”, 

começou a ser formado ainda no século XVI, quando Garcia D’Ávila, o primeiro da 

linhagem, já era considerado um dos senhores mais ricos da colônia. Garcia D’Ávila residia 

numa espécie de castelo medievalesco, no litoral norte da Bahia, no qual uma torre havia sido 

erguida para desfrutar uma visão privilegiada do mar, no intuito de proteger a casa e a própria 

capital da colônia, que ficava poucas léguas ao sul, de ataques de navios de outras nações 

européias. Por essa razão que as terras de Garcia D’Ávila ficaram conhecidas como senhorio 

da Casa da Torre. (BANDEIRA, 2000) 

Os registros indicados por Aberto Passos Guimarães dão conta que os domínios dos 

Garcia D’Ávila chegavam a alcançar 200 léguas de extensão - à margem direita do Rio São 

Francisco, numa faixa de terra que compreendia desde o litoral da Bahia, onde foi construída 

a Casa da Torre, até onde hoje é o Estado de Piauí. (GUIMARÃES, 1989, pag. 51) 

Para Moniz Bandeira, entretanto, o domínio dos Garcia D’Ávila foi ainda maior do que 

o que sugere Guimarães, sendo que o primeiro indica que boa parte da margem pernambucana 

do Rio São Francisco e mesmo a região do Cariri, no sul do atual Estado do Ceará, 

pertenceram ao imenso domínio territorial da Casa da Torre. (BANDEIRA, 2000) Ainda 

segundo o mesmo autor, 

Este território a Casa da Torre, já envolvida também com a economia do açúcar e 
vinculada por laços de parentesco com vários senhores de engenhos, concorrera para 
dilatar, ao longo de 250 anos. Seis gerações de Dias D’Ávila conquistaram aos 
índios os sertões do Nordeste e expandiram seus currais de gado pelas margens do 
S. Francisco, da Bahia às lindes do Maranhão. (BANDEIRA, 2000, p. 356) 

Além deste imenso território dominado pelos Garcia D’Ávila, houve ainda outras 

dinastias que tiveram papel relevante nas “entradas” pelo sertão baiano nos séculos XVII e 

XVIII. A “Casa da Ponte”, por exemplo, fundada pelo mestre-de-campo Antonio Guedes de 

Brito, dominava a faixa territorial que principiava na região do atual município de Morro do 

Chapéu, no norte da Chapada Diamantina, até as barrancas do São Francisco, na região de 

Correntina. (ANTONIL, 1982, p. 200) 

O vasto território incorporado por estas duas frentes de conquista do sertão da Bahia, 

legitimadas e incentivadas pela metrópole, juntos, equivaleria a um território maior do que 

muitos países da Europa. O ímpeto desta conquista fez com que fosse disseminada a prática, 

entre as casas, de “ocupar” a terra antes mesmo de pleiteá-la pelo regime das sesmarias. 
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Através do instituto jurídico do morgado, no qual o primogênito é quem recebe toda a herança 

cabida à família, estas duas famílias mantiveram e/ou ampliaram seus domínios por 

praticamente três séculos. Somente na primeira metade do século XIX é que o patrimônio dos 

Garcia D’Ávila e dos Guedes de Brito começou a se esfacelar. 

Este é um ponto crucial para compreender o porquê da relativamente baixa 

concentração fundiária no Alto Sertão da Bahia, região dominada pela Casa da Ponte, e, em 

contrapartida, a alta concentração característica da região norte/nordeste do Estado. Dois 

fatores podem ter sido determinantes: o nível de aridez dos territórios e a forma como foram 

fragmentados os patrimônios da Casa da Torre e da Casa da Ponte. 

Em relação ao primeiro fator, já abordado acima, cabe ressaltar que no chamado Alto 

Sertão, as condições para a agricultura são mais favoráveis do que na região norte/nordeste. 

Neste sentido, Fagundes Neves afirma que devido a “qualidade de terreno” e relativa 

“regularidade do clima”, o Alto Sertão tornara-se “grande centro de comércio algodoeiro”, 

assumindo um papel relevante na economia baiana não propriamente devido à criação de 

gado, mas ao cultivo do algodão. Já nos sertões do baixo e médio São Francisco, a dureza do 

clima e da terra se impunha muito mais efetivamente. 

Em relação à forma como os “morgados” da torre e da ponte foram divididos, nota-se 

que, talvez resultado das próprias condições climáticas e fisiológicas do solo, houve 

diferenças cruciais para a atual conformação destes territórios. No caso do morgado dos 

Guedes de Brito, na conjuntura que antecede a nova jurisdição da propriedade fundiária, a 

partir da Lei de Terras de 1850, houve uma movimentação intensa dos herdeiros no sentido de 

alienar as terras para pequenos fazendeiros ou posseiros que já ocupavam efetivamente as 

terras. Segundo Fagundes Neves, 

A partir desta época, a Casa da Ponte vendeu, até liquidação final na década de 
1830, todos os bens imóveis dos sertões da Bahia e Minas Gerais, e os transferiu 
aos arrendatários, para os quais parcelava pagamentos, ou a outros interessados. 
Desse modo, como já fazia desde final do século XVIII, definiu o perfil da estrutura 
fundiária do Alto Sertão da Bahia e suas vizinhanças no século XIX. Desde então, a 
propriedade fundiária fragmentou-se em sucessivas partilhas de inventários pós-
morte, de tal modo, que a tendência contrária de concentração, através da compra 
não conseguiu reverter o processo de minifundização. (NEVES, 2005, p. 181) 

Se, por um lado, a maioria dos adquirentes das terras dos herdeiros da Casa da Ponte 

preocupou-se em resguardar-se “juridicamente”, no caso da divisão do espólio da Casa da 

Torre o processo se deu de forma fragmentada e desorganizada. 
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Nesta mesma época, com a morte do último “morgatário” da Casa da Torre, o império 

territorial começou a desintegrar-se. Já sem condições de sustentar a administração de 

centenas de latifúndios, os últimos senhores da Casa foram obrigados a ceder boa parte do seu 

território, nos quais a complexidade oriunda do desenvolvimento de Freguesias e Vilas se 

intensificava, além do fato de que diversos posseiros e foreiros passaram a reivindicar o 

direito sobre as terras, alegando a compra - apesar de, via de regra, não apresentarem título ou 

recibo. (BANDEIRA, 2000, p. 357) Neste sentido, Moniz Bandeira afirma que  

De 1739 a 1759, ao longo de 20 anos, a Casa da Torre, somente na Paraíba, cerca de 
12 posseiros e foreiros haviam requerido datas de terras que lhes compraram, a 
alegarem que não receberam qualquer título, ou a ela pertencentes consideradas 
devolutas. Nos anos subseqüentes, de 1760 a 1776, pelo menos mais 15 pessoas 
requereram do governo a concessão de datas, em sesmaria, sob a mesma 
justificativa. Garcia D’Ávila Pereira de Aragão, diante de tais circunstancias, tratara 
de desfazer-se de alguns latifúndios que não mais podia sustentar. (BANDEIRA, 
2000, p. 357) 

As primeiras fazendas do município de Monte Santo faziam também parte dos domínios 

da Casa da Torre. Segundo Oliveira,  

as terras do atual município, integravam uma fazenda de gado da Casa da Torre de 
Garcia D’Ávila, denominada ‘Pico-Araçá’, vendida posteriormente a Francisco da 
Costa Torres, pelo preço de 800$000 (oitocentos mil réis), em escritura pública que 
data de 03 de agosto de 1839, sendo outorgante, Alfredo Manoel Felix de Andrade 
procurador dos condes da Torre Garcia D’Ávila. (OLIVEIRA, 2005, pág. 05) 

Como de hábito, as “escrituras públicas” eram muito precárias no que se refere às 

limitações das fazendas vendidas ou arrendadas. Na escritura acima citada, consta que a 

fazenda limita-se para o nascente com a  

fazenda Lagoa da Onça, para o poente com a Serra da Santa Cruz, águas vertentes, 
incluindo o alvo o onde se acha plantada a vila, para o sul, dividirá com a fazenda 
Salgado aonde fizer maio e para o norte o lugar denominado Baixa do Guigó; daí 
rumo direito a Lagoa do Jeremoabo, seguindo a ponte da Serra da Bahia. 
(OLIVEIRA, 2005, pág. 09) 

Como observado por Diamantino, “ainda hoje, em documentos de transações de 

registros de propriedade é comum aparecerem referências como pontes, casas, currais, enfim, 

marcos perecíveis, de difícil identificação ou representadas em valores monetários.” 

(DIAMANTINO, 2007, pág. 39) 

Nas comunidades pesquisadas ao norte da sede de Monte Santo, na direção do 

município de Uauá, são citados como primeiros povoadores os arrendatários João Dias de 

Andrade, da fazenda Soledade e Acaru, e Antonio Dias de Andrade, que se estabeleceu na 

região do Outeiro, como salienta Oliveira (2002), ratificado pelos depoimentos transcritos no 
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terceiro capítulo. Essas duas fazendas são das poucas que possuem alguma documentação 

original do morgado da Casa da Torre. O arrendamento e a venda destas fazendas estão no 

contexto do esfacelamento do patrimônio da família Garcia D’Ávila. 

Segundo Angelina Garcez, “a fase de dispersão do patrimônio da Casa da Torre se dá 

efetivamente entre os anos de 1813 e 1839. Parcelas de suas imensas sesmarias foram 

alienadas sem que se procedessem as medições e a demarcação dessas glebas.” (GARCEZ, 

1988, pag. 33) 

Ainda segundo a autora, “as fazendas que resultaram dessa fragmentação – por herança, 

por compra, por aforamento ou qualquer título – sofrem a imprecisão de limites dos domínios 

primitivos das duas Grandes Casas.” (GARCEZ, 1988, pag. 30) 

Foi logo após este período que a concepção da propriedade da terra no Brasil sofreu 

alterações radicais, a partir da Lei de Terras de 1850. Como já explicitado, foi a partir deste 

marco que a propriedade da terra passou a ser legitimada somente a partir da compra e venda, 

inserindo, portanto, o Brasil no contexto ocidental da concepção capitalista de propriedade e, 

por conseqüência, de sociedade.  

 

2.4. TERRAS DE USO COMUM 

 

Essa consolidação da propriedade privada da terra no Brasil, a partir da Lei de Terras de 

1850, imprimiu uma nova dinâmica no ao controle da terra no país, alterando radicalmente o 

seu conteúdo político e social. (MOURA, 1988, pág. 14) 

O fim do regime das sesmarias, decretado em 1822 ainda pelo príncipe regente D. Pedro 

I, lançou a propriedade agrária num “limbo” jurídico que perduraria até 1850, ano em que 

entrou em vigor a Lei Imperial de Terras. Neste período, denominado por alguns autores de 

“regime de posses”3, não houve nenhuma regulamentação da ocupação da terra, o que colocou 

todos os posseiros, grandes e pequenos, na ilegalidade. Neste período, com o esfacelamento 

das grandes sesmarias, inúmeros pequenos posseiros ocuparam a terra e tornaram-na 

produtiva, retirando dela o seu sustento e o da sua família. (MARÉS, 2003, p. 66) 

                                            
3 Segundo Marés a nomenclatura não é precisa, devido ao fato de que não havia nem sequer posse, mas 
“ocupação considerada clandestina e ilegítima.” (MARÉS, 2003, p. 66) 



 30 

Segundo Marés, “foram 28 anos de profunda discussão acerca do que fazer para evitar, 

de um lado a livre ocupação, e de outro, respeitar os direitos de livre aquisição da 

propriedade”. (MARÉS, 2003, p. 67) Este conflito, típico da configuração das forças políticas 

do período, dividida entre proprietários conservadores, uns mais outros menos liberais, assim 

como reflete as pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, para o fim do regime da 

escravidão no país e pela constituição de uma classe de trabalhadores ditos “livres”. 

A Lei de Terras de 1850, resultado destes conflitos, legalizou e legitimou formas de 

apropriação da terra que fortaleceram “a possibilidade de legitimação jurídica da posse pelos 

pecuaristas e estimulou a noção de propriedade da terra associada ao gado.” (FERRARO, 

2008, p. 51-52) Ao estabelecer a compra e venda como única forma legítima de aquisição da 

propriedade, a Lei exclui do acesso legal à terra uma legião de pequenos posseiros, e ainda 

cumpre o objetivo de evitar que imigrantes e escravos libertos adquiram terras nas quais 

possam desenvolver uma produção de subsistência. Segundo a concepção hegemônica da elite 

latifundiária, era preciso restringir o acesso à terra para garantir mão de obra barata para o 

latifúndio. (MARÉS, 2003, p. 71) 

Segundo Cotrim, citado por Ferraro, 

com a Lei de Terras de 1850, a elite agrária ganha condições de subjugar os 
posseiros do sertão e tomar as melhores terras. A partir dessa segunda metade do 
século XIX, desenvolve-se uma dicotomia entre os grandes pecuaristas de gado 
bovino que buscavam grandes fazendas e os caprinovinocultores baseados em sítios 
camponeses. (COTRIM, apud FERRARO, 1991, p. 45) 

Com a confirmação das propriedades concedidas no regime das sesmarias, que legalizou 

a maior parte das ocupações das terras com maior produtividade, a regulamentação das terras 

“sem ocupação”, ou seja, aquelas que não se enquadravam em nenhuma das categorias 

previstas pela Lei de Terras, adquiriram grande relevância, principalmente para os pequenos 

posseiros que nela buscavam refúgio. (MARÉS, 2003, p. 69) Não eram, entretanto, terras sem 

ocupação no sentido físico, mas no sentido abstrato determinado pela lei. Segundo Marés, 

estas terras, consideradas a partir de então “devolutas”, 

se encontravam ocupadas por povos indígenas, por escravos fugidos, formando ou 
não quilombos, por libertos e homens livres que passaram a sobreviver da natureza, 
como populações ribeirinhas, pescadores, caboclos, caçadores, caiçaras, posseiros, 
bugres e outros ocupantes. (MARÉS, 2003, p. 69) 

Ainda assim, a terra que estivesse ocupada por estas populações, produtores de 

subsistência ou quaisquer outros não reconhecidos pelo Estado, não perdiam a qualidade 

jurídica de terra devoluta. (MARÉS, 2003, p. 70) É neste contexto de posses aglomeradas 
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entre pequenos posseiros, em conjunto com outros fatores como as condições climáticas, de 

produção, culturais e sócio-econômicas que surgiram as chamadas criações “no comum”.  

Segundo Margarida Moura, havia, dessa forma, “a terra do comum, que tinha estatuto 

distinto, calcado na apropriação coletiva” (MOURA, 1988, p. 14) Tal constatação não implica 

concluir, entretanto, que essas terras “comuns” fossem necessariamente livres para serem 

utilizadas por posseiros pobres e suas famílias, como já afirmado. Segundo mesma autora, 

“indivíduos poderosos que dispunham de cacife político para se tornarem tais, encampavam 

extensas terras livres, habitadas por indígenas e posseiros e até propriedades parcelares, 

habitadas por sitiantes desvalidos.” (MOURA, 1988, p. 15) 

A despeito da interpretação de que a Lei de Terras fechou recursos abertos (terras de 

uso comum), o art. 5º, § 4, dispõe o seguinte:  

Os campos de uso comum dos moradores de uma ou mais freguesias, municípios 
ou comarcas, serão conservados em toda a extensão de suas divisas e continuarão a 
prestar o mesmo uso, conforme a prática atual, enquanto por lei não dispuser o 
contrário.  

Gevaerd Filho, apud Almeida, considera que este artigo introduziu no direito brasileiro 

a figura do “compáscuo” e se refere às terras públicas em razão das disposições que 

distinguem o “uso” da “ocupação”. Entretanto, um detalhe muito relevante é a 

regulamentação do referido artigo a partir do Aviso4 de 05 de julho de 1855, que dispunha o 

seguinte: “os campos de uso comum a que se refere o Art. 5, § 4, acima transcrito, poderiam 

apenas ser usados e não ocupados por pessoas que nele quiserem se estabelecer”. 

(ALMEIDA, 2006, p. 35) Ou seja, excluíram novamente os milhares de posseiros que se 

estabeleceram nessas áreas no longo período anterior à Lei de Terras. 

Houve contextos, entretanto, em que a resistência das comunidades de posseiros ao 

domínio das terras comuns por fazendeiros fizeram surgir formas diferenciadas de relação 

entre a terra e as gentes do sertão. Reivindicar a posse da terra, neste contexto, significava 

“querer ver reconhecido o direito de controle social de um meio de produção que ganha vida 

através de regras de apropriação que lhe são inerentes.” (MOURA, 1988, p. 16) 

Ferraro identifica também algumas hipóteses sobre a persistência das “terras soltas” 

mesmo após o esfacelamento dos “currais”, como as condições ambientais e climáticas, que 

inviabilizam o criatório em pequenas parcelas de terra cercadas; a matriz cultural herdada da 

cultura ibérica, na qual era corriqueira a criação em pastagens comuns; influencia das formas 
                                            
4 Uma espécie de Decreto. 
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de agricultura comunal desempenhada pelos indígenas; falta de ordenamento fundiário, que 

impossibilitaria o reconhecimento, regularização e titulação da propriedade familiar; 

isolamento cultural da sociedade dos vaqueiros, entre outros. (FERRARO, 2008, p. 55) 

Segundo Alfredo Wagner Berno de Almeida,  

em termos analíticos, [...] tais formas de uso comum designam situações nas quais o 
controle dos recursos básicos não é exercido livre e individualmente por um 
determinado grupo doméstico de pequenos produtores diretos ou por um de seus 
membros. Tal controle se dá através de normas específicas, combinando uso 
comum de recursos e apropriação privada de bens, que são acatadas, de maneira 
consensual, nos meandros das relações sociais estabelecidas entre vários grupos 
familiares, que compõe uma unidade social. (ALMEIDA, 2006, p. 24) 

O tempo na terra se constitui, neste contexto, um papel fundamental na relação de 

pertencimento das comunidades que vivem em terras comuns. O sentido de ocupar a terra em 

que habitam faz parte de uma legitimação que se origina ainda do fato de que ali vivem e 

trabalham, desde os tempos dos seus avós e bisavós. (MOURA, 1988, p.128) É esse o 

discurso consolidado nas comunidades de fundo de pasto pesquisadas, como se verá adiante.



3. FUNDOS DE PASTO: UM JEITO DE VIVER NO SERTÃO 

 

3.1. COMUNIDADES SERTANEJAS 

 

O olhar estrangeiro de quem atravessa o sertão rumo ao além dele, costuma estranhar o 

fato de que ali foram e são forjadas gerações inteiras de uma gente a quem as regiões sul e 

sudeste pouco conhece, notórios quase que exclusivamente pelas notícias das longas estiagens 

nos jornais. Para além do maniqueísmo que tais leituras costumam ter como conseqüência, 

existe ali uma riqueza imensa refletida tanto na riqueza das manifestações culturais como na 

forma de uma tradição secular do conhecimento e da relação com a natureza.  

Logo que o olhar se acostuma, entretanto, é pouco factível que o “observador” não 

passe a nutrir uma espécie de fascínio por uma forma de vida tão peculiar. Euclides da Cunha 

foi um dos que experimentou semelhantes visões. Se inicialmente, para o autor de “Os 

Sertões”, nestes territórios “têm um claro expressivo, um hiato, Terra ignota, em que se 

aventura o rabisco de um rio problemático ou idealização de uma corda de serras”, (CUNHA, 

2002, pág. 27) a caminho de Monte Santo, o escritor consegue observar já alguma concessão 

da natureza, ao descrever o espaço com a sua consagrada terminologia geológica: 

No entanto quem se abalança a atravessá-lo, partindo de Queimadas para nordeste, 
não se surpreende a princípio. Recurvo em meandros, o Itapicuru alenta vegetação 
vivaz; e as barrancas pedregosas do Jacurici debruam-se de pequenas matas. O 
terreno, areento e chão, permite travessia desafogada e rápida. Aos lados do 
caminho ondulam tabuleiros rasos. A pedra, aflorando em lajedos horizontais, mal 
movimenta o solo, esgarçando a tênue capa das areias que o revestem. (CUNHA, 
2002, pág. 27) 

Como que percebendo uma sociedade única resultante da inclemência do clima, do solo 

e da vegetação, Euclides da Cunha vislumbrou, em muitas passagens d“Os Sertões”, vestígios 

de uma grande civilização em pleno semi-deserto. Discorrendo sobre vestígios de barragens 

de pedras5, encontradas às margens das estradas, o escritor relata que elas 

[...] lembram monumentos de uma sociedade obscura. Patrimônio comum dos que 
por ali se agitam nas aperturas do clima feroz, vêm em geral, de remoto passado. 
Delinearam-nos os que se afoitaram primeiro com as vicissitudes de uma entrada 
naquelas bandas. E persistem indestrutíveis, porque o sertanejo, por mais escoteiro 
que siga, jamais deixa de levar uma pedra que calce as suas junturas vacilantes. 
(CUNHA, 2002, p. 39) 

                                            
5 Pude ver barragens semelhantes em algumas comunidades em Monte Santo. 
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O estranhamento e o fascínio do escritor são desembocaduras de uma mesma 

conjuntura: os séculos de isolamento econômico cultural dos sertões nordestinos. Não por 

menos, dizia-se nos tempos da colônia que os habitantes do Brasil rastejavam como 

caranguejos pelo litoral, como se quisessem fugir de um degredo; ou, como escreveu o 

próprio Euclides da Cunha, “vivendo parasitariamente à beira do Atlântico”. (CUNHA, 2002, 

pág. 144) Já foi esboçado neste trabalho como a função econômica dos currais sertanejos 

estava subordinada a dinâmica da economia açucareira do litoral, baseada no sistema da 

plantation.  

Neste capítulo, tratar-se-á de alguns aspectos culturais, econômicos, políticos e 

antropológicos resultantes deste contexto de isolamento inicial que, apesar de relativamente 

transposto no final do século XX, deixou marcas indeléveis na sociedade sertaneja 

contemporânea. Entretanto, dos autores que aqui serão citados e das vivências cotidianas do 

autor nestes territórios sertanejos, é possível sugerir que são inúmeras e relevantes as 

transformações que tem ocorrido neste espaço e é neste contexto de transição que as 

inquietações da pesquisa serão esmiuçadas. 

É preciso, antes de adentrar nos conflitos que permeiam o mundo urbano e o rural, 

assim como os conflitos intrínsecos a este último, alertar para o fato de que a representação do 

sertanejo, nesta monografia, não está vinculada a determinada tendência que o atrela 

necessariamente a uma condição de vitima de fatores extrínsecos, seja a própria seca, seja o 

subjugo do latifúndio; antes, pretende-se aqui relativizar a existência da própria representação 

de uma figura típica do sertanejo, apesar de debruçar-se sobre os pontos em comum da vida 

cotidiana no sertão.  

É neste sentido que os diálogos do autor com membros das comunidades, que serão em 

parte transcritos, contribuirão para reafirmar que mesmo entre as comunidades de fundo de 

pasto existem muitas diferenças que devem ser levadas em consideração, como bem aponta 

Ferraro em sua tese. Como já foi acima afirmado, o presente estudo enfocará, essencialmente, 

o estudo da diferença. Seria incoerente, portanto, reforçar certos pontos de vista que encestam 

todas as comunidades sertanejas em um mesmo balaio. 

Em termos gerais, a existência das comunidades sertanejas que serão descritas e 

problematizadas neste estudo, se deve, em sua maioria, à reação destas às tentativas de 

expropriação por parte de fazendeiros e/ou grileiros da região. Existe nestas comunidades, um 

histórico de lutas, principalmente a partir do avanço das cercas sobre as pastagens comuns, 

que deve ser respeitado e incorporado como parte da sua história, já que boa parte dos códigos 
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de conduta destas comunidades foram forjados devido à necessidade de opor-se à ameaça de 

um agente “externo”. 

As comunidades de fundos de pasto estão inseridas no contexto das demais 

comunidades sertanejas no que se refere a certos costumes e à produção tradicional. 

Inicialmente, cabe uma breve exposição sobre alguns desses costumes e tradições, o plano de 

fundo em comum que aproximam as comunidades, para que, posteriormente, sejam 

trabalhadas as diferenças.  

A configuração do território sertanejo é caracterizada pela pulverização de pequenos 

sítios6, que possuem dinâmicas internas próprias, assim como a sua relação com a 

comunidade em geral. Há, em cada comunidade, um local em que a vida social se desenvolve. 

Normalmente, esses locais são os entornos de uma pequena capela, de um centro comunitário, 

de um campo de futebol, de um bar, da pequena mercearia, ou mesmo da conjunção deles – 

comum nas comunidades mais populosas. 

 

Fotografia 2: Comunidade Sertaneja (Monte Santo – Ba) 

                                            
6 Apesar de utilizar aqui esta nomenclatura, a forma como as propriedades são chamadas na região, assim como 
em quase todo o semi-árido, é “roça” ou “fazenda”. Como aqui o termo roça pode se confundir com a área de 
plantio, que recebe a mesma nomenclatura, e que fazenda, na maioria dos contextos, refere-se a grandes ou 
médias propriedades que pertencem aos “de fora”, adotou-se aqui a terminologia “sítio”, proposta por Ellen 
Woortmann (1995). 
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Dentro do sítio, a espacialização do território é também, via de regra, submetida a certos 

padrões culturais específicos da sociedade sertaneja. Neste sentido, a casa e o seu entorno, 

geralmente fica sob a responsabilidade da mulher. E nesta responsabilidade estão incluídos 

tanto os afazeres domésticos quanto a pequena criação, e, onde a agricultura é mais rentável, o 

pequeno roçado nas proximidades da casa.  

Nesta conjuntura, é muito comum, por exemplo, que a mulher plante o “feijão-de-

corda” para o consumo da casa, enquanto o homem se responsabiliza pela produção 

comercial, como o chamado “feijão de bater”. Sobre esta conformação espacial do sitio 

sertanejo, Ellen Woortmann afirma que “neste contexto de significados, sítio, em seu sentido 

mais restrito, corresponde ao conjunto casa quintal e é, fundamentalmente, o espaço da mãe 

de família, portanto, um espaço feminino.” (WOORTMANN, 1995, p. 249) 

Segundo Woortmann, o espaço do sítio é caracterizado por um conjunto de espaços 

articulados entre si, como exemplifica a autora, ao referir-se aos espaços do mato, da 

capoeira, do roçado, do pasto, que formam, em contraste com a casa, o espaço do pai de 

família, ou seja, o espaço masculino. (WOORTMANN, 1995, p. 249) 

Outra concepção que pôde ser observada na convivência no território sertanejo de 

Monte Santo, é a do trabalho em relação à subsistência. A terra não é concebida estritamente 

como um negócio, mas como a fonte de sustento da família. Isso não significa, entretanto, que 

não haja acumulação, no sentido lato. Há, em geral, uma busca pela melhora ou manutenção 

de um determinado padrão de vida das famílias. Essa condição de “dignidade”, tão almejada 

pela dos sertanejos, dependerá de muitos fatores, inclusive das condições de produção, 

normalmente precárias. 

Entretanto, como ressalta Ferraro, “todos os técnicos que acompanham as comunidades 

sertanejas afirmam que quase todos os FP possuem condições de vida melhores que a média 

das comunidades da caatinga.” (FERRARO, 2008, p. 74) Esta diferença pode ser atribuída 

justamente à melhor adaptação destas comunidades ao meio, já que numa quantidade de terras 

maior é possível desenvolver o criatório de pequeno porte com maior êxito e maior retorno 

econômico. 

A temporalidade das comunidades sertanejas se orienta por um calendário específico, 

que divide o ano entre o período das chuvas ou das “águas”, entre abril e julho, e o período da 

estiagem, entre agosto e março do ano seguinte. A qualidade de vida dependerá, quase 

sempre, do volume das chuvas na “quadra das águas”. Em anos escassos de chuvas, até a 
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alimentação básica da família é comprometida. A criação padece de sede e de fome, e muitas 

não suportam o flagelo e morrem, trazendo prejuízos imensos para as famílias. Em casos 

extremos, o pai de família, por vezes acompanhado do filho mais velho, emigra para as 

capitais em busca de emprego para garantir o sustendo da família.  

Neste período, a mãe de família cuida dos filhos menores e da criação que sobrou. A 

vida nas capitais, como não poderia deixar de ser, é completamente distinta da vida no sítio, e 

geralmente é encarada como um período passageiro. Como avalia Garcez, nas metrópoles, em 

contato com uma sociedade mais “complexificada”, é muito comum que ocorra uma mudança 

de valores no que se refere a forma de lidar com o meio e com a comunidade sertaneja, 

principalmente em relação aos mais jovens. Para Garcez, “quando ocorre o retorno para o seio 

da comunidade, [...] o egresso vem condicionado por outros valores, com uma mentalidade 

nova, mais personalista, o que dificulta a sua reintegração ao grupo”. (GARCEZ, 1988, p. 36) 

O próprio Euclides da Cunha, entretanto, chamou a atenção para o fato de que nos anos 

em que a chuva é regular no período “das águas” o sertão se transforma num imenso jardim 

florido. É muito comum que colheitas dos anos considerados “bons”, viabilizarem melhorias 

no sítio, a aquisição de um animal para o trabalho ou para monta, ou, como tem sido mais 

comum ultimamente, na compra de uma motocicleta para locomoção mais rápida entre os 

povoados e para a cidade. 

 

Fotografia 3: Motocicletas: modificações no espaço e no tempo 
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O “fenômeno das motocicletas” tem, nos últimos tempos, alterado a dinâmica de vida 

do sertão. É um fenômeno de fácil percepção, quando se observa que nos espaços da feira, na 

cidade, em que ficavam amarrados os animais de monta, hoje se amontoam um número 

considerável de motocicletas. Também nas reuniões da associação e no futebol de várzea do 

fim de semana, é muito raro observar um animal de monta. A relação espaço-tempo no sertão 

sofre alterações imensas diante de tais hábitos. São mudanças resultantes da gradual 

afunilamento da linha que separa o mundo “urbano” do mundo “rural”.  

 

3.2. A “TERRITORIALIDADE ESPECÍFICA” DOS FUNDOS DE PASTO 

 

O documento “Fundo de Pasto que Queremos”, manifesto organizado pela Articulação 

Estadual de Fundos e Fechos de Pasto, define esta forma de organização comunitária da 

seguinte maneira: 

Os Fundos de Pasto constituem um sistema de ocupação coletiva de terras por 
comunidades, em geral, com certo grau de parentesco. Esta ocupação dá-se na 
forma de Sistema Agrosilvopastoril e é de fundamental importância para milhares 
de famílias (estimamos em mais de 20.000) de trabalhadores rurais da Bahia, mais 
precisamente nas regiões norte-nordeste e baixo médio São Francisco. Concorre 
decisivamente para a viabilização da economia familiar nessas micro-regiões e para 
a manutenção de um modo de vida nascido da relação destas comunidades com o 
clima semi-árido. (VÁRIOS AUTORES, 2005, p. 04) 

Segundo Angelina Garcez,  

Correspondendo à figura jurídica do “compáscuo”, são comumentes denominadas 
Fundo de Pasto as propriedades coletivas, ocupadas, de um modo geral, por uma 
comunidade de origem familiar comum, onde se realiza, como atividade 
predominante, um pastoreio comunitário extensivo de gado de pequeno porte e, 
subsidiariamente, uma precária agricultura de subsistência, representada, 
principalmente, pelos cultivos de milho, do feijão e da mandioca. (GARCEZ, 1987, 
p. 21) 

Para Pedro Diamantino,  

os fundos de pasto são territórios entendidos como patrimônios da comunidade, 
reconhecidos assim independentemente da situação fundiária oficialmente atribuída 
ao perímetro e cujas formas de acesso são delimitadas e atualizadas pelos grupos 
sociais tendo em vista os costumes, os influxos e meandros complexos das relações 
sociais que ali pulsam. (DIAMANTINO, 2007, p. 43) 

Existem ainda muitas diferenças entre as comunidades de fundos de pasto, as quais, pela 

limitação da proposta do trabalho e das próprias condições de pesquisa, não poderão ser 
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esgotadas aqui. Como afirma Ferraro, “o FP7 típico é tão somente um tipo ideal” (FERRARO, 

2008, p. 69) Apesar de atualmente haver, em algumas comunidades, fundos de pasto 

cercados, na maioria das comunidades a área ainda é “solta”, ainda porque a maioria delas não 

possuem o título coletivo.  

Em todas as comunidades visitadas, além da área coletiva existem ainda as áreas 

individuais, geralmente no entorno das casas, e destinadas à pequena agricultura de 

subsistência. Em algumas outras, como aponta Garcez, as áreas são todas coletivas, 

(GARCEZ, 1987, p. 27) situação em que, pela raridade, sugere, em razão data do trabalho da 

autora, que estas se tornaram mais escassas no decorrer do tempo. 

Resultado da integração de um determinado contingente populacional ao sistema 

produtivo local, os fundos de pasto são um verdadeiro exemplo da adaptação do ser humano 

em condições, a princípio, precárias de sobrevivência. (GARCEZ, 1987, p. 38)  

Alguns fatores podem ser elencados no sentido de compreender as razões da existência 

dos fundos de pasto na região norte da Bahia. Essa compreensão perpassa, inicialmente, aos 

temas já abordados acima, quais sejam, as especificidades da formação do território sertanejo. 

Ocorre que dentro desta formação histórica, na qual há muitas semelhanças entre todas as 

regiões do semi-árido, do Ceará ao norte de Minas Gerais, os fundos de pasto permaneceram 

até os dias atuais apenas em regiões específicas. 

Dentro do histórico geral do sertão, o fato de existirem fazendas esparsas, os chamados 

“currais”, explicam o fato de que grandes faixas de terra permanecerem vagas, sendo utilizada 

como pastagem comum tanto pelos fazendeiros, quando por pequenos posseiros e mesmo 

agregados das fazendas, tendo estes últimos, como visto, se dedicado mais à criação de 

caprinos do que de gado bovino. 

Luiz Ferraro levanta algumas hipóteses para o surgimento e sobrevivência do que hoje é 

conhecido como áreas de fundos de pasto, entre elas: a) as comunidades nasceram a partir dos 

currais da Casa da Torre e da Ponte, que se iniciaram no século XVI e decaíram a partir do 

século XVIII; b) há razões econômicas, fundiárias, ambientais e culturais para a persistência 

destas comunidades, combinadas com às relações de parentesco e compadrio como elemento 

facilitador; desde 1980 a persistência dos fundos de pasto está associada à organização 

política, à articulação com instituições, ao apoio governamental e ao seu reconhecimento na 

constituição baiana de 1989. (FERRARO, 2008, p. 17) 
                                            
7 Fundo de Pasto. 
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Foi neste contexto que a posse assumiu relevância maior do que a propriedade em si. 

Como visto, mesmo das fazendas da Casa da Torre não eram conhecidos os limites precisos, 

portanto, esses limites eram fixados, em grande medida, pelo reconhecimento mútuo da 

legitimidade da posse. Essas longas faixas de terra, consideradas desocupadas pela coroa, na 

sua maioria, foram consideradas terras devolutas pela Lei de Terras de 1850. Após mais de 

um século ocupadas por gerações de pequenos posseiros, tornaram-se novamente objeto de 

cobiça dos fazendeiros, na chamada “corrida pela terra”, a partir do final da década de 60, 

num contexto que será mais bem detalhado adiante. 

Na maioria dos territórios do semi-árido, é possível afirmar que essa empreitada obteve 

sucesso por parte dos grileiros. Essa realidade pôde ser observada mesmo em comunidades da 

região de Monte Santo. Numa pequena comunidade com vestígios quilombolas, os moradores 

afirmaram que não possuíam fundo de pasto porque fazendeiros da região cercaram as terras 

entre as décadas de 70 e 80 e não houve reação da comunidade. Essa realidade pode ser 

observada em inúmeras outras comunidades. Em outra comunidade, integrantes da 

Associação Comunitária informaram que o fundo de pasto, que hoje possui 344 há, seria 

muito maior caso não tivesse havido grilagem de boa parte da área. 

É quando o fazendeiro faz valer, nas palavras de Margarida Moura, a “escritura do 

abraço”, na qual “dispõe de documentação para uma fração da propriedade e abraça, 

complementarmente, área muitas vezes mais extensa.” (MOURA, 1988, p. 89) Segundo a 

autora,  

Nas áreas onde a propriedade privada encontra-se com a terra devoluta, habitada 
por pequenos posseiros, a fazenda faz valer usos e costumes fundados no poder 
pessoal. A ‘escritura do abraço’ resume o ponto final de um processo de invasão 
das posses e se ampara em distintas estratégias: 1) a dominação pessoal, que 
garante o controle sobre terras e homens, sem prova documental anterior; 2) o título 
de propriedade forjado; 3) o documento incompleto, por exemplo, um antigo formal 
de partilha da área, invocado como documento superior à ocupação produtiva da 
terra, pelo posseiro e sua família. (MOURA, 1988, p. 89-90) 

Em relação ao avanço das cercas e da grilagem, uma hipótese plausível para 

manutenção das áreas coletivas de fundo de pasto, neste contexto, é o fato de que na região de 

Monte Santo, Juazeiro, Uauá, Canudos, Senhor do Bonfim e outras cidades próximas, houve, 

a partir do final da década de 1970, uma resistência organizada e forte contra esses processos. 

Não por menos, essa região registra, desde o período do avanço das cercas, um dos maiores 

índices de assassinatos de trabalhadores em luta pela terra.  
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Os fatores que fizeram com que tais práticas de resistência se tornassem comuns na 

região podem ser apontados, mas demandariam uma pesquisa mais aprofundada. Entre estes 

fatores, no entanto, pode-se ressaltar a relevância de certa memória “submersa” da Guerra de 

Canudos. Em Monte Santo as tropas do exército montaram a base de apoio para os ataques à 

Canudos; também de Monte Santo, assim como das cidades circunvizinhas, partiram milhares 

de sertanejos em busca dos “rios de leite” e das barrancas de “cuscuz de milho” das profecias 

do Conselheiro – e por lá ficaram até o ultimo disparo de fuzil. 

Segundo entendimento de Almeida,  

Os santos e os profetas favorecem uma determinada racionalização das 
‘necessidades religiosas’, criando condições favoráveis para que se articulem com 
um mobilização política, que traduz na consciência da necessidade antes que uma 
mera necessidade econômica identificada de maneira supostamente objetiva. Os 
profetas são portadores de revelações, que reforçam novas práticas e discursos 
anunciadores de um novo mundo renovado sem negar seus fundamentos ‘de 
origem’. (ALMEIDA, 2006, p. 80) 

Este sentimento permanecia esparso entre memórias partilhadas e retransmitidas, de 

forma que havia certa intensidade de medo e receio de tocar no assunto. Segundo 

pesquisadores da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), citados por Araújo Sá, o 

genocídio cultural foi tão violento que até pouco tempo atrás a população local tinha 

dificuldades em se reconhecer como herdeiros desta saga sertaneja. (SÁ, 2008, p. 114) 

Entretanto, uma mudança de perspectiva dos movimentos sociais que lutam pela terra e, 

principalmente, a partir da releitura destes eventos por parte da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), entidade ligada à Igreja Católica, fizeram com que estas memórias viessem à tona num 

sentido de valorização da luta dos sertanejos da Guerra de Canudos, tomada como exemplo de 

resistência e luta pela permanência na terra. 

Segundo Araújo Sá, 

a construção ritualística da memória de Canudos, através das Celebrações 
Populares e Romarias, permite-nos compreender a construção de novas 
legitimidades e a desvendar os caminhos, encruzilhadas e dilemas dos projetos 
políticos transformadores em confronto no Brasil. Essa dimensão ritual pode servir, 
heuristicamente, para vislumbrar aspectos da sociedade brasileira que dificilmente 
se manifestam em outros discursos. (SÁ, 2008, p. 118) 

Foi neste contexto que surgiu o Movimento Histórico Popular de Canudos, a partir da 

mobilização das comunidades eclesiais de base da paróquia de Monte Santo, grupos de 

artistas, militantes de partidos de esquerda e moradores de Euclides da Cunha e Uauá. O 



 42 

Movimento se reúne desde julho de 1984 às margens do açude de Cocorobó, para realização 

da Missa pelos Mártires de Canudos. (SÁ, 2008, p. 120) 

Ainda segundo Araújo Sá,  

Em 1982, já com a presença decisiva do padre Enoque Oliveira8, da paróquia de 
Monte Santo, o tema Canudos passou a ser discutido, com grande entusiasmo, nas 
comunidades eclesiais de base e sindicatos de trabalhadores rurais, seja através de 
discussões sobre a posse comum da terra – as áreas de “fundo de pasto”–, seja por 
meio dos poemas e cânticos do padre. (SÁ, 2008, p. 120) 

Considerando-se a afirmativa de Moura segundo a qual, por vezes, a identidade de um 

grupo é formada ou re-afirmada na ameaça levada a cabo por um antagonista comum 

(MOURA, 1988, p.150), é possível concluir também que a forma comunitária de apropriação 

da terra hoje conhecida por fundo de pasto foi também forjada na re-apropriação desta 

memória e na conseqüente luta efetiva pela terra.  

Identidades específicas se formam a partir de territorialidades específicas. É neste 

sentido que Almeida ressalta que “a territorialidade funciona como fator de identificação, 

defesa e força” e fazem dela emergir, a partir dos conhecimentos específicos dos ecossistemas 

de referência, um conjunto diferenciado de normas de convivência, socialmente reconhecidas 

tanto pelos integrantes do grupo quanto pelos circundantes. (ALMEIDA, 2006, p. 24)  

Estas novas identidades, surgidas a partir do conflito, estabelecem o que Almeida 

denomina de “territorialidades específicas”, que  

podem se entendidas aqui como resultantes de processos de territorialização, 
apresentando delimitações mais definitivas ou contingenciais, dependendo da 
correlação em cada situação social de antagonismo. Distinguem-se, neste sentido, 
tanto a da noção de “terra”, estrito senso, quanto daquela de “território” [...] e sua 
emergência atém-se a expressões que manifestam elementos identitários ou 
correspondentes à sua forma específica de territorialização. (ALMEIDA, 2006, p. 
40) 

Ainda segundo o autor supracitado, esses “laços solidários e de ajuda mútua informam 

um conjunto de regras firmadas sobre uma base física considerada comum, essencial e 

inalienável, não obstante disposições sucessórias porventura existentes.” (ALMEIDA, 2006, 

p. 24) 

                                            
8 O hoje ex-Padre Enoque Oliveira, quando pároco de Monte Santo na década de 80, encampou diversas lutas 
populares, foi um dos articuladores do Movimento Histórico e Popular de Canudos, além de ter tido uma atuação 
significativa nas questões fundiárias na região, especialmente na questão dos fundos de pasto. Chegou a ser 
preso em 1985 por ordem do juiz do município, por pressões dos lideres políticos conservadores da região, mas 
foi solto em seguida devido a intensas mobilizações e moções de apoio vindas de todo o Estado da Bahia. (SÁ, 
2008, p. 122) 
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A formação da identidade das comunidades de fundo de pasto, entretanto, não foi 

construída “especificamente a partir de uma identificação étnica, ou seja, a partir de elementos 

intrínsecos aos agentes sociais, mas às formas de uso da terra” (ALMEIDA, 2006, p. 42); foi a 

partir deste fator extrínseco – a forma de apropriação da terra – que surgiu a amálgama para o 

agrupamento em torno de questões comuns. Almeida ressalta ainda que  

Os agentes sociais referidos a fundos de pasto [...], parecem não ter uma 
denominação própria capaz de aparentemente uniformizá-los. Eles se distinguem, 
entretanto, por fatores organizativos peculiares, ou seja, cada [...] fundo de pasto 
teria uma associação de referência ou uma forma associativa própria. (ALMEIDA, 
2006, p. 59) 

Um forte sentimento comunitário, entretanto, ainda hoje pulsa de forma diferenciada 

nestas comunidades, apesar do relativo arrefecimento dos conflitos e da crescente 

burocratização das lutas encampadas. Se é perceptível uma presença maior deste sentimento 

comunitário nas comunidades de fundo de pasto, também não há como negligenciar que a 

busca – justificada – por projetos governamentais tem absorvido esforços antes desprendidos, 

por exemplo, para os mutirões nas roças comunitárias9, que, segundo Moura, “reforçam a 

magnífica a antiga solidariedade do ajutório, evidenciado que é no repertório dos costumes 

que um grupo social procura salvar seu sentido e sua continuidade.” (MOURA, 1988, pág. 

149) 

 

3.3. TERRAS DE PARENTES 

 

As reflexões deste capítulo serão, de alguma forma, um aprofundamento do olhar sobre 

o que é considerado “de fora” e “de dentro” nas comunidades que se originaram de um tronco 

familiar comum, com enfoque nas comunidades de fundos de pasto. O estudo dessa percepção 

será fundamental para a compreensão da relação entre os fundamentos do direito formal e as 

formas de vida que se desenvolvem nestas comunidades. O ponto fundamental é a questão das 

relações endógenas de parentesco são tecidas em algumas delas. 

Das entrevistas realizadas, assim como da literatura pesquisada, foi possível perceber 

como a representação do ancestral comum atua como amálgama das relações nas 

comunidades, seja nas relações de proximidade, seja quando surgem desavenças que 

                                            
9 Os mutirões que ainda são comuns, mas ocorrem com freqüência menor, segundo informações obtidas nas 
comunidades.  
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envolvem a comunidade como um todo. O recurso ao ancestral comum é freqüentemente 

utilizado para a legitimação do uso e da posse da terra. Neste sentido, são os moradores mais 

velhos os portadores da autoridade necessária para a resolução dos conflitos que 

eventualmente surjam em relação à posse da terra. 

Mas, como já afirmado, não é somente nos conflitos internos que tais recursos de 

autoridade são empreendidos. Na própria discursividade dos moradores dessas regiões, há um 

forte apelo identitário no que se refere à identificação com a terra, lugar da morada e do 

trabalho. Segundo Woortmann,  

A ausência da noção de propriedade mercantil individual não implica a ausência da 
noção de apropriação familiar. Tampouco a ausência de partilha e a posse em 
comum implica a ausência do domínio privado, isto é, por um grupo doméstico, 
sobre a parte dessas terras por ele cultivado. Na realidade, até hoje muitos sítios não 
são titulados, fazendo-se uma partilha de fato entre filhos e genros ainda durante a 
vida dos pais ou sogros, que não implica todavia em uma distribuição das terras. 
(WOORTMANN, 1995, p. 223) 

Existem casos semelhantes a este em Monte Santo, principalmente nas regiões onde 

nasceram os primeiros focos de povoação do município, como já apontado acima, no esboço 

traçado da história local. Para Godói,  

Essa rede de parentesco joga um papel de esquema organizador, não apenas no seio 
do discurso desses camponeses, mas também na sua prática. Os discursos sobre a 
genealogia, tal como a reconstrução genealógica tem sempre um ponto de 
referência sobre a linha ascendente, o ancestral. [...] Essas reconstruções inscrevem 
as unidades familiares na história do grupo, donde resulta que as relações de 
parentesco vividas ou pensadas têm sempre uma conotação temporal. Esse tempo 
genealógico é estruturante da continuidade do grupo. (GODÓI apud 
WOORTMANN, 1995, p. 247) 

Dos diálogos com os moradores mais velhos dessas comunidades, percebe-se a 

relevância da existência de um tronco familiar, oriunda do ancestral comum, e como ela atua 

no sentido de reforçar a coesão do grupo. O Entrevistado 01 (E.1), descendente direto de 

Antonio Dias, um dos primeiros ocupantes da região, resume a história da comunidade da 

seguinte forma: 

Eu nasci aqui na comunidade do M., e nas histórias do meu pai, dos meus avós é 
que a comunidade do M. surgiu a partir da escritura do O. (outra comunidade). Era 
Antonio Dias que comprou essa área de chão e fez a escritura. Como a família dele 
foi crescendo ele trouxe os filho pra cá, pra M., e aqui se estruturou uma família 
que hoje se soma aproximadamente 120 famílias, 600 pessoas. E aqui a gente tem 
uma história comunitária que hoje a gente tem uma grande vitória, que já temos 
energia elétrica, poços artesianos... (Informação Verbal, Ent. 01, Anexo 03) 

O E.1 faz uma associação objetiva entre o parentesco, a história comunitária, e as 

conquistas oriunda da união entre eles. Neste contexto, são inúmeros os códigos de conduta 
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que se formam nestas comunidades. Segundo Woortmann, “o parentesco é [...] um 

classificador social fundamental na atribuição do status da pessoa. Esta não é um indivíduo 

isolado, mas uma persona que se define pela descendência.” É neste sentido que se constroem 

as definições de pertencimento à comunidade, ou seja, quem é “de dentro” e quem é “de 

fora”. (WOORTMANN, 1995, p. 255) 

Woortmann afirma ainda que nos territórios de parentesco, “a descendência, assim 

como a transmissão da terra, possui forte viés patrilinear.” (WOORTMANN, 1995, p. 250) 

Dessa forma, a referência costuma ser sempre indicada no pai de família. Tudo indica que um 

dos fatores determinantes para que essa rede de proteção do sítio daqueles de vem “de fora”, 

faz parte de uma estratégia informal, geralmente eficiente, de preservação dos domínios 

territoriais do ancestral comum.  

Em pesquisa realizada no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, sobre terras 

de parentes, Margarida Moura registrou o seguinte depoimento de um sitiante da região: 

Isso vem de antigamente, dos velhos. O povo aqui toda a vida é muito combinado, 
ficou assim mesmo: minhas terras, os documentos, todos em comum. E veio 
ficando assim e até hoje está. Todo mundo tem sua propriedade fechadazinha, um 
quintal, uma lavoura, uma manga. Mas ficou sem divisa os terrenos. Não tem nos 
documentos e também não tem termo lavrado. [...] Está todo mundo trabalhando, 
vivendo daquele terreno, mas sem saber onde é que os pedaços da situ. Todo 
mundo vivendo daquele mesmo terreno, mas ninguém sabe as extremas. Estão 
combinados, uma roça pr’ali, outra roça pr’aqui, mas está em comum. (apud 
MOURA, 1986, p. 128-129) 

Algumas comunidades da região norte do município de Monte Santo são bons exemplos 

da possibilidade de êxito desta estratégia. Estas regiões são das raras exceções em que não 

houve – nem há – ameaça de grilagem das terras por fazendeiros. Não há registro de conflitos 

com “agentes externos”, nos dizeres do E.1: 

Aqui não tem ameaça de fazendeiro, na comunidade de M. não, porque não deu 
espaço, as famílias e as pessoas mais velhas, foram fazendo já a demarcação para 
cada um filho, para cada um... e aí não deu espaço para... e mesmo que essa pessoa 
que ganhou esse pedacinho de terra é incentivado a não vender a terceiros. Se 
vender, mas que vender na família pra que pessoas de fora venham querer ser dono 
e trazer conflito. É por isso que a gente aqui se sente mais seguro e não tem 
conflito nenhum. Com pessoas de fora não. (Informação Verbal, Ent. 01, Anexo 03) 

Outro fator que contribui para o fato de não haver ameaças externas é o fato de que os 

alguns dos moradores dessas comunidades possuem “escrituras” ainda do tempo do ancestral 

comum. Esses documentos, já sem validade jurídica devido à não formalização das partilhas 

no decorrer das gerações, são referidos sempre como um reforço da legitimidade da ocupação 

da terra.  
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Segundo Margarida Moura,  

O situante não se distingue do sitiante que tem título cartorial da terra e a produção 
camponesa os une num mesmo modo de vida. A prova documental do sítio, 
enquanto propriedade parcelar, não exclui, no interior dos patrimônios, a vigência 
de soluções que precedem, acompanham e sucedem inventários, partilhas, ações 
judiciais e regulamentos fundiários provenientes do Estado, que vêm incidir sobre a 
propriedade parcelar. Neste sentido, aproximam-se ambas as condições sociais 
numa mesma concepção: a terra é para morar e trabalhar e passar para os 
descendentes, independentemente de ser ou não classificada como propriedade 
privada. Se a concepção de apropriação da terra os separa perante os códigos da 
sociedade abrangente, é nas formas distintas de invasão, que suas diferenças se 
explicitam. (MOURA, 1988, p. 129) 

No que se refere aos conflitos internos, o próprio Sr. M. é quem alerta para o fato de que 

na comunidade “ninguém é santo, de repente uma família ou outra se desentende e quem sabe 

a comunidade tá sendo obrigada a tá resolvendo algum problema”. (Informação Verbal, E. 01, 

Anexo 03) É essa noção de resolução dos conflitos dentro da comunidade, sem a intervenção 

de estranhos, que caracteriza a forma de organização das terras de parentes. 

 

3.4. CONFLITOS DE MUNDOS: POSSE E PROPRIEDADE NO SERTÃO 

 

Quando um conflito agrário aflora nos mundos do sertão, não é constituído apenas 

enquanto conseqüência da conjuntura local, das especificidades do contexto dessa sociedade 

agrária. Dentro da complexa relação estabelecida entre posseiros e proprietários/grileiros, 

conflitam nas entrelinhas das definições do domínio sobre a terra e o controle social dele 

resultante, mundos particularmente distintos; assim como nas trincheiras do Alto da Favela, 

na velha Canudos, conflitavam não apenas espoletas de garruchas contra os canhões alemães, 

mas toda uma concepção de mundo na qual, de um lado buscava-se a afirmação ideológica do 

progresso tupiniquim, e do outro uma legião de seguidores do Conselheiro, que buscavam se 

adequar de forma comunitária à miséria vivida pelos deserdados da terra. 

Como visto, no sertão do São Francisco, devido a uma série de fatores que vão desde ao 

privilégio da monocultura de exportação aos fatores climáticos, desenvolveu-se uma 

sociedade com valores próprios, como conseqüência da busca por uma adaptação da vida 

humana em ambiente aparentemente tão hostil. O fascínio exercido por essa sociedade ocupa 

hoje desde pesquisadores das mais diversas áreas de conhecimento à artistas que se dedicam a 

decifrar os códigos dessa “civilização do couro” através de simbologias também específicas, 

seja na decupação dos seus códigos morais, presente no cinema de Glauber Rocha, seja na 
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transformação da matéria prima sertaneja em símbolos que revelam uma complexidade das 

vivências sertanejas não perceptíveis ao primeiro olhar, exemplo das esculturas de Juraci 

Dórea. 

Apontando para um sentido inverso ao da arte, o direito escrito nos textos das 

legislações opera, não raro, através de um reducionismo que acaba por impor visões de 

mundo que só fazem sentido dentro do contexto do idealismo que funda o constitucionalismo 

moderno. É devido a esta incapacidade do Estado em responder adequadamente às demandas 

específicas das comunidades, que se faz necessária a compreensão do significado do estar 

frente a frente entre as concepções do mundo sertanejo e o mundo representado pelos valores 

tradicionalmente inscritos no ordenamento jurídico. 

No período entre a Guerra de Canudos e o golpe militar de 1964, as políticas resultantes 

da ideologia do progresso positivista, do liberalismo absenteísta e os seus desdobramentos 

pouco influíram na configuração da sociedade sertaneja, seja no sentido inaugural 

representado pela guerra, seja no sentido das chamadas benesses do progresso. O sertão 

permanecia aberto e abandonado pelo Estado. Em todas as comunidades visitadas, a 

informação era a mesma: os que hoje se aproximam da faixa dos cinqüenta anos viveram a 

juventude num sertão sem cercas, o mesmo descrito no período dos currais das fazendas da 

Casa da Torre. Os animais eram criados soltos e as plantações eram realizadas em áreas 

comuns, em acordos tácitos ou pré-estabelecidos entre os membros das comunidades. 

A existência destes acordos, entretanto, não significava que os membros destas 

comunidades sertanejas ignorem os procedimentos de formalização da posse ou da 

propriedade, como abrir inventários e efetuar os atos de herança e sucessão nos cartórios das 

comarcas; a omissão, nestes casos, sugere estar vinculada muito mais a uma opção deliberada 

de compreender como legítima a forma de apropriação comunitária e/ou em família do que 

por completo desconhecimento dos trâmites legais para a formalização da escritura. 

(MOURA, 1988, p. 151) 

Neste contexto, naturalmente, o sentido de posse desses povos adquire uma 

especificidade que os compêndios jurídicos nunca se empenharam em compreender. O 

sentido de pertencimento se constrói considerando toda a rede de relações presentes nestas 

comunidades, que vão desde a relação do parentesco brevemente tratada acima, até a relação 

do criador com o bode, por exemplo, que é um animal perfeitamente adaptado à pastagem em 

imensas áreas de caatinga. A cerca, como visto, é uma limitação para criação de caprinos na 

região.  
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O arame farpado é o símbolo da conjuntura que começa a se formar a partir do golpe de 

1964. É a definição dos marcos tradicionalmente indefinidos que delimitam as posses e 

propriedades no sertão que se configurará como estopim de sangrentos conflitos agrários que 

ainda hoje assolam este território. 

Neste contexto, segundo Margarida Moura,  

A formação ou a transformação da propriedade privada, que passa a dar novo 
sentido ao controle da terra e à substancia das relações de trabalho, revoluciona o 
conteúdo político e simbólico das relações sociais, através da práxis social 
envolvida. (MOURA, 1988, p. 14) 

Com a consolidação do projeto dos militares, ainda no final da década de sessenta, 

muitas transformações no campo foram empreendidas e as reações dos que ali desenvolviam 

um modo de relação com a terra oriundo dos antepassados se refletem nas estatísticas do 

aumento da violência do campo e da emigração em massa a partir dos anos 70, Não 

coincidentemente, o período do cercamento das áreas remanescentes da “fronteira do gado 

solto”.  

O projeto da ditadura tinha como principal meta “modernizar” a produção agropecuária, 

ou seja, expandir o modo de apropriação do modo capitalista ao campo brasileiro. Dentre as 

ações previstas, o aumento do crédito para financiamento de grandes projetos. Como consta 

em documento elaborado pelo Grupo de Estudos Agrários de Salvador, em 1980, o estímulo o 

aumento da produção agropecuária se inseria no contexto dessa “modernização” do 

capitalismo brasileiro, com a função de cumprir os seguintes objetivos: 

a) [...] continuidade no processo de homogeneização do espaço econômico, agora 
não espacial, mas setorialmente, ou seja, para que os capitais acumulados na 
indústria, no comércio e na área financeira encontram condições de prosseguimento 
de sua reprodução também na agricultura, na especulação com terras, etc. 

b) este setor possa comprar bens de capital (máquinas, equipamentos, insumos, 
etc.), naqueles setores industriais que inclusive estão com capacidade ociosa;  

c) com o produto das exportações de produtos dela provenientes, se possa equilibrar 
as contas do exterior e pagar dívidas externas. (GEAS, 1980, p. 35) 

Para cumprir esses objetivos, no entanto, o Estado Brasileiro não poderia mais tolerar 

formas de apropriação da terra que não coadunassem com as exigências do próprio modo 

capitalista de produção. Neste sentido, o acesso aos financiamentos dos projetos 

agropecuários dependia também, como ainda hoje, da exigência da documentação legal que 

comprovasse a propriedade da terra.  
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A partir deste momento, o quadro fundiário se modifica e áreas coletivas como os 

Fundos de Pasto tornam-se objeto de cobiça pelo “fazendeiro”, que quer suprimir as relações 

sociais oriundas do direito costumeiro ali estabelecido. Os fundos de pasto passam a uma 

forma de apropriação da terra que só coexiste com a fazenda num contexto de compressão e 

extermínio. (MOURA, 1988, p. 134) 

O conflito estabelecido, portanto, é originado numa cisão muito clara entre concepções 

de mundo: de um lado, os posseiros sertanejos, que ali viviam de geração em geração desde 

seus bisavós numa terra sem fronteiras estabelecidas por limites precisos, mantendo áreas para 

uso coletivo da comunidade, e que mantinham um código próprio de reconhecimento da 

legitimidade da posse; do outro, a concepção de propriedade desenvolvida para atender as 

exigências do modo de produção capitalista, imposta com maior veemência pelo Estado 

brasileiro no decorrer da década de 70. 

Como afirma Moura, não se trata de um passado costumeiro que tenta coexistir com o 

presente representado pela lei. Neste contexto figura um direito costumeiro nascido na 

contracorrente ao direito escrito nos códigos dominantes. Para a autora, “em ambos os casos, 

são atos jurídicos de distintos matizes, no passado e no presente”, que se entrelaçam em 

sentidos que podem tanto negar como assimilar a concepção de posse que resiste desde 

tempos remotos no sertão. (MOURA, 1988, p. 20) 

No caso em questão, o que está em jogo é 

a formação da fazenda para fins agropecuários ou de especulação imobiliária, 
ocupação que, do próprio ponto de vista jurídico dos códigos nacionais deveria 
estar garantida em sua posse e transformada em propriedade parcelar dos posseiros, 
em função do uso imemorial ininterrupto da morada e do terreno. (MOURA, 1988, 
p. 136) 

Como visto, esta documentação praticamente inexistia no sertão norte da Bahia, onde a 

legitimidade da ocupação da terra era oriunda da posse reconhecida pelos demais membros 

das comunidades. A posse era a forma histórica de ocupação da terra, já que esta melhor se 

adequava à concepção de que somente quem cultiva a terra tem o direito de nela ficar. Para o 

sertanejo componente desta sociedade específica, a terra não é apenas uma “coisa”, nos 

termos do direito civil: é uma natureza-mãe que permite não somente a sua sobrevivência, 

mas a boa vivência da sua família. Mesmo o conceito de “domínio” adquire aqui um 

significado diferente do direito civil. 

Para Moura, esta forma geralmente compreendida como “errada” de pensar sua 

reprodução social 
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[...] é certa para os que a vivenciam, dando-lhes sentido e identidade na terra que 
habitam, porque nela ‘nasceram, vivem e trabalham, desde os seus avós ou bisavós’ 
– lhe permitia invocar um direito que se perdia no tempo, exatamente porque tempo 
na terra é elemento crucial da identidade do código local. (MOURA, 1988, p. 128) 

As áreas que hoje formam os Fundos de Pasto, que tinha estatuto distinto, calcado na 

apropriação coletiva, eram protegidas como patrimônio da comunidade para atender às 

necessidades de se ter pastagens nas épocas de secas mais prolongadas, florestas e onde se 

retiravam a lenha e madeira para a feitura de móveis e vigas, bem como as aguadas utilizadas 

como fonte d’água para a criação animal. (MOURA, 1988, p. 14) 

Os documentos que ainda existiam eram antigas escrituras dos primeiros ocupantes da 

região, que, na medida em que foram as terras passadas aos herdeiros, não houve uma 

formalização da partilha entre eles. Ainda que portadores dos documentos antigos, como 

muitos nas comunidades visitadas pelo autor, estas escrituras não possuem nenhum valor 

jurídico, antes servem aos seus portadores como um álibi extra-comunal para comprovarem a 

legitimidade da posse da terra. O uso do documento antigo como argumento de legitimidade 

da posse pode ser observado na fala do Entrevistado 02: 

Que é por isso que quando se fala O. o e região, M. não tem terra, quem tem um 
formal de partilha que nem o avô deles lá, do V., o pai de C., todos eles tinha, o C. 
ainda tem, tudo se chama a terra do O.. No J. (povoado) quem tem é do O.. Na L. 
da I. quem tem é do O. porque até lá, é tudo terra do O.. É hoje a fazenda do O., 
eles hoje é filho da fazenda do O.. (Informação Verbal, Ent. 02, Anexo 04) 

O conflito, portanto, não está apenas nas disputas territoriais entre o fazendeiro/grileiro 

e os posseiros; ele está presente na própria mudança de perspectiva do posseiro em relação à 

sua condição na terra. Se inicialmente tal estratégia poderia ser identificada como forma de 

comprovar em termos históricos a legitimidade da ocupação da terra, com a restrição do 

acesso às políticas públicas de financiamento da produção, o documento escrito passou a fazer 

parte da realidade do posseiro como uma meta a ser alcançada, como forma de ser 

reconhecido pelo “governo” como produtor rural e gozar dos benefícios deste 

reconhecimento.  

Essa meta desejada pelo posseiro não se impõe sem que se altere a sua forma de encarar 

a sua própria condição na terra. Se o reconhecimento da posse pela comunidade por si só era 

suficiente para tê-la como legítima, a necessidade imposta pelo Estado da comprovação 

documental fez com que essa forma de reconhecimento se alterasse significativamente, como 

pode ser notada na fala do membro de uma das comunidades visitadas:  

O meu pai não fez não, o pai dela aqui (esposa) tinha o formal de partilha. Mas 
fizeram e pronto, jogaram aí num canto. Quando chegou nos seus trinta, quarenta 
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ano, caducou. Perdeu toda a validade. Aí passou a ser terra novamente do governo. 
Não é? Não é bem essa a história? Do governo. E agora noís pra ser dono da terra 
foi preciso ir atrás do governo. (Informação Verbal, Ent. 02, Anexo 04) 

É neste contexto que se insere a concessão dos títulos das áreas coletivas das 

comunidades de fundo de pasto. A concessão do título para as áreas de uso comum  costuma 

ser compreendida na comunidade como atestado de legitimidade do uso e ocupação da terra. 

Esta concepção, não raro, tem como pressuposto o abandono da noção de legitimidade 

atribuída pela comunidade. Daí que para ser dono legítimo da terra seja necessário “ir atrás do 

governo”. 

Este discurso também está presente na fala do E. 01 quando afirma que “pela lei e pela 

história que nós temos, nós somos dono. Agora, legalmente, juridicamente, não há um 

documento dizendo ‘isso aqui é seu’, não é? Vindo do governo...”. (Informação Verbal, Ent. 

02, Anexo 04) O título é visto tanto como forma de legitimidade dentro da comunidade, que 

passa a reconhecer a área coletiva como dela de fato, quanto como forma de protegê-la de 

ameaças ao uso predatório da área, como ressaltado pelo E. 01: 

Quando a gente tá com o título em mão, aí nós temos o direito de barrar qualquer um 
cidadão que venha a destruir o nosso fundo de pasto, que seje na questão de 
desmatar, as caças, que seje na questão de tirar madeira, até mesmo os paus... as 
arvores que tão em extinção, como a aroeira, a baraúna, a peroba... (Informação 
Verbal, Ent. 02, Anexo 04)  

Esta preocupação com a preservação ambiental pode ser percebida nos mais diversos 

depoimentos. O mesmo E. 01, ao ser indagado pelo autor sobre a qual a importância da 

preservação da caatinga, responde que  

nestes últimos tempos a devastação, o desmatamento vem trazendo aí esse clima 
ficando diferente, né? As chuvas não vem no tempo certo; quando vem, aí chove 
demais naquele momento... por isso e aí a gente... pra regular essa questão da 
natureza. (Informação Verbal, Ent. 02, Anexo 04) 

Indagado ainda se membros da comunidade retiram madeira da área de fundo de pasto 

para fins de comercialização, o E. 01 afirmou que  

nós mesmo não tira pra vender, tira pro consumo. Se tiver um sócio da associação 
que tiver uma cerca precisando de uma reforma aí ele vai e tira cem, cinqüenta 
estaca para reformar a cerca. Se a gente sabe que ele tá vendendo as estaca, a gente 
vai lá e já reclama ele. (Informação Verbal, Ent. 02, Anexo 04) 

No mesmo sentido, o E. 02. afirmou que a comunidade lutou pelo título da área de 

fundo de pasto para “reservar o meio ambiente”. Indagado sobre a importância da caatinga, o 

E. 02. reagiu da seguinte forma: 
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Olhe, a caatinga preservada para mim, Mauricio, no meu pequeno entendimento, 
que você sabe, como eu já lhe disse, cê já sabe, não sabe? Cê sabe, eu não tenho 
nenhum... mas pra mim, tem muitos objetivo. O primeiro objetivo para mim, não 
pode... se reservar o meio ambiente; ter o meio ambiente lindo... não é? Porque 
você sabe que vai (inaudível) a saúde, vai chover mais, vai ter, tudo na vida, não 
pode... para mim o meio ambiente será uma coisa que é impossível na vida. (...) A 
minha natureza... quer dizer, aí ele vai germinar chuva, ele vai um vento mais, ele 
vai germinar a folha, ele vai... tudo, tudo de bom. Adispois, eu vejo a nicissidade... 
que daqui a dez ano, vinte ano (inaudível), nóis não temo um cabo de enxada, um 
cabo de foice; mais uma vara, não tem mais uma fruta.. (Informação Verbal, Ent. 
02, Anexo 04) 

A beleza do discurso, segundo o qual o “meio ambiente é uma coisa impossível na 

vida”, é o amparo não apenas – e primeiro – na questão da “nicissidade”, que vem “adispois”; 

mas também no conhecimento arraigado do funcionamento da lógica das chuvas e da sua 

relação com o meio ambiente “reservado”, em tempos de aquecimento global. Sem mata, não 

chove – é um mantra comum de se ouvir nas comunidades de fundo de pasto. O E. 02 diz que 

costuma fazer a seguinte comparação nas reuniões da associação:  

[...] tira a roupa toda aí, um de vocês, fica ali dez minutos ali fora. E a terra, tem 
diferença o quê? Tem que ficar nuzinho, deixa a terra nuzinha, aí... e aí, ela vai 
dizer o que? Calor desse, trazer um relâmpago forte desse, trazer um raio forte 
desse, negar chuva. Cê vê cada pingão desse aí, vai embora... quer dizer, nóis é que 
somos o culpado. (Informação Verbal, Ent. 02, Anexo 04)  

Toda essa concepção sobre meio ambiente não deve estar dissociada da forma de 

apropriação da terra nestas comunidades. A sobreposição de gerações transmitiu muitos dos 

segredos da convivência com a aridez das caatingas. A preservação de uma mata “reservada”, 

certamente, se enquadra nestes conhecimentos adquiridos com a árdua convivência com a 

seca. A sobrevivência nestas regiões depende diretamente de costumes como a reserva dos 

fundos de pasto e o pastoreio solto nas caatingas. Imprensados entre fazendas de gado 

cercadas, com as matas devastadas para a transformação em pastos de capim para o gado 

bovino, as chances de sobrevivência do sertanejo na sua terra são remotas; ele é impelido a 

emigrar para a periferia das capitais. 
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Fotografia 4: Fundo de Pasto “Varjão Terra Livre”, (Monte Santo) que pode ser notado pelos limites da 

mata “reservada” (Fonte: Google Earth) 
 

Ignorar esta forma de conviver o sertão, algo muito comum por parte dos governos, só 

demonstra a violência da imposição dos valores individualistas da propriedade nas 

comunidades. O sertão percorrido pelo autor veio a sofrer as conseqüências da expansão do 

modo capitalista de produção na década de 70, e ocorreu de forma semelhante aos 

camponeses da Inglaterra com as pastagens comuns, durante à Revolução Industrial, no 

século XIX. Segundo Marés,  

A terra passou a ser mercadoria com o crescimento do capitalismo e com a 
transformação agrária na Inglaterra, que reduziu as propriedades comuns de campos 
e pastagens em proprietários únicos, individuais, pelo processo de cercamentos 
(enclosures). (MARÉS, 2003, pág. 26) 

A legitimidade da propriedade capitalista nasce no arcabouço das teorias contratuais, 

necessárias ao bom desenvolvimento do comércio e à crescente complexificação das relações 

sociais oriundas do capitalismo enquanto sistema econômico. A base teórica do contrato é a 

livre manifestação de vontade do indivíduo, ou seja, quaisquer apreensões do espaço que não 

sejam vinculadas ao indivíduo enquanto tal, estarão destinadas a desaparecer. (MARÉS, 2003, 

pag. 40) 

Os teóricos que fundaram este novo conceito, entretanto, não deixaram de justificar, 

também, o fato de que milhares de camponeses seriam despojados das suas terras. Como 
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ressaltado por Marés, Voltaire, ao prever as conseqüências destes conceitos no campo 

afirmava abertamente que 

Todos os camponeses não serão ricos, e não é preciso que sejam. Carecemos de 
homens que tenham seus braços e boa vontade. Mas até esses homens que parecem 
o rebotalho da sorte, participarão da felicidade dos outros. Serão livres para vender 
o seu trabalho a quem quiser pagá-los melhor. A liberdade será sua propriedade. A 
esperança certa de um justo salário os sustentará. (MARÉS, 2003, pag. 27-28) 

Ou seja, em sendo a liberdade a sua única propriedade, não é verdade que o camponês, 

representação da maioria esmagada da humanidade neste exemplo, somente tem os seus 

braços e a boa vontade, porque isto faz parte de algo que ele jamais seria capaz de vender; o 

que ele é obrigado a vender é, de fato, a sua única propriedade – a liberdade, que uma vez 

vendida o faz tão escravo quanto antes, restando apenas a esperança de voltar a ser livre. 

Existem muitos exemplos como esse vagando pelo sertão e pelo resto do mundo. 

Como no Brasil a legitimidade originária da propriedade da terra seria uma concessão 

do Estado (MARÉS, 2003, p. 43), através do regime das sesmarias, não há como afirmar que 

o “mercado de terras” se desenvolveu à revelia deste; pelo contrário, o Estado brasileiro, 

patriarcal e patrimonialista, esteve sempre presente, quando não pela intencionalidade da 

ausência deliberada, regulamentando, como em meados do século XIX, com a Lei de Terras, 

ou incentivando a expansão do agronegócio, a partir da década de 60. Segundo Marés,  

A intervenção deste Estado no processo de ocupação territorial é muito profundo, 
dominante, pode-se dizer. A terra disponível não é de quem faz produzir, mas de 
quem o Estado escolhe. A ocupação do trecho livre é proibida e a terra sem dono, 
chamada devoluta ou baldia, está protegida da ocupação por ser terra do Estado que 
a pode vender quando, como e por quanto quiser. (MARÉS, 2003, pag. 44) 

O próximo capítulo abordará uma outra forma de “presença” do Estado na região das 

comunidades de fundo de pasto: o reconhecimento da existência jurídica destas comunidades 

na ordem constitucional brasileira, enquanto comunidade tradicional, e na Constituição baiana 

de 1989, que reconheceu expressamente a possibilidade de o Estado outorgar título coletivo 

para as associações comunitárias.  



4. DA INVISIBILIDADE JURÍDICA AO RECONHECIMENTO CONSTITUCIONAL 

 

4.1. COMUNIDADES TRADICIONAIS: O RECONHECIMENTO DA 

DIVERSIDADE 

 

A tradição do pensamento iluminista elaborou, manipulou e consolidou alguns dos 

conceitos que transformaram profundamente a recente história da sociedade ocidental. 

Liberdade, igualdade, universalidade, direitos humanos, são alguns desses conceitos que ainda 

hoje sustentam as estruturas simbólicas do poder ocidental. O século XX, profundamente 

marcado pelas conseqüências de duas guerras mundiais, talvez guarde em si tanto o auge 

como o princípio da decadência desta visão de mundo universalizante disseminada pelo 

iluminismo. 

Após mais de dois séculos se construindo enquanto pensamento hegemônico, a reação 

às visões totalizantes do mundo começou a surgir no final do século XX, sob o forte abalo, 

entre outras, das teorias de Michael Foucault. A partir de então, a universalidade dos 

conceitos basilares do ocidente, como a igualdade do ser humano perante à lei, foram sendo 

desconstruídas para dar lugar ao reconhecimento da diferença e da diversidade das vivências 

humanas. A partir de então ganharam impulso as lutas das “minorias”, como por igualdade de 

direitos entre homens e mulheres, homossexuais, autonomia e reconhecimento dos chamados 

povos tradicionais, entre outras. 

Como afirma Amaral, “se a igualdade humana ainda é um objetivo a ser perseguido, 

desde os anos 70, vivemos um novo contexto cultural e ideológico, em que se amplia a 

consciência da diversidade humana”, ao mesmo tempo em que esta é uma “busca 

extremamente complexa uma vez que a identidade coletiva se define, cada vez  mais, em 

termos de etnicidades, cultura, herança, tradição e estilos de vida, valorizando o direito à 

diferença e à autodeterminação”. (AMARAL, 2009) 

No sentido antropológico deste conflito entre diferença e universalidade, o problema da 

diversidade somente surge a partir da busca da integração dos diferentes a estas totalidades. 

(AMARAL, 2009) Neste ponto, que de certa forma resume o dilema do mundo 

contemporâneo diante da violência dos processos de globalização, o principal argumento 

utilizado para refutar os sistemas universais é a constatação de que essa universalidade diz 



 56 

respeito, em verdade, às concepções da sociedade capitalista ocidental. Considerar universais 

estas concepções, por si só, já seria uma forma de violentar a diversidade que caracteriza as 

experiências humanas no tempo e nos espaços. 

Essa guinada de perspectiva que transpassa pela forma como o ser humano se 

compreende em relação a si, ao mundo, e da interação entre os dois, produziram 

conseqüências em quase todas as áreas do conhecimento, abalando dogmas de quase todas as 

ciências produzidas em fins do século XX. Como não poderia deixar de ser, o resultado desta 

relativização do pensamento iluminista pode ser observado também com clareza na forma 

como o pensamento jurídico reagiu a ela.  

Foi neste contexto que surgiu a linha de pensamento conhecida como pluralismo 

jurídico, que exerceu forte influencia no Brasil pós-ditadura militar. Segundo Antonio Carlos 

Worlkmer, para o pluralismo jurídico, é preciso  

[...] repensar a racionalidade não mais como projeto de totalidade acabada e 
uniforme, mas como constelação que vai se refazendo e que engloba a proliferação 
de espaços públicos, caracterizados pela coexistência das diferenças, bem como a 
diversidade dos sistemas jurídicos circunscrita à multiplicidade de fontes 
normativas informais e difusas. (WORLKMER, 2001, p. 170) 

Worlkmer, ao enumerar alguns dos conceitos chave do pluralismo jurídico, cita os 

termos “autonomia”, “descentralização”, “participação”, “localismo”, “diversidade” e 

“tolerância”. (WORLKMER, 2001, p. 175) Em crítica ao que o autor denomina de “monismo 

jurídico”, ele fundamenta que ao contrário deste pensamento “unificador e homogêneo”, está 

na “raiz da ordem pluralista a fragmentação, a diferença e a diversidade.” Para Worlkmer, a 

questão é “admitir a ‘diversidade’ de seres no mundo, realidades díspares, elementos ou 

fenômenos desiguais e corpos sociais semi-autônomos irredutíveis entre si.” (WORLKMER, 

2001, p. 176) 

Segundo Boaventura Souza Santos,  

a idéia de pluralismo jurídico, central para a antropologia jurídica dos anos 60 e 70, 
questiona as assunções básicas da teoria política e da jurisprudência liberais, 
especialmente no que diz respeito à congruência entre o território, o Estado e do 
direito. (SANTOS, 2003, p. 467) 

Foi num contexto em que estes argumentos ganhavam cada vez mais força, aliados às 

movimentações cada vez mais constantes da luta pelos direitos das chamadas “minorias”, que 

a Constituição Federal de 1988 reconheceu os direitos dos povos das comunidades 
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tradicionais aos seus territórios e à garantia do direito á manutenção das suas formas de viver 

em sociedade e em relação ao território. 

Dessa forma, essa discursividade foi incorporada pelo texto constitucional, que 

reconheceu a diversidade da formação do povo brasileiro, como fica saliente nos seguintes 

artigos: 

Art. 215. § 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º - o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 

Durante a Assembléia Nacional Constituinte, povos indígenas, quilombolas, assim 

como diversos outros atores se mobilizaram no intuito de ver reconhecidos os seus direitos 

não apenas enquanto cidadãos no sentido genérico do termo, mas enquanto portadores de 

culturas que, não raro, se chocam com os valores morais das sociedades fundadas, por 

exemplo, na noção de propriedade enquanto direito fundamental.  

No embate da correlação de forças entre setores conservadores e democráticos da 

Assembléia Nacional Constituinte, os indígenas obtiveram êxito em diversos pontos das suas 

reivindicações, como a conquista da redação do art. 231, que reconhece “sua organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam.” 

Os povos quilombolas também foram contemplados pela Constituição Federal, que 

reconheceu, ainda que no ADCT, os seus direitos em relação ao território que 

tradicionalmente ocupam: 
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Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 
suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos.  

Este dispositivo constitucional, entretanto, permaneceu sem regulamentação até o 

advento do Decreto Presidencial 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, que definiu pontos 

relevantes para concretização do que já estava previsto na redação do artigo. Por meio deste 

Decreto, foi instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (PNPCT). O referido decreto conceitua da seguinte forma a 

expressão “povos e comunidades tradicionais”:  

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição. (OLIVEIRA, 2008, p. 03) 

Segundo Oliveira, são objetivos da PNPCT  

(...) o reconhecimento, a valorização, o respeito à diversidade sócioambiental e 
cultural dos povos e comunidades tradicionais, pleno e efetivo exercício da 
cidadania; a segurança alimentar e nutricional; o desenvolvimento sustentável como 
promoção da melhoria da qualidade de vida; erradicação de todas as formas d 
discriminação, incluindo o debate da intolerância religiosa; a preservação dos 
direitos culturais, o exercício das práticas comunitárias, a memória cultural e a 
identidade racial e étnica. (OLIVEIRA, 2008, p. 03) 

Como mais recente população tradicional reconhecida pela União, a partir da indicação 

de um representante da Articulação Estadual de Fundos e Fechos de Pasto para compor a 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(CNPCT), no ano de 2004, o movimento dos fundos de pasto na Bahia tem, entretanto, uma 

trajetória de luta por seu reconhecimento que começa ainda no final da década de 70. É sobre 

esta trajetória, sobre os limites e desafios do reconhecimento jurídico das comunidades de 

fundo de pasto que este trabalho tratará a partir deste ponto. 

 

4.2. FUNDOS DE PASTO NA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA DE 1989  

 

Como já abordado em oportunidades anteriores, o processo de formação identitária,  

formado a partir da conjunção de diversos fatores, é algo complexo o suficiente para não 

pretender-se ainda problematizá-lo de forma aprofundada. Entretanto, é preciso recorrer, mais 

uma vez, a algumas peculiaridades da formação da identidade territorial para compreender a 
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inserção das comunidades de fundo de pasto no universo-diverso das comunidades 

tradicionais. 

A questão essencial que inicialmente será aqui colocada é como comunidades que 

passaram a se reconhecer tão recentemente sob a denominação de “fundo de pasto” podem ser 

consideradas “tradicionais”, já que a leitura comum do significado deste termo remete a uma 

referência longínqua num passado histórico linear? Neste sentido, é valiosa a contribuição de 

Luiz Ferraro, em tese de doutorado sobre desenvolvimento sustentável nas comunidades de 

fundo de pasto. O autor alerta para o fato de que 

A neogênese (presente) de uma categoria reconhecida como tradição (passado), 
como a dos FP, decorre de uma opção política do tempo presente, feita ativamente 
pelos grupos sociais. Esta opção decorre de conflitos e oportunidades vigentes. Não 
deve ser entendida como resultado inexorável do passado. (FERRARO, 2008, p. 
16) 

Para a devida compreensão do significado político da inclusão de uma categoria 

“recente” no rol das comunidades tradicionais, é preciso, portanto, entender “tradição” como 

algo que pode ser fruto de um auto-reconhecimento tardio, mas não por isso ilegítimo. Para 

estas comunidades, muitas delas com um alto grau de autonomia desde tempos remotos, se 

reconhecerem enquanto “minoria” é algo complexo na medida em que os valores 

impregnados no seu mundo, dentro da perspectiva local, sempre mantiveram um caráter de 

universalidade. Foi o confronto com um poderoso mundo exterior que fez com que as 

“identidades de grupo” 10 se formassem e fossem posteriormente colocadas na arena política. 

Neste sentido se orienta a própria gênese da atual política para comunidades 

tradicionais, que considera “povos tradicionais” aqueles que se “reconhecem como tais”, 

opção recepcionada pelo ordenamento constitucional brasileiro, no rastro da Convenção 169 

da OIT, que dispõe sobre a questão da seguinte forma: 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

Art. 1º. A auto-identificação como indígenas ou tribais deverá ser considerada 
como critério fundamental para definir os grupos aos quais se aplicam as 
disposições da presente Convenção. 

Portanto, uma tradição pode existir em estado de “dormência” quando não é fruto da 

consciência e da politização de hábitos comunitários preservados a partir da transmissão dos 

mesmos pelos antepassados, mas obedecem também a uma relação complexa entre a 

                                            
10 No próximo tópico, esta problemática da crença numa “identidade de grupo” será mais bem trabalhada. 
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formação desta “identidade de grupo” e as possibilidades11 que ela representa para a 

comunidade. No plano interno, entretanto, onde as identidades se formam numa relação 

dialógica entre o espaço, o tempo e o sujeito envolvido, o passado, presente e futuro podem 

fazer parte de um mesmo contexto no tempo cronológico. (FERRARO, 2008, p.141) 

É esta combinação entre identidade no plano “interno” e no “externo” que, segundo 

Almeida,  

levam as pessoas a se agruparem sob uma mesma expressão coletiva, a declararem 
seu pertencimento a um povo ou a um grupo, a afirmarem uma territorialidade 
específica e a encaminharem organizadamente demandas face ao Estado, exigindo 
o reconhecimento de suas formas intrínsecas de acesso à terra. (ALMEIDA, 2006, 
p. 26) 

No caso das comunidades de fundo de pasto, fica evidente que dois fatores entre 

formação de identidade e especificidades do território se imbricaram na sua formação 

identitária: o avanço da grilagem sobre suas terras tradicionalmente ocupadas e a luta pelo 

reconhecimento dos seus direitos sobre estas. Como aponta Ferraro,  

O reconhecimento público como tradicional amplia a capacidade dos grupos sociais 
definirem o território, em competição com outras formas de ocupação do mesmo 
espaço. Ao se reconhecer e ser reconhecida como FP e o conjunto dessas 
comunidades acumulam forças para, em situações de conflito, enfrentar os atores 
sociais das alternativas em oposição. (FERRARO, 2008, p. 141) 

A década de 1980, neste sentido, foi um período em que houve considerável 

fortalecimento da articulação das comunidades em torno do reconhecimento. As dificuldades 

e os limites do projeto do governo estadual denominado “Fundo de Pasto”, elaborado pela 

equipe do extinto INTERBA (Instituto de Terras da Bahia), são considerados como cruciais 

para o início dessa mobilização. 

O projeto “Fundo de Pasto” foi um desdobramento de um projeto maior, financiado pelo 

Banco Mundial, com intuito de regularizar as posses em terras devolutas no Estado da Bahia, 

no início dos anos 80. Deparando-se com o uso coletivo de glebas territoriais por 

comunidades da região nordeste do estado, os funcionários dos órgãos gestores da política 

fundiária do Estado (INTERBA, CAR), com o objetivo de preservar esta forma tradicional de 

ocupação da terra, organizaram uma Comissão Especial para estudo de uma solução jurídica e 

institucional da questão dos fundos de pasto. Em documento do INTERBA está registrada a 

preocupação com a situação das comunidades, quando considera  
                                            
11 Muitas vezes essas possibilidades se traduzem em benefícios do Estado para a comunidade, o que por si só já 
evidencia a complexidade desta questão. 
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[...] a regularização dos FP como uma alternativa de solução para o clima de tensão 
pela expropriação sistemática tanto do pequeno produtor como para o conflito entre 
o homem e o meio ambiente, visto que as áreas tem sido as mais atingidas por 
ações de grilagem e, posteriormente, cercamento, seja através da violência 
explícita, seja mediante pressões econômicas. (FERRARO apud INTERBA, 1985, 
p. 60) 

O principal obstáculo ao reconhecimento do direito das comunidades sobre as áreas 

coletivas seria a própria violação do sentido de propriedade adotado pelas constituições e pelo 

Código Civil Brasileiro. Não era objetivo dos moradores dessas comunidades efetuar a 

divisão das áreas, já que isso descaracterizaria o modo de produção que vinha se mostrando 

eficiente no decorrer das gerações.  

Considerando os marcos da legalidade apenas como mais um obstáculo a ser superado, 

não houve, entretanto, arrefecimento por parte dos sujeitos que lutavam contra a sua 

“exclusão física e simbólica na ordem temporal e espacial hegemônica”; em sentido inverso, 

houve uma reafirmação da capacidade política historicamente negada a esses sujeitos. 

(DIAMANTINO, 2007, p. 89) 

Dessa forma, a partir de articulações dos movimentos populares que se organizaram 

para apresentação de emendas populares à Assembléia Constituinte do Estado da Bahia, entre 

sindicatos e movimentos de base da Igreja Católica, foi trazida aos debates constituintes uma 

proposta de artigo que reconhecia os direitos territoriais das comunidades de fundos de pasto 

sobre as áreas coletivas. Entretanto, no debate constituinte, após articulações de setores 

conservadores, à semelhança do que ocorreu na Assembléia Nacional Constituinte, foram 

registrados inúmeros retrocessos no conteúdo das propostas de emendas populares. 

Na Constituição do Estado da Bahia de 1989, a inclusão das categorias “fundos e fechos 

de pasto” no parágrafo único do art. 178, é considerada uma importante conquista para das 

comunidades, que fortaleceram as suas organizações a partir de então. Entretanto, como 

aponta Almeida, as dificuldades de efetivação destes dispositivos legais nas casas legislativas, 

indicam as tensões e as dificuldades inerentes aos processos de conquistas populares, 

[...] sobretudo porque rompem com a invisibilidade social, que historicamente 
caracterizou estas formas de apropriação dos recursos baseadas principalmente no 
uso comum e em fatores culturais intrínsecos, e impelem a transformações na 
estrutura agrária. Em decorrência, têm-se efeitos diretos sobre a reestruturação 
formal do mercado de terras, bem como pressões para que sejam revistas as 
categorias que compõem os cadastros rurais dos órgãos fundiários oficiais e os 
recenseamentos agropecuários. (ALMEIDA, 2006, p. 22) 
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A atuação das forças conservadoras fica evidente quando Diamantino aponta as 

diferenças entre o texto da proposta da emenda constitucional e a redação final do artigo. O 

autor avalia que 

[...] a proposta dos movimentos sociais, diferentemente da que prevaleceu no texto 
final, articula um direito ao direito12que não passa só ao largo da tendência 
monopolista e discricionária do parágrafo único do artigo 178 da Constituição 
estadual de 1989, como deixa claro o dever jurídico do poder público de 
reconhecer, rompendo as amarras hierarquizantes que consagram a histórica relação 
de proprietários rurais, incluindo o estado, e comunidades. (DIAMANTINO, 2007, 
p. 112) (grifo nosso) 

A redação final do artigo foi a seguinte: 

Art. 178 - Sempre que o Estado considerar conveniente, poderá utilizar-se do 
direito real de concessão de uso, dispondo sobre a destinação da gleba, o prazo de 
concessão e outras condições.  

Parágrafo único - No caso de uso e cultivo da terra sob forma comunitária, o 
Estado, se considerar conveniente, poderá conceder o direito real da concessão de 
uso, gravado de cláusula de inalienabilidade, à associação legitimamente 
constituída e integrada por todos os seus reais ocupantes, especialmente nas áreas 
denominadas de Fundos de Pastos ou Fechos e nas ilhas de propriedade do Estado, 
vedada a este transferência do domínio. (grifos nossos) 

Como resta evidente, o dispositivo constitucional sugere apontar para uma perspectiva 

na qual o reconhecimento do direito das comunidades sobre as áreas coletivas, através da 

titulação, trata-se não de um direito exigível, mas de uma “concessão”, mediante a avaliação 

da “conveniência” desta pelo Estado. Como ressalta Diamantino,  

O reconhecimento dos direitos das Comunidades de Fundo de Pasto sobre as terras 
ocupadas facilmente se situam anulados ou interditados na dependência de uma 
vontade governamental13, imbricada e suscetível às forças sociais a que 
historicamente estiveram vulneráveis. (DIAMANTINO, 2007, p. 132) 

O texto final da Constituição baiana, neste sentido, aponta no sentido inverso ao que foi 

conquistado na Constituição Federal, no ano anterior. No entanto, é o próprio Diamantino 

quem alerta para o fato de que embora a redação do artigo tenha sido alterada para atender a 

interesses escusos dos latifundiários baianos, não seria razoável concordar com a 

interpretação isolada deste artigo. O autor argumenta que a exigibilidade do direito existe, 

mas que ela somente “[...] se constrói socialmente e interpela para sua realização numa 

abertura democrática para os direitos.” (DIAMANTINO, 2007, p. 127) 

                                            
12 Hannah Arendt afirma que o mais fundamental dos direitos é o direito a ter seus direitos reconhecidos.  
13 Esta “vontade governamental”, sob o prisma do conceito de “decisão”, será mais bem aproveitada 
conceitualmente no último capítulo. 
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A posição dúbia do Estado, que inicialmente favoreceu por omissão o florescimento das 

comunidades comunais, por algumas políticas públicas localizadas e pelo reconhecimento 

jurídico em 1989, como aponta Ferraro, “foi fruto de circunstancias da década de 1980 

(funcionários mobilizados e comunidade resistentes) e não de alguma alteração profunda da 

perspectiva política do estado” (FERRARO, 2008, p. 66) 

Se por um lado o reconhecimento simbólico da existência das comunidades de fundos 

de pasto, que proporcionou a emergência destas formas de vida ao nível institucional, por 

outro há uma enorme frustração com os resultados práticos deste reconhecimento. A lentidão 

dos órgãos do governo responsáveis pela titulação das áreas coletivas faz com que conflitos 

surgidos ainda na década de 80 tenham sobrevida nos dias atuais. Segundo dados do 

INCRA/CDA, apenas 96 de um total de 413 comunidades identificadas como fundos de pasto 

obtiveram a titulação da área coletiva desde 198914.  

No entendimento de Almeida, comentando sobre a efetivação das conquistas da 

Constituição Federal de 1988, esses dispositivos que vêm 

[...] contraditando os velhos instrumentos legais de inspiração colonial, tem se 
deparado com imensos obstáculos, que tanto são urdidos mecanicamente nos 
aparatos burocráticos-administrativos do Estado, quanto são resultantes de 
estratégias engendradas seja por interesses que historicamente monopolizaram a 
terra, seja por interesses de ‘novos grupos empresariais’ interessados na terra e 
demais recursos naturais. (ALMEIDA, 2006, p. 35) 

Portanto, após a violência dos processos de cercamento, da violência com que a cultura 

vinculada à valorização da posse como forma legítima de ocupação da terra foi desconstruída 

pela necessidade de preservação das comunidades, até mesmo a esperança desses sujeitos vem 

sendo violentada pela ineficiência e lentidão dos órgãos do Estado.  

Como ressalta Diamantino, se “a inscrição dos fundos de pasto no texto constitucional 

estadual trouxe repercussões positivas no espaço público em que as comunidades constituem-

se em movimentos sociais que interpelam a construção efetiva de direitos” (DIAMANTINO, 

2007, p. 127), por outro lado essa conquista facilmente se encontra anulada “na dependência 

de uma vontade governamental, imbricada e suscetível às forças sociais a que historicamente 

estiveram vulneráveis.” (DIAMANTINO, 2007, p. 132) 

Como aponta o autor, ao colocar o direito territorial das comunidades no âmbito da 

concessividade, o Estado reproduz a lógica secularmente utilizada pelos fazendeiros-coronéis, 

                                            
14 Dados disponíveis em www.comunicacao.ba.gov.br. Acesso em 11/03/2009. 
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a lógica da “morada de favor”. (DIAMANTINO, 2007, p. 132) Dessa forma, ainda que 

houvesse boa vontade de alguns gestores, é evidente que não há prioridade do Estado para 

execução de uma política pública que resolva definitivamente a questão fundiária na Bahia. 

Neste sentido, segundo Almeida,  

Inexistindo uma reforma no Estado, coadunada com as novas disposições 
constitucionais, a solução burocrática foi pensada sempre com o propósito de 
articulá-las com as estruturas administrativas preexistentes, acrescentando à sua 
capacidade operacional atributos étnicos. Se porventura, foram instituídos novos 
órgãos públicos pertinentes à questão, sublinhe-se que a competência de 
operacionalização que ficou invariavelmente a cargo dos aparatos já existentes. 
(ALMEIDA, 2006, p. 34) 

As dificuldades enfrentadas pelas comunidades de fundo de pasto na concretização de 

direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico não devem ser tratadas, dentro do contexto 

geral das comunidades tradicionais no Brasil, apenas como exceção à regra. O fato é que, na 

maioria dos casos semelhantes, o Estado Brasileiro tem se mostrado incapaz de cumprir tanto 

o programa jurídico pluralista inserido tanto na Constituição Federal como no caso da 

Constituição baiana de 1989. É sobre as possibilidades teórico-jurídicas que buscam 

compreender essa “incapacidade” que este trabalho se dedicará nos capítulos seguintes. 

 

4.3. A “POLÍTICA DO RECONHECIMENTO” E OS DIREITOS HUMANOS 

 

As “políticas de reconhecimento” configuram os últimos capítulos da trajetória histórica 

dos direitos humanos tal qual eles são concebidos no ocidente. Esta trajetória é geralmente 

apresentada pelos compêndios de direito a partir de uma “evolução”, nos seguintes termos: 

direitos humanos de primeira geração, que consistem nos direitos e liberdades individuais; de 

segunda geração, que seriam os direitos coletivos que exigem uma prestação positiva do 

Estado; e os de terceira geração, que são os direitos transindividuais, que abarcam direitos 

subjetivos como o meio ambiente equilibrado, etc. Nos últimos anos, a doutrina jurídica tem 

revisto esta classificação a partir da substituição do termo “gerações” por “dimensões”, já que 

este último contemplaria o fato de que estes direitos não se esgotaram em gerações que se 

sucederam, mas se somaram na perspectiva do desenvolvimento histórico do conceito de 

direitos humanos. 

Esta concepção de direitos humanos, entretanto, vem sendo fortemente contestada, 

devido à sua gênese eurocêntrica, liberal, burguesa, incapaz de abarcar a diversidade cultural 
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a nível global. Dentre os inúmeros debates surgidos nesta seara, destaca-se a indagação sobre 

a universalidade ou não dos direitos humanos. Dentro da perspectiva crítica, este debate 

caminha no sentido de reconhecer que “a questão da universalidade dos direitos humanos é 

uma questão cultural do ocidente. Logo, os direitos humanos são universais apenas quando 

olhados de um ponto de vista ocidental” (SANTOS, 2003, p. 443) 

Portanto, para fins desta pesquisa, não será necessário adentrar neste longo debate, 

tendo em vista que a questão apontada por Santos parece contemplar a hipótese a ser 

desenvolvida. Outro ponto levantado pelo mesmo autor, é que, não raro, a política dos direitos 

humanos esteve “a serviço dos interesses econômicos e geopolíticos dos Estados capitalistas 

hegemônicos” (SANTOS, 2003, p. 441), ou seja, serviram àquele modelo de sociedade que 

mantém uma relação estreita com a própria origem ocidental dos direitos humanos. 

No atual contexto de globalização, com a queda do muro de Berlim e a crise do mundo 

e das idéias socialistas, o debate em torno da capacidade de substituição destas pelas políticas 

de direitos humanos tem ganhado corpo e gerado polêmicas entre os mais diversos teóricos. 

Para Boaventura Souza Santos,  

a complexidade dos direitos humanos reside em que estes podem ser concebidos e 
praticados, quer como forma de localismo globalizado, quer como cosmopolitismo 
subalterno e insurgente; por outras palavras, quer como globalização hegemônica, 
quer como globalização contra-hegemônica” (SANTOS, 2006., p. 26) 

Neste mesmo sentido, para o autor, ainda que a origem dos direitos humanos tenha sido 

a concepção abstrata de um igualitarismo ideal, que serviu como política de imposição dos 

valores num contexto de afirmação da superioridade do pensamento europeu, é possível 

construir conceitos de direitos humanos “radicalmente diferentes da liberal hegemônica”. 

(SANTOS, 2006, p. 433) Em outros termos, para Santos, “a gênese de uma reivindicação 

ética pode condicionar a sua validade, mas certamente não a determina. (SANTOS, 2003, p. 

442) 

É a partir da re-significação da política de direitos humanos que Santos propõe a 

emergência de um “cosmopolitismo insurgente” como forma de contrapor a atual 

globalização hegemônica. O conceito chave desta inversão de pauta seria a gradual inclusão 

de políticas de direitos humanos “emancipatórias”, a partir das experiências vivenciadas em 

países subdesenvolvidos, impondo ao jogo da cultura universalizante ocidental um tipo de 
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multiculturalismo que abarque ao máximo a riqueza da diversidade cultural e das experiências 

humanas15. 

Segundo Santos, “a expressão multiculturalismo designa, originalmente, a coexistência 

de formas culturais ou de grupos caracterizados por culturas diferentes no seio de ‘sociedades 

modernas’”. (SANTOS, 2003, p. 26) Nesta perspectiva, duas questões fundamentais serão 

problematizadas daqui por diante: a primeira, é o fato desta política de reconhecimento ser 

orientada pelo princípio do respeito às identidades culturais “específicas”, mas que valorizam 

certas formas de “identidade de grupo”, ou seja, mantendo-as enquanto particulares em 

relação a um contexto “geral”; a segunda diz respeito à conclusão de Santos de que a gênese 

dos direitos humanos não é determinante no sentido de transformá-los em política 

emancipatória, problemática que será trabalhada em tópico específico.  

No que se refere à primeira problemática, dentro do contexto do fim da guerra fria, 

Nancy Fraser identifica uma incompatibilidade entre o padrão moral, associado às políticas 

que visam o igualitarismo, e o padrão ético das políticas de reconhecimento específico. 

Segundo a autora,  

Normas de justiça são pensadas como universalmente vinculatórias. [...] 
Reivindicações pelo reconhecimento da diferença, ao contrário, são mais restritas. 
Por envolverem avaliações qualitativas acerca do valor relativo das práticas 
culturais, características e identidades variadas, elas dependem de horizontes de 
valor historicamente específicos que não podem ser universalizados. (FRASER, 
2007, p. 104) 

Nesta perspectiva, não haveria espaço para uma luta por igualdade e ao mesmo tempo 

pelo reconhecimento da diferença, tendo em vista que a primeira depende mais de uma 

moralidade pública do que de uma ética específica; já o reconhecimento, exigiria uma ética 

correspondente, um fator externo, já que quem reconhece o faz “de fora”, não “de dentro”. 

Esta seria uma contradição aparente entre “políticas de igualdade” e “políticas de 

reconhecimento” que, segundo Fraser, faria com que um defensor das duas possibilidades 

pudesse cair com facilidade em contradição. 

A autora, entretanto, entende ser possível “integrar redistribuição e reconhecimento sem 

sucumbir à esquizofrenia.” Para isso, sua estratégia  

implicará construir a política de reconhecimento de uma forma que ela não seja 
vinculada prematuramente à ética. Ao contrário, tratarei as reivindicações por 
reconhecimento como reivindicações por justiça dentro de uma noção ampla de 
justiça. O resultado inicial será trazer a política do reconhecimento de volta para o 

                                            
15 E neste campo da denúncia de uma “pobreza” da experiência humana que Santos parece ter sido fortemente 
influenciado por Walter Benjamim. 
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campo da Moralitat e assim impedir que ela resvale para a ética. (FRASER, 2007, 
p. 105-106) 

Segundo Fraser, a política de reconhecimento baseada no modelo de identidade, acaba 

enfatizando mais uma estrutura psíquica do que as instituições de verdadeira interação social. 

(FRASER, 2007, p. 105-106) Segundo este modelo, o “que exige reconhecimento é a 

identidade cultural específica de um grupo” sendo que o não reconhecimento “consiste na 

depreciação de tal identidade pela cultura dominante e o conseqüente dano à subjetividade 

dos membros do grupo”. (FRASER, 2007, p. 106) (grifo nosso) 

Compreendendo como falha a idéia da formação da identidade a partir de um “ideal 

monológico”, no qual a parte é isolada do todo como uma totalidade “específica”, Charles 

Taylor afirma que “(...) nós definimos nossa identidade sempre em diálogo com, às vezes em 

luta contra, as coisas que os outros significativos desejam ver em nós.” (TAYLOR, 2000, p. 

45) Portanto, seria uma tarefa praticamente impossível determinar o que é “específico” e o 

que é “geral” no contexto em que Boaventura Souza Santos inclui, por exemplo, os 

“globalismos localizados” e os “localismos globalizados”.  

Para Fraser, a manifestação de identidade coletiva autêntica e auto-afirmativa,  

submete os membros individuais a uma pressão moral a fim de se conformarem à 
cultura do grupo. Muitas vezes, o resultado é a imposição de uma identidade de 
grupo singular e drasticamente simplificada que nega a complexidade das vidas dos 
indivíduos, a multiplicidade de suas identificações e as interseções de suas várias 
afiliações. (FRASER, 2007, p. 106)  

Dessa forma, cria-se uma “essência” cristalizada do grupo, que acaba por agir como 

uma espécie de “localismo globalizado”, que para Boaventura Souza Santos “consiste no 

impacto específico nas condições locais das práticas e imperativos transnacionais que 

emergem dos globalismos localizados”, em que “as condições locais são desintegradas, 

marginalizadas, excluídas, desestruturadas e, eventualmente, reestruturadas sob a forma de 

inclusão subalterna.” (SANTOS, 2006, p. 438) 

Esta “inclusão subalterna” tem por conseqüência o ignorar deliberado das interações 

transculturais, tratando as culturas como entes autônomos, separados, o que acaba 

promovendo uma distinção tão forte entre os grupos que torna o diálogo praticamente 

impossível. (FRASER, 2007, p. 107) Para Nancy Fraser, “ao negar a heterogeneidade interna, 

o modelo de identidade obscurece as disputas, dentro dos grupos sociais, por autoridade para 

representá-los, assim como por poder.” (FRASER, 2007, p. 107) 
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A crítica aqui, portanto, não se dirige ao processo de formação da identidade, em si 

complexa, mas à apropriação seletiva desta identidade, transformada em ente por agentes 

externos, o que acaba ocasionando um “falso reconhecimento”, na terminologia de Taylor. 

(TAYLOR, 2000, p. 49) Este “falso reconhecimento” se estrutura sobre a imposição a um 

grupo específico de determinado conceito de identidade cristalizado e reconhecido de uma 

forma “monológica”, por exemplo, pelo Estado. 

Esta forma de habilidade seletiva mostra não apenas uma falta de respeito às opções de 

vida de uma comunidade, mas “pode deixar uma marca dolorosa, entristecendo suas vítimas 

com um sentimento de auto-depreciação.” (TAYLOR, 2000, p. 49) Como aponta Ferraro, “os 

conceitos de tradição e cultura ainda são pensados, na sociedade, a partir da dicotomia “nós e 

os outros”, que contém os germens da intolerância, do racismo, do nacionalismo.” 

(FERRARO, 2008, p. 155) 

Dessa forma, quando os padrões de valoração cultural atribuem a certos atores um papel 

inferior, como afirma Fraser, “os outros”, “os invisíveis”, considerados “como menos do que 

parceiros integrais na interação social, então nós podemos falar de não reconhecimento e 

subordinação de status.” (FRASER, 2007, p. 108) Seria a correspondência perfeita da fábula 

do liberal-conservador-multiculturalista norte-americano, que defende até a morte o direito 

dos homossexuais, mas não suportariam a idéia de manter um dentro de casa. É dessa forma 

que a “aceitação”, que o “reconhecimento” se transforma em “tolerância”. 

A tendência do multiculturalismo normativo, sem uma profunda alteração da relação 

originária entre as diretivas dos direitos humanos e a vida como ela é realmente vivida, é 

manter a posição privilegiada de colocar-se sempre enquanto universalidade, que assim como 

se percebe capaz de reconhecer, é capaz também de depreciar outras culturas. É este o 

respeito “multicultural” pela especificidade do outro: a afirmação da própria superioridade. 

Dessa forma, segundo Slajov Zizek, a idéia da existência de “raízes” particulares no dentro do 

universal, esconde o fato de que o sujeito reconhecido está completamente “desenraizado”, e 

que a sua verdadeira posição é o vazio da universalidade. (ZIZEK, 2008b, p. 56-57) 

 

 

 



5 – DIREITOS HUMANOS DE “PORTAS ABERTAS” PARA A VIDA? 

 

5.1. A EXCLUSÃO DO PRESENTE 

 

A partir deste tópico, a questão essencial é pontuar os limites da centralidade dos 

direitos humanos enquanto política de emancipação. Para tanto, é muito esclarecedor um 

breve comentário acerca da concepção de temporalidade nascida junto com a modernidade e 

que predomina, sem maiores questionamentos, desde então. 

Neste sentido, a afirmação do conceito de progresso é um recurso muito utilizado para 

violentar a percepção comum do presente. O tempo linear, estrutura básica deste conceito, 

estabelece, não sem certa violência simbólica, o que é presente, passado e futuro. Dessa 

forma, só é possível a existência de uma forma unívoca de quaisquer das temporalidades. Do 

presente, portanto, deve ser excluído tudo aquilo que o conceito de progresso, por meio de 

certos critérios da temporalidade linear, considerar fora de um determinado padrão de futuro. 

Este padrão, via de regra, obedece aos critérios do avanço científico-tecnológico, ou 

seja, considera presente o “não ainda”, o que ainda não chegou ao futuro, que é a tecnologia 

de ponta (a última ponta), mas que caminha nesta direção. O presente que é excluído 

juntamente com certas formas de passado, segundo essa regra, configurariam o “não será”, 

pois existe mas não caminha na direção do futuro por ele determinado e estão enterrados 

enquanto possibilidades. 

Boaventura Souza Santos, seguindo este raciocínio, afirma, em sua sociologia das 

ausências, que 

A versão abreviada do mundo foi tornada possível por uma concepção do tempo 
presente que o reduz a um instante fugaz entre o que já não e o que ainda não é. 
Com isto, o que é considerado contemporâneo é uma parte extremamente reduzida 
do simultâneo. O olhar que vê uma pessoa cultivar a terra com uma enxada não 
consegue ver nela senão o camponês pré-moderno. (SANTOS, 2003, p. 10) 

É neste sentido que a crítica a esta concepção de tempo será fundamental para 

compreensão do nível de exclusão a que estão submetidos os trabalhadores das comunidades 

estudadas, nobre cultivadores da “terra com uma enxada”. Estão excluídos, ou, talvez, 

deliberadamente abandonados pelo tempo. Dado que se chama de temporal àquele poder que 

se afirma liberto da necessidade da justificação de Deus, essa conclusão não é tão simples 

como poderia aparentar. 
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Carl Schmitt, em sua teologia política, afirma categoricamente que Deus nunca esteve 

ausente da justificação do Estado, e que a transição do poder divino ao poder temporal, o 

parto de Estado moderno, comprova isso. O próprio Hegel afirmava, discordando 

sensivelmente de Kant – o qual afirma a presença de Deus na ordenação última das coisas – 

que a existência do Estado é a prova da existência de Deus. 

O fato de o Estado laico fundamentar-se aparentemente numa falsa assertiva também 

não carece de significado no contexto do abandono excludente citado acima. Entretanto, o que 

se apresenta mais relevante aqui é como esse abandono produz aquilo que Boaventura Souza 

Santos denomina de “contração do presente”. Segundo o autor, essa contração, “ocasionada 

por uma peculiar concepção de totalidade, transformou o presente num instante fugidio, 

entrincheirado entre o passado e o futuro.” (SANTOS, 2003, p. 03) 

É neste sentido que Hannah Arendt, no prefácio da sua obra Entre o Passado e o 

Futuro, cita uma parábola de Franz Kafka, na qual um homem é empurrado pelo passado para 

frente, e pelo futuro para trás, mas sempre tentando fazer com que o passado não interfira no 

seu rumo. (ARENDT, 2001, p. 33) Neste caso fica claro como realmente o presente se torna 

um “instante fugidio”, na medida em que existe espremido entre o passado e o futuro.  

Para resolver o problema da exclusão do presente da concepção dominante de presente, 

Santos sugere uma espécie de “alargamento” da experiência, no sentido apontado por 

Benjamim, fazendo emergir formas de vida até então relegadas à subordinação e ao 

esquecimento. Para ele, “a dilatação do presente ocorre, neste caso, pela relativização do 

tempo linear e pela valorização de outras temporalidades que com ele se articulam ou com ele 

conflitam.” (SANTOS, 2003, p. 18) 

Segundo Santos, “a ampliação do mundo ocorre não só porque aumenta o campo das 

experiências credíveis existentes, como também porque, com elas, aumentam as 

possibilidades de experimentação social do futuro.” (SANTOS, 2003, p. 11) 

Dessa forma, dentro de um contexto em que o norte avançado em termos capitalistas 

sempre controlou o conceito de progresso, linha mestra da dominação por intermédio da 

temporalidade, é preciso que, auxiliado pelas relativas facilidades possibilitadas no bojo da 

globalização, o sul imponha as suas concepções submersas no tempo para forçar uma 

mediação com as concepções do norte. Segundo Santos, as instituições que formam a 

estrutura do capitalismo moderno já estariam fortemente abaladas pelas crescentes 

contestações aos seus valores. 
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Seria, portanto, no vácuo deste descrédito que novas formas de racionalidade 

emergiriam, forjando uma outra, uma racionalidade multiculturalista. É neste ponto que os 

estudos de Boaventura Sousa Santos serão ponto de partida para novas problematizações. Ao 

fazer esta leitura do presente, a partir do ponto de vista de certos processos oriundos da 

globalização, o autor propõe a construção das bases para um “cosmopolitismo insurgente”, 

mediado por uma hermenêutica diatópica. É no salto entre esta leitura do presente e a 

proposição do cosmopolitismo insurgente, que serão trabalhadas aqui algumas questões 

relevantes no que se refere à gênese dos direitos humanos.  

A leitura de Santos, coerente e sistematicamente fechada enquanto projeto de 

“emancipação”, parece deixar um “vácuo” no que se refere a questões outras que são 

fundamentais em muitas outras leituras contemporâneas. É sobre este vácuo, que aqui pode 

ser designado por um vício de origem, que aqui se buscou pensar os desafios para uma 

reconstrução dos direitos humanos sobre os parâmetros emancipatórios. 

 

5.2. O AVESSO DA NORMA: EXCEÇÃO E ABANDONO NA LETRA DA LEI 

 

A exceção explica o geral e a si mesma. E, se desejamos estudar corretamente o 
geral, é preciso aplicarmo-nos somente em torno de uma real exceção. Esta traz 
tudo à luz muito mais claramente que o próprio geral. Lá pelas tantas ficaremos 
enfadados no eterno lugar-comum do geral: existem exceções. Se não podem ser 
explicadas, nem mesmo o geral pode ser explicado. Habitualmente não nos 
apercebemos da dificuldade, pois se pensa no geral não com paixão, mas com 
tranqüila superficialidade. A exceção, ao contrário pensa o geral com enérgica 
passionalidade. (apud SCHMITT, 2006, p. 15) 

Soren Kierkegaard 
Santos afirma o seguinte: 

há apenas uma lógica que governa tanto o comportamento do todo como o de cada 
uma das suas partes. Há, pois, uma homogeneidade entre o todo e as partes e estas 
não têm existência fora da relação com a totalidade. (SANTOS, 2003, p. 06) 

Ao concluir que as partes “não tem existência fora da relação com a totalidade”, talvez 

Santos forneça uma pista sobre os passos que podem ser dados no sentido de pensar a relação 

entre direitos humanos e a vida. Segundo o autor, “esses componentes ou fragmentos têm 

vagueado fora desta totalidade como meteoritos perdidos no espaço da ordem insusceptíveis 

de serem percebidos ou controlados por ela”. (SANTOS, 2003, p. 11) A tese deste capítulo é 

que é que os “meteoritos” somente estão perdidos no espaço quando ainda não inclusos no 

ordenamento jurídico. Quando o Estado, representação da totalidade, captura o que está fora 
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da sua órbita, ele o faz sempre determinando a estes “meteoritos” que agora, inclusos, eles 

devem seguir leis, e que conseqüentemente gravitarão em sua órbita. Esta perspectiva revela a 

forma como se estrutura o que Santos denomina de “regulação social”: o Estado intervém no 

que está fora dele, e acaba por entrar a partir da exclusão do seu modo de vida enquanto 

possibilidade de futuro. 

É o que Giorgio Agamben designa por “estado de exceção”. Ele se estabelece, no 

sentido estrito, em certos momentos de “exceção”, que se tornam espaços privilegiados, no 

sentido apontado por Kierkegaard, para compreensão da relação de todo o ordenamento 

jurídico moderno com a vida. É neste sentido que aqui entram os fragmentos (ou 

“meteoritos”) aqui representados pelos modos de vida das comunidades de fundo de pasto, 

como visto, exceções exemplares à principiologia do direito na sua expressão individualista 

dominante. É a partir da decomposição da relação entre a “exceção” e o “geral” que serão 

mencionadas algumas hipóteses que fundamentam a tese deste capítulo. 

Portanto, para pensar no reconhecimento das comunidades de fundo de pasto é preciso 

compreender a forma da “exceção” em relação à norma jurídica “geral”, ou seja, os termos da 

inclusão no ordenamento constitucional. O que seria o reconhecimento de uma forma de 

apropriação coletiva da terra senão uma exceção num ordenamento que tem como se estrutura 

fundamental a propriedade privada individual? Os fundos de pasto não somente podem ser 

considerados uma exceção como são também, como já dito, um lócus privilegiado para a 

compreensão da forma como o direito, na perspectiva do ordenamento jurídico estatal e na 

expressão da sua soberania, captura para dentro o que originalmente está fora do seu universo 

(ou verso unívoco). 

Como Kierkegaard tratou com muita clareza na epígrafe, “a exceção explica o geral e a 

si mesma”. E não por outro motivo, ficará evidente aqui que parece ser impossível se 

posicionar em relação ao “geral” sem a “enérgica passionalidade”, quando o ponto vista a 

partir do qual olhamos encontra-se numa “exceção”. 

Alguns teóricos no século XX compreenderam a importância deste ponto de vista. Entre 

eles, Carl Schmitt, teórico alemão, constitucionalista, fundamentador teórico da soberania no 

estado de exceção, cuja teoria foi sustentáculo jurídico da justificação do nazismo a partir de 

uma crítica radical ao liberalismo jurídico. Portanto, a visão de Schmitt não deve aqui ser 

entendida como um aval a toda sua teoria. Da mesma forma como foi possível um diálogo 

entre Walter Benjamin e Schmitt, postados politicamente em campos radicalmente opostos, 

será feito um recorte a partir da crítica do autor ao pensamento liberal, tendo em vista a 
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pertinência das suas contribuições quando trata do cerne da soberania do Estado liberal, 

quando afirma que “o estado de exceção revela o mais claramente possível a essência da 

autoridade estatal” (SCHMITT, 2006, p. 14) 

Não por outro motivo, Giorgio Agamben localiza no campo de concentração nazista o 

nómos fundamental da manifestação do estado de exceção. Hannah Arendt, filósofa alemã 

que dedicou boa parte dos seus estudos à compreensão do fenômeno do totalitarismo no 

século XX, não somente identificou nesses períodos ditos de “exceção” um campo de estudo 

fecundo para compreender a política na modernidade, como o estabeleceu enquanto 

paradigma fundamental para compreensão do que ela denomina de “crise da autoridade” que 

se inicia após o totalitarismo. Segundo a autora, compreender significa 

examinar e carregar conscientemente o fardo que nosso século colocou em nossos 
ombros – não negando sua existência nem submetendo-se passivamente a seu peso. 
A compreensão, em resumo, significa enfrentar a realidade atenta e 
impremeditadamente e resistir a ela – qualquer que seja. (...) evento central do 
mundo que conhecemos, compreender o totalitarismo não consiste de modo algum 
desculpar; trata-se de reconciliar-nos com um mundo em que tais eventos são 
simplesmente possíveis. (ARENDT, apud MAGALHÃES, 2001, p. 48) 

O que Arendt sugere é que o próprio fato de que tais eventos – o totalitarismo – são 

“simplesmente possíveis”, é que nenhuma autoridade estatal está imune a “evoluir” para algo 

semelhante ao totalitarismo, mesmo sob uma aparência de normalidade democrática. Para 

Arendt, o totalitarismo marcou o auge dos limites da política moderna em tratar 

adequadamente a questão política, na perspectiva da divisão clássica entre o público e o 

privado. 

Michel Foucault, por outro lado, afirmava que a partir de certo ponto inicial da 

modernidade política, o Estado, abandonando as concepções clássicas de soberania e 

território, reorientou a política no sentido de trazer ao centro a vida humana no sentido mais 

biológico do termo, no intuito de torná-los corpos dóceis ao projeto do capitalismo ocidental. 

(AGAMBEN, 2007, p. 13) 

Giorgio Agamben (2007), numa tentativa de estabelecer uma conexão entre Schmitt, 

Arendt e Foucault, argumenta que o vínculo originário do poder soberano do estado com a 

vida humana é o estado de exceção, na qual o soberano decide o que está dentro e o que está 

fora em relação ao ordenamento jurídico. É esta tese de Agamben que fundamentará a 

hipótese, desenvolvida neste capítulo, de que a forma da inclusão das comunidades de fundo 

de pasto na Constituição baiana, ou seja, o seu reconhecimento formal é uma expressão viva 

da captura excludente da exceção a partir da sua inclusão normativa. 
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Já fora esboçado aqui algumas das conseqüências do reconhecimento jurídico para as os 

moradores das comunidades de fundo de pasto. Neste momento, na perspectiva de re-

orientação do ponto de vista, tratar-se-á das implicações deste reconhecimento no âmbito da 

teoria e do ordenamento jurídico formal. 

Neste sentido, a expressão “sempre que o estado considerar conveniente”, contida no 

artigo 178 da Constituição baiana, não poderia passar despercebida. O que a norma em 

questão revela de forma tão explícita, se percebido sob determinado ponto de vista da teoria 

geral do direito e do Estado, pode ser um bom indício da existência desta relação oculta entre 

o direito e a vida – a exceção.  

É o próprio Agamben quem resume o “paradoxo da soberania”: “o soberano está, ao 

mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico” (AGAMBEN, 2007, p. 23) A 

“conveniência” do Estado, neste caso particular do artigo que reconhece a existência das 

comunidades de fundo de pasto, traduz esse paradoxo. Como apontado por Diamantino, em 

citação no capítulo anterior, a redação do artigo sugere não haver, neste caso, “exigibilidade 

jurídica” para a concessão do título das áreas coletivas de fundo de pasto, que, por sua vez, 

dependeria de uma “vontade governamental”. (DIAMANTINO, 2007, p. 132) 

Para decidir sobre a conveniência de conceder ou não o título em questão, o soberano, 

representado por aquele a quem o ordenamento jurídico atribui o poder da decisão, decide não 

com base numa exigência deste ordenamento, e sim numa janela que ele abre para o que está 

fora dele. Não por acaso Schmitt afirma que “a exceção é aquilo que não se pode reportar; ela 

subtrai-se à hipótese geral, mas ao mesmo tempo torna evidente com absoluta pureza um 

elemento formal especificamente jurídico: a decisão.” (SHMITT apud AGAMBEN, 2007, p. 

24) 

Trata-se aqui de algo muito além da simples redação de um artigo. Caso o mesmo venha 

a ser alterado, no sentido de deixar inequívoca a “exigibilidade” do que propõe, o que 

ocorreria, na perspectiva desta relação entre decisão e ordenamento, seria apenas a ocultação 

deste princípio, e não a superação dele. Um caso exemplar desta hipótese é o reconhecimento 

jurídico dos direitos territoriais das comunidades quilombolas pela Constituição Federal de 

1988. Somente no ano de 2006 foi editado decreto que regulamentava o direito.  

Ainda assim, não se tratou apenas de uma “decisão” de boa vontade do governo de 

regulamentar o direito, mas também e essencialmente da pressão exercida pelos movimentos 

sociais para a concretização da previsão constitucional. Portanto, também neste caso, parece 
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não ter sido relevante que a redação do artigo deixasse clara a exigibilidade imediata do 

direito. A pressão dos movimentos sociais se deu paralelamente ao ordenamento jurídico, 

apesar de fundamentado em algo previsto, em uma “possibilidade” aberta por ele. A decisão 

final, entretanto, coube ao governante. 

No caso dos fundos de pasto, ocorre algo semelhante. O artigo 178 da Constituição 

baiana é claro ao deixar sob a conveniência do Estado conceder ou não os títulos das áreas 

coletivas. Porém, da mesma forma do que ocorreu com a política de reconhecimento dos 

direitos quilombolas, somente com muita pressão dos movimentos organizados das 

comunidades de fundo de pasto que é houve algum avanço na efetivação do dispositivo 

constitucional.  

Esta é, inclusive, uma particularidade da situação que vem a ser criada com o 

reconhecimento da exceção, em que ela não pode “ser definida nem como situação de fato, 

nem como situação de direito, mas institui entre estas um paradoxal limiar de indiferença”, 

não sendo “um fato, porque é criado apenas pela suspensão da norma; mas pela mesma razão, 

não é nem ao menos um caso jurídico, ainda que abra a possibilidade para a vigência da lei.” 

(AGAMBEN, 2007, p. 26) 

Por outro lado, a lógica das normas costumeiras forjadas nas comunidades foi 

estruturada no rastro do abandono destas pelo Estado de Direito. A partir da leitura do 

histórico da região em que se formaram os fundos de pasto, é possível perceber a ausência do 

estado no sentido de inclusão daquele povo no status de cidadãos com direitos exigíveis ao 

Estado. Como visto, estas comunidades, diante desta ausência, construíram a sua forma 

própria de lidar com as dificuldades oriundas da dureza de criar, plantar e colher no sertão, 

como bem aponta Ferraro: 

O desinteresse econômico e estatal por estas áreas, ao longo do século XIX e início 
do século XX, forneceu a tranqüilidade necessária para a consolidação deste padrão 
camponês de ocupação e uso das terras do sertão baiano, ainda sem uma identidade 
ou organização regional. Várias gerações se sucederam, produzindo e reproduzindo 
um padrão de ocupação pastoril e comunal. (FERRARO, 2008, p. 65) 

É interessante observar que para o ordenamento jurídico formal, estas comunidades são 

como “aberrações jurídicas”. Tanto que, inicialmente, como ressaltado por Diamantino, era 

preciso estruturar verdadeiras “alquimias jurídicas” para que fosse possível legalizar estas 

áreas coletivas a partir de um direito que excluía de si o “diferente”, representado pela forma 

coletiva de apropriação da terra. Como ressalta o autor,  
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A emergência dos fundos de pasto provocara um tumulto, uma desestabilização das 
soluções conceituais e procedimentais pacificadas no horizonte de abordagem e 
ação estatal. No aspecto jurídico houve dificuldades com a legislação de terras da 
Bahia, especialmente o seu marco legal – a Lei 3.038 de 1972, regulamentada pelo 
Decreto n. 23.401 do ano seguinte. (DIAMANTINO, 2007, p. 85-86) 

O parágrafo único do artigo 178 da Constituição baiana de 1989 informa que a 

concessão do título deverá ser realizada em nome de “associação legitimamente constituída” 

pela comunidade que o pleiteia. Essa foi a solução encontrada para garantir a legalidade do 

reconhecimento da área coletiva. Portanto, se a realidade dos fundos de pasto representava 

algo como uma aberração do ponto de vista do direito formal, era preciso encontrar uma 

forma de enquadrar essa realidade dentro do padrão normativo cultural do direito ocidental. 

Segundo Schmitt, citado por Agamben,  

na sua forma absoluta, o caso de exceção se verifica somente quando se deve criar a 
situação na qual possam ter eficácia normas jurídicas. Toda norma geral requer uma 
estruturação normal das relações de vida, sobre as quais ela deve encontrar de fato 
aplicação e que ela submete à própria regulamentação normativa. (SCHMITT apud 
AGAMBEN, 2007, p. 23) 

A necessidade de uma situação média homogênea na qual a norma jurídica geral 

pudesse ter aplicabilidade, parece ter sido o que levou ao Estado a exigir que, para que fossem 

reconhecidos os direitos sobre o território, era preciso que estas comunidades existissem antes 

juridicamente, sob a forma de uma associação civil, regulada pelas normas de direito civil. 

Como conclui Schmitt, nenhuma norma se aplica ao caos. E cabe ao (Estado) soberano 

intervir diretamente no “caos”, no que está fora do direito, para que aquele se enquadre neste 

último. 

Não por acaso, existem associações constituídas em praticamente todas as comunidades 

de fundo de pasto. Não serão avaliados aqui os avanços e os retrocessos desta forma de 

organização. O fato que é existem avanços, mas com eles vieram uma série de vícios de 

institucionalidades para a organização das comunidades, algo a ser ainda melhor pesquisado, 

razão pela qual este assunto não será abordado mais aprofundadamente. 

A forma como foram reconhecidas as comunidades de fundo de pasto sugere que houve 

apenas um deslocamento em relação ao status do abandono. Se antes estava configurada uma 

ausência completa de referencia, um abandono em sentido lato, com a captura de fora para 

dentro do ordenamento, se consumou o que Agamben denomina de inclusão excludente. Para 

o autor, o que caracteriza a exceção “é aquilo que excluído não está, por causa disto, 

absolutamente fora de relação com a norma; ao contrário, esta se mantém em relação com 

aquela na forma da sua suspensão” (AGAMBEN, 2007, p. 25) 
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O que opera implicitamente na possibilidade de uma propriedade coletiva no contexto 

de um ordenamento jurídico estruturado sobre concepções privatistas, é a suspensão 

localizada da própria validade do ordenamento jurídico no caso específico. Desta forma, “a 

norma se aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se desta.” (AGAMBEN, 2007, p. 25) Ao 

incluir, mesmo que desta forma excludente, o que está fora, o diferente, o ordenamento 

jurídico formal amplia seu âmbito de influência, regula mais do que o antes da expansão. 

Obviamente que essa inclusão também traz conseqüências e desloca também o ponto de vista 

do Estado sobre o que está fora. Entretanto, até então não parece ocorrer uma mudança 

significativa na estrutura fundamental da ordem jurídica, na qual concepções privatistas 

seguem dominantes. 

O Estado, ao reconhecer como legítimos modos de lidar com a propriedade, como no 

caso das comunidades de fundo de pasto, o faz correndo o risco de deslegitimar-se enquanto 

ordem dominante. Entretanto, se tomadas certas precauções, essa inclusão pode advir como 

vantagem, como legitimação da ordem dominante. Como aponta Deleuze, “a soberania não 

reina sobre aquilo que não é capaz de interiorizar” (DELEUZE apud AGAMBEN, 2007, p. 

25) A forma tímida com a qual o reconhecimento dos fundos de pasto é efetivado, talvez 

indique esse receio do Estado em reconhecer legitimidade em algo com potencial destrutivo 

em relação ao seu dogma fundamental – a propriedade. 

Neste mesmo sentido, Ferraro reconhece que  

o poder planificador e unificador do estado, que se assenta nos conceitos de 
soberania nacional, Estado-nação e continuidade territorial, fica em xeque, em sua 
ideologia, quando entra em choque com territórios sociais. (FERRARO, 2008, p. 
145) 

Desta forma, ao Estado pareceu ser mais conveniente reconhecer a existência física, por 

um lado, e de outro negar a “existência política” dos atores das comunidades de fundo de 

pasto, ao localizar abertamente no campo da possibilidade o reconhecimento efetivo dos 

direitos territoriais das mesmas. Como afirma Diamantino, a  

Constituição baiana não alterou a matriz normativa praticada no campo das 
políticas de regularização fundiária parcialmente conquistadas por estas 
comunidades. Pelo contrário, embaraçou aquilo que seria a positivação do direito 
emergente, por tender o texto a depositar a força normativa da conquista social na 
figura do Estado. (DIAMANTINO, 2007, p. 128) 

É esta a dificuldade expressa, segundo Agamben, de fazer coincidir “inclusão” com 

“pertencimento”, já que a exceção revelaria justamente a impossibilidade de tal fato, já que 

“reduz a unidade todas as suas partes”. O abandono do Estado, portanto, persiste na medida 
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em que “a relação originária da lei com a vida não a aplicação, mas o Abandono”. 

(AGAMBEN, 2007, p. 36)  

Expostas diante da lei, as comunidades de fundo de pasto aguardam o reconhecimento 

efetivo como quem aguarda a chegada do grande “messias”. E, como aponta um trecho de 

Franz Kafka destacado por Agamben, “o Messias virá somente quando não se precisar mais 

dele”. (KAFKA apud AGAMBEN, 2007, p. 64) 

 

5.3. DIANTE DA LEI 

 

Hannah Arendt, num ensaio intitulado “Da Violência”, afirma que  

Ninguém que se dedique à meditação sobre a história e a política consegue se 
manter ignorante do enorme papel que a violência desempenhou sempre nas 
atividades humanas, e à primeira vista é bastante surpreendente que a violência tão 
raramente tenha sido objeto de consideração. (ARENDT, 1985, p. 07) 

De fato, surpreende notar que a maioria dos autores que orbitam em torno da temática 

dos direitos humanos ignoram esta questão fundamental. É como se a brutalidade “irracional” 

da violência fosse reduzida a uma mancha específica, obscura e intocável em tempos de 

normalidade, apesar de ela ter contribuído para a harmonia geral do progresso histórico. 

(ZIZEK, 2008b, p. 441) Arendt lamenta ainda o fato de pensadores utilizarem termos como 

“poder”, “potência” e “autoridade” sem quaisquer critérios que tornem evidentes a distinção 

entre eles. (ARENDT, 1985, p. 27) 

Entretanto, apesar de enfatizar a relação entre política e violência, Arendt diferencia 

ainda o poder político oriundo da “autoridade”, e a violência em estado puro. Autoridade, 

segundo a autora, seria uma espécie de generalização dos “Mandamentos” de Deus, segundo a 

qual “‘a simples relação de autoridade e obediência’ é suficiente para identificar a essência do 

Direito.” (ARENDT, 1985, p. 24)  

Neste sentido, a “autoridade” inspira respeito e/ou medo, e, por conseqüência, 

obediência. Se, por um lado, a autoridade depende desta espécie de “consentimento” oriundo 

da “escolha” de obedecer, por outro, a violência “provém do cano de uma arma, e seria difícil 

dizer ‘de que maneira a ordem dada por um policial é diferente daquela dada por um bandido 

armado’”. (ARENDT, 1985, p. 23) 
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A relação entre violência e política, segundo Arendt, salta aos olhos do real nos 

momentos revolucionários, o que não significa, entretanto, que essa relação deixe de existir 

após o retorno à “normalidade”. É neste ponto que cabe indagar qual a relevância desta 

relação entre violência e política no sentido de considerar ou não a gênese dos direitos 

humanos como um ponto fundamental para a compreensão do seu papel no mundo 

contemporâneo. 

Giorgio Agamben identifica um lócus privilegiado para uma tentativa de elucidação 

desta problemática: a relação entre poder constituinte e poder constituído. Neste sentido, cabe 

recordar que o nascimento dos direitos humanos tal qual este conceito se desenvolveu na 

modernidade ocidental, se deu no seio das revoluções francesa e norte-americana. No caso da 

França, vale também ressaltar, que logo após a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

se deu o “terror revolucionário”, no qual o valor da vida humana era expresso pelo número de 

cabeças cortadas durante o período, tudo em nome da liberdade, da igualdade e da 

fraternidade. 

O poder constituinte que inaugura a positivação dos direitos humanos no ocidente foi o 

resultado do uso extremo da violência como instrumento de revolução política. É neste 

sentido que Agamben afirma que “talvez em nenhuma parte o paradoxo da soberania se 

mostre tão à luz como no problema do poder constituinte e sua relação com o poder 

constituído.” (AGAMBEN, 2007, p. 47) 

O poder constituído, prossegue o autor, somente pode existir no Estado, nunca fora dele, 

já que aquele necessita de uma ordem constitucional preestabelecida que sirva como estrutura 

formal da sua manifestação; o poder constituinte, por sua vez, situa-se fora do Estado, nada 

deve a este, já que é, via de regra, fruto originário do poder enquanto manifestação pura de 

violência. É devido a esta distinção fundamental entre os dois poderes que Agamben afirma 

ser impossível compor, de modo harmônico, a relação entre eles, “não somente quando se 

trata de compreender a natureza jurídica da ditadura do estado de exceção, mas também a 

propósito do poder de revisão” (AGAMBEN, 2007, p. 47) 

Na linha do que foi proposto pelo teórico, cabe indagar: como resolver o fato de que o 

poder constituinte delega ao poder constituído o poder de revisão? Como é possível um poder 

que, em tese, deixa de existir assim que estabelece uma nova ordem formal, ressurgir no 

contexto de uma revisão constitucional, sem nenhuma alteração revolucionária dos fatores 

reais de poder? De que forma um poder que é pré-jurídico atua enquanto poder jurídico capaz 

de alterar sua própria referência atual? A tese de Agamben é que este poder constituinte nunca 



 80 

deixa de existir completamente, mantendo-se sempre vivo enquanto estado de “potência”, 

paralelamente ao poder constituído. 

É como se a violência originária que garantiu a instauração da nova ordem sobrevivesse 

em paralelo à política, atuando sempre que considerar conveniente. Para Walter Benjamin, é 

nesta contradição aparente que reside a distinção entre a violência que “põe” o direito e a 

violência que o “mantém”. Segundo o teórico, “se falta a consciência da presença latente da 

violência em uma instituição jurídica ela decai.” (BENJAMIN, apud AGAMBEN, 2007, p. 

48) 

Esta violência, cuja manifestação física foi muito comum na gênese dos estados 

europeus, em casos de transições conservadoras de poder, como ocorreu no Brasil, é 

direcionada quase que em sua totalidade para a violência do discurso jurídico, forma tão bem 

trabalhada por Michel Foucault. Entretanto, ainda que assumindo outras formas em outros 

contextos, a reprodução das ordenações européias no hemisfério sul durante o colonialismo, 

seja ela de fato ou em sua feição econômica, esta violência originária é a sombra de toda a 

tradição jurídica ocidental.  

A norma jurídica, portanto, sem a garantia desta violência, carece de coercitividade, 

amparando-se apenas numa possível obediência passiva ao seu comando, o que Arendt 

designaria por autoridade. Não por outro motivo Agamben ressalta ainda o quanto a relação 

entre “potência” e “ato” era relevante para Aristóteles. O que existe enquanto pura “potência” 

o é apenas como possibilidade de vir-a-ser. Dessa forma, somente o “ato” é que seria capaz 

de realizar o direito.  

Ampliando-se a compreensão desta estrutura originária, não seria absurdo concluir que 

todo o ordenamento jurídico vigora apenas enquanto “potência” que pode ou não se 

transformar em “ato”. É neste ponto que um conceito chave de Carl Schmitt retorna com 

força: a decisão. Schmitt considera o poder constituinte como uma “vontade política” que é 

capaz de “tomar a decisão concreta fundamental sobre a espécie e a forma da própria 

existência política” (SCMITT apud AGAMBEN, 2007, p. 50) 

Decidir concretamente, no sentido proposto por Schmitt, significa justamente 

transformar a “potência” (norma jurídica in abstrato) em “ato”, que seria a intervenção do 

direito no mundo a partir de uma prestação ou sanção, possibilitadas pela interpretação da 

norma. A conclusão inevitável desta teoria é que o direito, em sua relação com a vida, 

mantém uma “vigência sem significado”. A letra da lei vale enquanto poder constituído, mas 
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é “vazia” sem uma decisão que garanta a sua passagem da potência ao ato. A efetividade de 

todo o ordenamento jurídico depende da decisão de quem ele atribui este poder de decidir: o 

soberano. 

É neste sentido último que Agamben fala em abandono. É este abandono soberano que 

pode ser observado na parábola “Diante da Lei”, da obra “O Processo”, de Kafka. 

Diante da Lei está um guarda. Vem um homem do campo e pede para entrar na Lei. 
Mas o guarda diz-lhe que, por enquanto, não pode autorizar-lhe a entrada. O 
homem considera e pergunta depois se poderá entrar mais tarde. — ‘É possível’ – 
diz o guarda. — ‘Mas não agora!’. (KAFKA, 1995, p. 230) 

Imagine-se que este homem do campo venha de uma comunidade de fundo de pasto. 

Indagado sobre a possibilidade da entrada do camponês, o guarda afirma ser possível, afinal a 

lei sempre deixa em aberto as possibilidades. A porta da lei está sempre aberta, informa 

Kafka. É neste sentido a afirmação de Silveira de que  

Dizer que a porta da lei encontra-se aberta, (...) significa que ela não regula, não 
limita, não exerce sua função; pois “lei”, genericamente, é uma regra ou enunciado 
dotado de necessidade, é dizer, acompanhado de uma força que garanta sua 
realização. (SILVEIRA, 2005, p. 08) 

A violência também está presente em forma de potência coativa, representada pela fala 

do guarda ao camponês quando este se curva para olhar o que há além da porta da lei:  

— ‘Se tanto te atrai, experimenta entrar, apesar da minha proibição. Contudo, 
repara sou forte. E ainda assim sou o último dos guardas. De sala para sala estão 
guardas cada vez mais fortes, de tal modo que não posso sequer suportar o olhar do 
terceiro depois de mim’. (KAFKA, 1995, p. 231) 

No decorrer da parábola, apesar da negativa constante do guarda, o camponês se instala 

em frente à porta, sempre na esperança de conseguir entrar. Não por outra razão é que  

[...] o edifício jurídico exige “crença” para permanecer; exige “fé”, por exemplo, na 
faculdade de adquirir direitos, na liberdade do arbítrio e na responsabilidade, 
nascendo daí não apenas um direito de julgar e punir, como a sujeição do indivíduo 
às forças que instituem a lei. (SILVEIRA, 2005, p. 62)  

O não-ato é que faz com que o camponês esteja “diante da lei”, e não incluso nela. É 

neste sentido que Agamben chama atenção para o fato de que esta circunstância guarda em si 

a “potência do não”, que não revela um simples esquecimento ou uma falta de decisão que 

deixa uma situação de fato em suspenso. O não-ato faz parte do conteúdo da decisão 

soberana, que suspende a sua capacidade de transformar a potência em ato, manifestando a 

sua “potência de não-ser”. (AGAMBEN, 2007, p. 55) 
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Para Agamben, “vista sob esta perspectiva, a lenda kafkaniana expõe a forma pura da 

lei, em que ela se afirma com mais força justamente no ponto em que não prescreve mais 

nada” (AGAMBEN, 2007, p. 57) Em termos nietzschianos, a afirmação tipicamente moderna 

do direito enquanto ideal asséptico não poderia levar a outra coisa que não a um niilismo 

passivo. (SILVEIRA, 2005, p. 12) É a vigência pura da “forma de lei” vazia, sem significado 

algum, nascida com a filosofia de Kant. 

Benjamin, ao interpretar esta parábola de Kafka, faz a seguinte observação: 

Que os escolares tenham perdido a escritura ou que não saibam mais decifra-la é, 
no fim, a mesma coisa, já que uma escritura sem a sua chave não é escritura, mas 
vida, vida tal como é vivida na aldeia ao sopé do monte onde se ergue o castelo. 
(BENJAMIN apud AGAMBEN, 2007, p. 60-61) 

Para Benjamin, este é o verdadeiro “estado de exceção expandido”. A decisão sobre a 

aplicação ou não da norma não se manifesta em momentos específicos, em “exceções”, mas 

por todo o tempo. Mas nesta passagem, Benjamim chama atenção ainda para o fato de que, 

como pura potência, a norma, que nada significa, se incorpora à vida tornando indiscernível o 

momento que uma começa e a outra termina. 

De fato, o “sempre que o Estado considerar conveniente”, presente na redação do art. 

178 da Constituição baiana de 1989, como potência sempre no aguardo de uma decisão, se 

incorpora na vida destas comunidades através de um não-acontecimento. Na maioria absoluta 

das comunidades visitadas, os cultivadores da terra com a enxada aguardam em frente à porta 

aberta da lei. Revoltados, complacentes, desacreditados, esperançosos, estão todos lá, 

sentados à espera da conveniência de um Estado que sempre se manteve muito distante 

daquelas paragens sertanejas.  

 

 

 

 

 

 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitas questões ficam ainda em aberto quando se chega num ponto em que a validade 

das normas jurídicas é questionada ao ponto de concluir que a sua própria qualidade de norma 

geral – ou em relação ao geral – a coloca como causa principal de um niilismo passivo que 

contagia, em última instância, a todos que estão ao império da lei. O exemplo da trajetória 

sócio-jurídica das comunidades de fundo de pasto se mostrou revelador, no decorrer desta 

pesquisa, da forma com a qual o direito se relaciona com a vida vivida na realidade que 

começa para além dos limites do mundo abstrato jurídico. 

Se muitas perguntas ficam, entretanto, é sinal de que o trabalho, ao menos no que se 

refere à qualificação necessária das perguntas iniciais, cumpriu, em parte, o seu objetivo 

maior. Não significa, entretanto, que não devam ser feitas algumas considerações quanto a 

essas novas perguntas, que podem ser resumidas na seguinte questão: se o ordenamento 

jurídico no momento em que prescreve o retira da norma o seu significado, como garantir que 

o abandono resultante desta vigência vazia seja revertido em significação que permita a 

realização do prescrito em lei? 

Não restam dúvidas de que o reconhecimento jurídico dos direitos territoriais das 

comunidades de fundo de pasto foi de grande relevância para a organização da luta destas 

comunidades assim como para a sua inclusão no rol das comunidades tradicionais, num 

“processo pelo qual atos mais ou menos isolados de resistência comunitária e o 

reconhecimento por parte do Estado sinergizaram no processo que transformou um ‘modo de 

vida’ em uma nova categoria social.” (FERRARO, 2008, p. 04) 

Entretanto, como aponta o mesmo Ferraro, “os processos de acúmulo de forças e 

reconhecimento destes grupos sociais como população tradicional caminham em paralelo”. 

(FERRARO, 2008, p. 08) Até o momento, além da concessão de títulos coletivos a 

aproximadamente 20% das comunidades16, é possível afirmar que o reconhecimento jurídico 

não ultrapassou o limite do simbólico. Ressalte-se ainda que a concessão do título, como já 

afirmado nesta monografia, vem acompanhada de uma série de alterações na percepção de 

posse e propriedade destas comunidades, maior riqueza que elas, enquanto “tradicionais”, 

podem legar à posterioridade. 

                                            
16 Como já indicado em oportunidade anterior, das 413 áreas reconhecidas pelo INCRA/CDA, apenas 96 são 
tituladas. 
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A Constituição baiana de 1989, como ressalta Diamantino, se configurou enquanto um  

[...] espaço de declaração das pretensões instituintes para inscrição de uma categoria 
jurídica que declarasse constitucionalmente a presença explícita de direitos negados 
ou traduzidos, como se vêm fazendo, em categorias pré-definidas, cuja aplicação 
não raras vezes se revela multilatória e desprovida, em leitura estreita, de ‘força de 
lei’, de exigibilidade jurídica como desdobramento do reconhecimento, mas como 
resposta oficial a ‘tensões’ consideradas pontuais e meramente localizadas. 
(DIAMANTINO, 2007, p. 130)  

Portanto, se o que está garantido em lei somente se concretiza a partir de um “acúmulo 

de forças” da organização popular das comunidades, como conceber a norma enquanto 

garantidora dos direitos territoriais dos fundos de pasto? Neste caso, a norma abre uma 

possibilidade somente, não uma garantia. Aqui, assim como em última instancia todo o 

ordenamento jurídico, o ato se sobrepõe à potência. Como afirma Santos, “o ainda-não tem 

sentido (enquanto possibilidade), mas não tem direcção, já que tanto pode terminar em 

esperança como em desastre” (SANTOS, 2008, p. 24) Enquanto possibilidade, representada 

pela conveniência do Estado, a norma parece nada garantir. Somente o ato, representado pela 

decisão governamental e possível apenas através pressão das organizações populares, é que 

faz a norma alcançar a vida. 

O grande desafio do jurista comprometido com a dignidade da vida humana, dessa 

forma, não é a busca pura e simples por uma efetividade da norma, mas sim por uma forma 

pela qual esta efetividade seja possível. Como afirma Agamben, “até que uma nova e coerente 

ontologia da potência (...) não tenha substituído a ontologia fundada sobre a primazia do ato e 

sobre a sua relação com a potência, uma teoria política subtraída às aporias das soberanias 

permanece impensável.” (AGAMBEN, 2006, p. 52) 

Para tanto, como já aponta Boaventura Souza Santos, primeiramente é preciso superar a 

pobreza de experiência, as ausências deliberadas do presente construído a partir do conceito 

ocidental de progresso, e, a partir de uma sociologia das emergências, substituir a axiologia do 

progresso por uma axiologia do cuidado com as diversas alternativas de futuro contidas no 

presente. (SANTOS, 2008, p. 24) Ou, como afirma Benjamin, para superar um tempo 

homogêneo e vazio é preciso construir um outro “tempo saturado de agoras” (BENJAMIN, 

1994, 229) 

Entretanto, apenas inserir a experiência do presente até então desperdiçada num 

ordenamento jurídico que se relaciona com a vida por meio da exclusão, do abandono, da 

relação entre ato e potência, não garante que estas experiências não sejam mutiladas pela 
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força hegemônica de uma lei com pretensões universalizantes, que ao manter contato com a 

diversidade da vida perde completamente o seu significado. 

O camponês descrito por Kafka envelheceu diante da lei. A porta aberta da lei nada 

significa, senão a incapacidade da norma, por si só, de garantir o direito a uma vida digna de 

ser vivida. Portanto, “a tarefa que o nosso tempo propõe ao pensamento não pode consistir 

simplesmente no reconhecimento da forma extrema e insuperável da lei como vigência sem 

significado.” (AGAMBEN, 2007, p. 66) É preciso impor à forma da lei, asséptica, universal, 

vazia, uma forma de vida, plural, rica em possibilidades, na qual a relação entre particular e 

universal não tenha caráter hierarquizante. 

Neste sentido, é Benjamin quem anota que “a tradição dos oprimidos nos ensina que o 

‘estado de exceção’ em que vivemos é na verdade a regra geral.” (BENJAMIN, 1994, p. 226) 

Somente através de uma resposta contundente desta forma de vida citada acima é que seria 

possível pensar em uma nova forma de relação entre direito e vida vivida. Os caminhos a 

seguir, não estão ainda demarcados, apesar de parecer haver um sentido a seguir, como nos 

aponta Boaventura Sousa Santos em sua sociologia das emergências.  

O ponto crítico que é a normatização dos direitos humanos e suas conseqüências, 

entretanto, é que está ainda por ser superado. Para Benjamin, é preciso um conceito de 

história que corresponda a esta verdade, pois, somente “nesse momento, perceberemos que 

nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção”, em que a forma de lei possa 

corresponder politicamente e juridicamente a uma forma digna de vida.  (BENJAMIN, 1994, 

p. 226) 
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ANEXOS 
 

Mapa dos Municípios com Fundos de Pasta na Bahia, 2003. 

 1 à 5 Fundos de Pastos

Fonte dos Dados: Coordenação de Desenvolvimento Agrário - CDA 
Fonte da Base: Mapa da Divisão Político Administrativa da Bahia, SEI, 1998.
Elaboração e Atualização Cartográfica: Equipe GeografAR, IGEO/UFBA, 2003.  
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ANEXO 02 

QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO – PESQUISA/MONOGRAFIA 

 

1. EM QUE LUGAR O (A) SENHOR (A) NASCEU? 

2. SEUS PAIS, DE ONDE VIERAM? 

3. (EM CASO DE NÃO TER NASCIDO NO LOCAL) HÁ QUANTO TEMPO O (A) SENHOR (A) 
RESIDE NESTA COMUNIDADE? 

4. O (A) SENHOR (A) TÊM PARENTES MORANDO NA COMUNIDADE? 

5. O (A) SENHOR (A) SABE A QUEM PERTENCIA ESTA TERRA ANTES DE VIVER AQUI? 

6. O (A) SENHOR (A) SE RECORDA SOBRE COMO SE DEU A OCUPAÇÃO DESTA TERRA? (SE 
HOUVE) 

7. COMO É DESENVOLVIDO O TRABALHO NA COMUNIDADE? O QUE SE PRODUZ? 

8. COMO É QUE SE DÁ A DIVISÃO DAS PROPRIEDADES? EXISTE CERCA? 

9. COMO É O RELACIONAMENTO COM OS DEMAIS MEMBROS DA COMUNIDADE? 

10. EXISTE ASSOCIAÇÃO FORMADA NA COMUNIDADE? 

11. A COMUNIDADE POSSUI TÍTULO DE PROPRIEDADE? SE SIM, QUANDO FOI CONCEDIDO? 

12. O (A) SENHOR (A) SE RECORDA DO PROCESSO DE CONCESSÃO DO TÍTULO? ANTES DA 
CONCESSÃO DO TÍTULO, HOUVE ALGUMA INTERVENÇAO DO GOVERNO (POLÍTICA 
PÚBLICA) NA COMUNIDADE?  

13. DEPOIS DA CONCESSÃO DO TÍTULO, O (A) SENHOR (A) NOTOU ALGUMA DIFERENÇA? 
AS POLÍTICAS PÚBLICAS (PROJETOS DE GOVERNO) CHEGARAM ATÉ A COMUNIDADE? 

14. O (A) SENHOR (A) SE SENTE SEGURO QUANTO À PROPRIEDADE DA TERRA?  

15. EXISTEM/EXISTIRAM CONFLITOS NO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ANTES 
DELE? 

16. CASO NÃO HOUVESSE O PROBLEMA DA GRILAGEM, O (A) SENHOR (A) SE SENTIRIA 
SEGURO SOMENTE COM A POSSE DA TERRA, SEM O TÍTULO DE PROPRIEDADE? 

17. QUAL A IMPORTÂNCIA DESSE TÍTULO PARA O (A) SENHOR (A) E PARA A 
COMUNIDADE? 

18. QUAL IMPORTANCIA DESTA TERRA PARA O SENHOR, PARA A SUA FAMÍLIA, E PARA A 
COMUNIDADE? 
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ANEXO 03 
 

ENTREVISTA 0117 

25/04/2009 

Sr. E.01, conte pra gente como é que surgiu o Muquém, como começou... quem era o dono, como é que se 
dividiu. O senhor nasceu aqui mesmo? 
 
E.01. Eu nasci aqui na comunidade do Muquém, e nas histórias do meu pai, dos meus avós é que a comunidade 
do Muquém surgiu a partir da escritura do oitero. Era Antonio Dias que comprou essa área de chão e fez a 
escritura. Como a família dele foi crescendo ele trouxe os filho pra cá, pra Muquém, e aqui se estruturou uma 
família que hoje se soma aproximadamente 120 famílias, 600 pessoas. E aqui a gente tem uma história 
comunitária que hoje a gente tem uma grande vitória, que já temos energia elétrica, poços artesianos... 
 
Escola.... 
 
E.01. Prédio escolar, o fundo de pasto e roça comunitária. E trabalhamos em mutirão, e temos essa ligação com a 
escola família que sempre veio nos ajudando a nos organizar e defender os nossos direitos. 
 
E a história do fundo de pasto... 
 

E.01. Esse fundo de pasto... a gente sentiu a necessidade de fundar uma associação e colocar como área de fundo 
de pasto porque antes os moradores tocavam fogo nas matas, e a gente sentia a devastação da caatinga, era uns 
terreno muito... que tem muita serra e que os pessoal não valorizava muito, achava que não tinha valor... e nós, 
por bem achamos de criar essa associação para defender essa área de chão. 
 
E quando criaram a associação, quem foi que sugeriu? Era pra dar uma segurança pra terra, como é que 
era? 
 
E.01. Na época N. M. chegou aqui no município de Monte Santo e ele já trazia essa visão de incentivar as 
comunidades a criar as suas associação, foi aí que Seu A., era animador da comunidade, e N. visitando essas 
comunidades trouxe essa idéia. J. A. S. reuniu as famílias, colocou a idéia e aí nós traçamos esse plano e no dia 
13 de outubro de 93, dia 13 de julho de 93 fundamos a associação já como área de fundo de pasto, com o 
objetivo de preservar a caatinga... 
 
Hum... aí vocês já tinha a área de vocês já... além das áreas de fundo de pasto tinha as áreas individuais... 
 
E.01. Já. Essa área de fundo de pasto era uma área que tava lá... 
 
Fazia parte dessa propriedade também... 
 
E.01. ...fazia parte da escritura do oitero só que as famílias ainda não tinha se apropriado. E aí nós (inaudível) de 
trinta sócios na associação na época (inaudível) as variante, e fizemos um documento... 
 
No caso com a outra comunidade... 
 
E.01. É. Fizemos um documento, um acordo com Seu J., presidente da associação, e aí nós tiremos a área que 
pertencia a comunidade de muquém, e ficando a que pertencia ao oitero. 
 
 
Agora, qual a importância que o senhor vê de ter o título da área de fundo de pasto, o título coletivo... 

E.01. Aí quando a gente participando dos encontros, descobrindo os nossos direitos, aí nós descobriu que tinha o 
direito de ter a nossa terra demarcada. Aí a gente começou a levar a proposta para as reuniões na paróquia, no 
sindicato e aí travou-se uma luta pra ver a demarcação das terra junto ao INCRA e foi aí que veio o pessoal do 
INCRA, veio a equipe aqui para a associação de Muquém, e eles... aí foi feita a medição de nossas áreas 
individuais e dos fundo de pasto, embora, nós não tivemo a sorte que o nosso fundo de pasto não veio, o título de 

                                            
17 Entrevista devidamente autorizada pelo entrevistado. 
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terra não veio. Eles alegam que foi a equipe do INCRA que entrou em conflito que jogou fora a nossa... a 
medição do nosso fundo de pasto, que até hoje a gente espera. Mas a gente reconhece que enquanto a gente não 
fizer esse documento a gente não sente ainda que é dono dessa propriedade. 
 
Mas vocês moravam aqui há muito tempo. O Senhor não acha também que de alguma forma esse 
pertencimento... 

E.01. Não, pela lei e pela história que nós temos, nós somos dono. Agora, legalmente, juridicamente, não há um 
documento dizendo ‘isso aqui é seu’, não é? Vindo do governo... 
 

Isso pra dar segurança, no caso... esse título, a importância dele é ou que, contra as ameaças de 
desmatamento, em relação a tirar madeira, o titulo é no sentido de que? 

 

E.01. É. Quando a gente tá com o título em  mão, aí nós temos o direito de barrar qualquer um cidadão que 
venha a destruir o nosso fundo de pasto, que seje na questão de desmatar, as caças, que seje na questão de tirar 
madeira, até mesmo os paus... as arvores que tão em extinção, como a aroeira, a baraúna, a peroba... 
 

Tem de tudo aí, né? 

E.01. Antes tinha muito, mas hoje tá bem pouco, mas ainda tem. E é uma das árvores que a gente pretende deixar 
que elas cresçam pra deixar semente pra crescer muito mais. 
 

Porque o senhor acha importante essa coisa de preservar a caatinga... 

E.01. Porque a gente que nestes últimos tempos a devastação, o desmatamento vem trazendo aí esse clima 
ficando diferente, né? As chuvas não vem no tempo certo; quando vem, aí chove demais naquele momento... por 
isso e aí a gente... pra regular essa questão da natureza. 
 
E aí lá, madeira pra vender vocês não tiram, né? 
 
E.01. Não a gente... nós mesmo não tira pra vender, tira pro consumo. Se tiver um sócio da associação que tiver 
uma cerca precisando de uma reforma aí ele vai e tira cem, cinqüenta estaca para reformar a cerca. Se a gente 
sabe que ele tá vendendo as estaca, a gente vai lá e já reclama ele. 
 
E bode, cria pra lá pra cima também na área, ou é mais roça mesmo? 
 
E.01. Nos tempos que tá seca e a água, porque a água lá também é escassa, mas enquanto tem água lá nos riacho 
e no tanque de Vivaldo, a gente... os animais, os bode, o gadinho que a gente tem é tudo lá no fundo de pasto. 
Também é uma das causas de nóis ter preservado essa área, também pra tá criando as cabras e as ovelhas e 
alguma vaquinha que a gente tem. 
 
Mas então aqui é todo mundo família, o senhor se sente seguro aqui na terra, o senhor não sente ameaça 
de fazendeiro aqui não... 

E.01. Aqui não tem ameaça de fazendeiro, na comunidade de Muquém não, porque não deu espaço, as famílias e 
as pessoas mais velhas, foram fazendo já a demarcação para cada um filho, para cada um... e aí não deu espaço 
para... e mesmo que essa pessoa que ganhou esse pedacinho de terra é incentivado a não vender a terceiros. Se 
vender, mas que vender na família pra que pessoas de fora venham querer ser dono e trazer conflito. 
 
Então devido a isso também o senhor acha que conflito aí é mais... 
 
E.01. É por isso que a gente aqui se sente mais seguro e não tem conflito nenhum. Com pessoas de fora não. 
Agora, ninguém é santo, de repente uma família ou outra se desentende e quem sabe a comunidade tá sendo 
obrigada a tá resolvendo algum problema. 
 
Sr. E.01, muito obrigado pela entrevista, vai ajudar bastante no meu trabalho. 
 
E.01. Eu é que agradeço, nem sei se disse muita coisa. 
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ANEXO 04 
ENTREVISTA 0218 

25/04/2009 

 
O senhor nasceu foi aqui mesmo, seu E.02 ? 
 
E2. Não, eu... o meu pai assim, não sabe, o meu pai era filho daqui, ele foi embora daqui pra Tucano, roubou 
minha mãe, naquele tempo era roubar... e aí foram parar em Itiúba. A gente nasceu em Itiúba, nós somo cinco 
irmão todos os cinco registrado em Itiúba, aí com cinco anos de idade o meu avô foi lá visitar o meu pai e aí me 
trouxa pra criar. 
 
O seu avô morava aqui... 
 
E2. Era, é filho daqui. 
 
Como era o nome do seu avô? 
 
E2. Meu avô chamava E.. 
 
Morava aqui no oitero mesmo. 
 
E2. No oitero. E meu pai é filho daqui do oitero. 
 
Ah, ele é daqui também... 
 
E2. Era, meu pai era filho de E.. 
 
Vocês nasceram lá mas seu pai era daqui. 
 
E2. Aí ele foi embora pra Tucano. Naquele tempo (inaudível) ia arrumar namorada e fugiu pra Itiúba. Aí a 
famíla, ele conseguiu a família lá. Aí meu avô foi visitar ele, o meu pai e lá eu menininho de cinco anos e ele me 
trouxe mais ele. 
 
Aí cresceu aqui nessa área mesmo. 
 
E2. É, e aqui fiquei. Cheguei aqui em 48; pra 49. 
 
E essa área aqui era do seu avô mesmo, tinha o registro? 
 

E2. Não. Essa área aqui não era do meu avô, essa área aqui era uma fazenda velha, fazenda oitero, que se divide 
em fazenda oitero, que divide com cassucá, que dividia com Santa Rita, que dividia com fazenda velha, e se 
dividia com a... pro lado aqui que chama... que chama soledade. Essa fazenda aqui era de um senhor de Mata de 
São João. 
 
Do município de Mata de São João? 
 
E2. Aqui, Mata de São João da região de Salvador, na capital. 
 
É isso mesmo. 
 
E2. É, de Mata de São João, um fazendeiro. 
 
Naquela época. 
 
E2. Naquela época. 
 

                                            
18 Entrevista devidamente autorizada pelo entrevistado. 
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E era essa terra toda aqui? 
 
E2. Era essa terra toda, toda, toda, toda. Aí ele... esse fazendeiro vendeu essa fazenda para o meu tataravô, era 
bisavô daquele senhor que saiu, o Antonio. Chamava João... Antonio Dias. 
 
Antonio Dias. 
 
E2. Era o dono da fazenda. A casa velha no torrão ainda hoje tá lá... 
 
Que Antonio Dias é parente também do Seu J.. 
 
E2. Era, o Antonio Dias era pai do avô de seu Antonio. E pai do avô de meu pai. Tá entendendo? 
 
Ele era seu tataravô, e comprou esse terreno todo. 
 
E2. Comprou. Aí o que que aconteceu que ficou com a escritura aí. Mas aquele tempo todo mundo apagado, 
ninguém fazia nada, aí tinha outro chamava... disse que era primo dela, chamava... João Dias, muito sabido. 
 
Hum... 
 
E2. Aí veio aqui no oitero e pediu a escritura a ele que disse que o peão errou (inaudível). Aí esse morava no 
Acaru. E mediu as terra e deu a ele. Quando chegou lá ele fez uma rogação de terra, que é por isso que a terra de 
Acaru e que ficou oitero uma parte e a outra parte consistia a soledade. Aí foi na soledade pediu o próprio, tomou 
a escritura do outro, aí fez esse mapa (inaudível) que é o Acaru, o Acaru não tem escritura não tem nada, é uma 
terra fraudada aí das duas áreas. 
 
Que veio dessas duas divisões. 
 
E2. Dessas duas divisões que foi a escritura que ele tirou. Aí que ele deu fim na escritura. Deu fim, né, aí ficaram 
aqueles mais velhos fazendo formal de partilha, ce sabe também né? Formal de partilha. 
 
Fizeram formal de partilha? 
 
E2. O meu pai não fez não, o pai dela aqui (esposa) tinha o formal de partilha. Mas fizeram e pronto, jogaram aí 
num canto. Quando chegou nos seus trinta, quarenta ano, caducou. Perdeu toda a validade. 
 
Sim. 
 
E2. Aí passou a ser terra novamente do governo. 
 
Terra devoluta. 
 
E2. Não é? Não é bem essa a história? Do governo. E agora noís pra ser dono da terra foi preciso ir atrás do 
governo. Que é por isso que quando se fala oitero e região, muquém não tem terra, quem tem um formal de 
partilha que nem o avô deles lá, do V., o pai de C., todos eles tinha, o C. ainda tem, tudo se chama a terra do 
oitero. No Jardim (povoado) quem tem é do oitero. Na lagoa da ilha quem tem é do oitero porque até lá, é tudo 
terra do oitero. É hoje a fazenda do oitero, eles hoje é filho da fazenda do oitero. 
 
Todo mundo então era parente desse Antonio Dias.  
 
E2. Tudo parente. É uma família só, rapaz. Nessa região toda, tudo parente. 
 
Parente pra todo lado. 
 
E2. Todo lado. Uma família aí e casou, e aí arrumou e teve filho de ter duas... e naquele tempo... de ter duas 
famílias... né coisa de agora não, é coisa velha. E aí rendeu a família. 
 
Mas veio fazendeiro de fora aqui, comprar terra? 
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E2. Não. Não, não. Aqui no oitero, nessa região não. Terra é pouca, no Muquém teve aqui uma coisa do finado, 
que era até irmão do C., tentou fazer uma loucura por aí, ele tinha o formal de partilha, e o formal de partilha 
dele era mei grande, teve duas que fez essas coisas (inaudível). Aí ele juntou com uns bandido que tinha aí em 
Monte Santo, uns advogado brabo aí, um tal de (inaudível), você ainda vai ouvir falar no nome desse homem, 
um tal de Dr. G., de Dr. (inaudível), e mapearam fazer uma escritura que tomava todas essas terra da gente por 
causa dessa (inaudível). 
 
Por causa desse formal de partilha. Porque as referencias também eram muito imprecisas, a pedra não sei 
de onde... 
 
E2. Era, era. E o oitero se dividia com a pedra do vigia, aqui em Santa Rosa, e nos (inaudível) vermelhas, aqui 
nos tabuleiro aqui, sobe essa serra, descambo pra outra serra pra lá de cassucá, e se defendia numa pedra da 
cabra pra cá da casa do C. numa baixinha que tem... cacimba velha, e aqui com o rio, eles tomaram e deixaram 
esse alto vermelho. E se defendia aqui pra baixo pro lado da lagoa da ilha pra lá um nome com “e”. É um 
nomezinho, poxa, me esqueci agora é... serrote... me esqueci agora. E aí com esse senhor que morava aqui pelo 
jardim. 
 
E aí vocês foram se dividindo por aqui mesmo. 
 
E2. Foi. 
 
Cada um tem o terreno individual... 
 
E2. Foi. Todo mundo (inaudível) 
 
E aí essa área da serra ficou aí na mata e ninguém... 
 
E2. O problema da serra foi assim rapaz, nóis não chegou nem a ficar, o problema foi esse né? E aí os cara 
começaram o que... a única coisa de fazendeiro que teve foi essa; teve, com essa coisa de fazendeiro. Esse... 
tinha o rapaz aqui que morava, que a serra aqui a serra do lote assim aqui... hoje dia se a gente queresse aqui pra 
casa era do oitero. Aí tinha aí esse ouro veio aí e fez um bocado de roça aí... mas é muito boa essa serra aí, é 
muito boa, serra aí é boa de gado mesmo, é serra boa. Aí veio ver o pessoal daí de cima. E lá de cima que o 
pessoal de Monte Santo, todo chei de direito... povo todo meteu ferro aí... 
 
Foi cercando tudo aí... 
 

E2. Cercando tudo, cercando tudo, cercando tudo, que ninguém diz nada que é L., ninguém diz nada que é L., e 
pretendendo dizer que L. era alto; ‘é o manda-chuva, é o manda-chuva’ (inaudível), e por fim, veio cercar até 
aqui. Quando cercou até aqui, aí veio o senhor e começou fazer uns aceiro no mei dessa serra nossa aí. Com essa 
escritura que C. fez aí, esse senhor aqui também tem um formal de partilha muito bom, aí o senhor aí entrou de 
dentro, e aí levantou a comunidade (inaudível), protestou contra o prefeito, nesse tempo era T. protestou; 
protestou contra o que queria cercar e protestou, e anulou... pediu esmola a todo mundo que foi um dinheirão pra 
anular; anulou a escritura do outro, anulou a escritura e fechou os aceiro, mandou tapar os aceiro que o cara já 
tinha feito toda p’lessa serra. 
 
Tapou tudo... 
 
E2. Tapou tudo e ficou aí. 
 
Isso faz tempo... 
 
E2. Faz tempo. Aí foi que quando eu caminhando pra Salvador, aí o Euclides Neto veio aqui. 
 
Euclides Neto era... 
 
E2. Secretário de Reforma  Agrária. 
 
Da época de Waldir. 
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E2. Era. Aí nóis chegamos... defendendo a Lagoa da Ilha, que nós trouxemo ele até pra olhar a questão da Lagoa 
da Ilha pra ajudar, naquele tempo era uma questão braba com esses poderosos aí, aí chegaram aqui, bem na copa 
daquela casa de farinha e diz: ‘E.02, vou lhe dar uma dica... E.02, acera essa serra todinha, porque se você não 
acerar, os fazendeiro vão entrar e vão tomar do senhor. Você faz o fundo de pasto da Lagoa da Ilha, faça; mas 
você faça agora o fundo de pasto da fazenda de oitero aqui’. Aí com essa brincadeira meu amigo, ah... com oito 
dia que falei a comunidade, ‘ta vendo aí, juntei vocês tudo agora, eu vi o véi dizer eu creio, porque ele disse que 
não quer, então é melhor ficar quieto; fica quieto; não vamos esgotar ninguém. Não vamos desgostar, nem passar 
mal, quando ele chegou aqui, Mauricio me chamou de ladrão, mas eu (inaudível) não, você vai ter que provar. 
Bem, aceremo (inaudível), aceremo mesmo, todinha. E aceremo (inaudível) já pra medir. Foi tempo pra sair o 
titulo, foi medido de quatro vez; (inaudível) 
 
Quanto tempo foi pra sair o título? 
 
E2. Tá interando... parece que foi cinco anos agora. (inaudível) 
 
Mas antes do título chegou a ter alguma ameaça? 
 
E2. Nada, nada, nada não. 
 
Mas teve diferença depois de ter o título e antes de ter o título? 
 
E2. Nada, nunca. Não Mauricio, nunca teve nada aqui não, graças a Deus. 
 
Mas teve diferença depois de ter o título, tem mais segurança ou... 
 
E2. Não. Nunca teve segurança porque não tá tendo segurança por causa disso. 
 
O título então, na verdade, foi... 
 
E2. É, o título não valeu nada... cercar, para o povo, não valeu nada... mas sabe o que é isso? Isto não é nada, eu 
não posso esconder. Isso é erro da política. A família aí em cima, porque eu não acompanhei eles aí na política, 
aí eles ficam ‘agora ele não acompanhou’. Eu faço reunião, chamo o pessoal pra nóis discursar, quando chega lá 
‘vamo bagunçar, vamo gritar, vamo assobiar... tá entendendo? 
 
Hum. Mas na época que fez o fundo de pasto, foi mais pra criar bode, foi pra que a intenção de ter o fundo 
de pasto? 
 
E2. Oía, a nossa intenção com o fundo de pasto era reservar o meio ambiente. Reservar o meio ambiente. Dando 
um jeito (inaudível), nóis aceremo o fundo de pasto, (inaudível) no outro dia nóis medimo. Uma senhora foi e 
cortou quinhentos pau, nóis descarreguemo quinhentos pau, tá em ata isso, fizemo a ata, só votou contra a Maria, 
que tava aí, o pai dela que tava aí, e o irmão dela que é um dos bagunceiro (inaudível), zoador, zoador. A 
família. Tá em ata isso só votou a favor da mulher ele, os outro trinta e tanto votaram tudo para descarregar, 
carreguemo a madeira. Os senhores que ele disse que ia mais derrubar madeira, cortou trezentos pau, nóis 
descarreguemo todo. Só votou a favor dele ele, ele. E aí acabou. (inaudível) Aí eu fui ao promotor público, 
chamava Dr. M., hoje mora em Euclides da Cunha, muito senhore digno... 
 
Sim. 
 
E2. Aí ele disse ‘seu E. 02, eu não posso... nóis não podia fazer isso porque o senhor não tinha a terra’ – não tem 
documento. Aí eu ‘dotô, eu to escutando (inaudível) todo dia dizer que a maior (inaudível) se a gente defender o 
meio ambiente a gente vai ter outra vida, então defender o meio ambiente pra quê? Ele disse, ‘seu E.02, o senhor 
quer que eu faça o quê, quer que eu intime eles agora?’ Eu digo não meu fi, nós já fizemos, cabar de cortar, pode 
crê. E aí peguemo a cercar o fundo de pasto com essa dica de fazer isso. (inaudível) Pra descobrir isso, a gente 
necessitou, teve gente, modificando o modelo... gritando, assoviando, fazendo esse tipo de coisa, aí... tira a 
atenção de todo mundo, a gente perde inté o juízo. Pois é. 
 
E pro senhor, porque o senhor acha que é bom ter a caatinga preservada? 
 
E2. Olhe, a caatinga preservada para mim, Mauricio, no meu pequeno entendimento, que você sabe, como eu já 
lhe disse, cê já sabe, não sabe? Cê sabe, eu não tenho nenhum... mas pra mim, tem muitos objetivo. O primeiro 
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objetivo para mim, não pode... se reservar o meio ambiente; ter o meio ambiente lindo... não é? Porque você sabe 
que vai (inaudível) a saúde, vai chover mais, vai ter, tudo na vida, não pode... para mim o meio ambiente será 
uma coisa que é impossível na vida. Eu penso assim: eu tenho uma vida... quanto custou a Deus? Será que um pé 
de pau não custa a Deus? É claro que custou caro pra ele zelar. E eu chegar e matar, eu acho que tô 
desrespeitando a lei de Deus. A minha natureza... quer dizer, aí ele vai germinar chuva, ele vai um vento mais, 
ele vai germinar a folha, ele vai... tudo, tudo de bom. Adispois, eu vejo a nicissidade... que daqui a dez ano, vinte 
ano (inaudível), nóis não temo um cabo de enxada, um cabo de foice; mais uma vara, não tem mais uma fruta... 
 
Cortou tudo... 
 
E2. ...não tem mais uma fruta porque a serra aí era cheia de araçá, era cheia de um bocado de coisa aí. Não tem 
mais nada. Eu conheci aqui tanto jacu, conheceu jacu? 
 
Sim, sim, o pássaro... 
 
E2. Aranquã, pomba verdadeira, juriti, mocó de pedra, como se chama... mas nada que... teiú... quer dizer... com 
tudo descoberto já acabaram tudo não vai ter mais nada, e daí? E daí? Vai se viver como? Vai ser como o filho 
da gente não conhecer nada. Então minha lindeza de reservar era isso, aí tem uma coisa linda, linda, linda de ver. 
É como a natureza, como Deus fez a natureza. Minha opção é essa, né?  
 
Hum. Aí não chegou nem a soltar animal lá não, pra criar... 
 
E2. Os animalzinho que lá... lá tem é de tudo, rapaz, tão é desmatando. Lá faz é pena, ver a natureza e 
desmatando. (inaudível) que esse malandro se chama... vai pro mato, chega lá... 
 
Mas o pessoal tira pra fazer cerca ou pra vender? 
 
E2. A, você falou das madeira, eu pensei que você falou era das caça. 
 
Não, da madeira. 
 

E2. Ah, que fazer cerca, aquilo é pra vender, é pra fazer tanta coisa rapaz... e não é dizer que ele vai cortar uma 
vara, ele vai cortar é todas, eles destrói tudo que tem assim, chega lá tu chora... tudo que tem aqui eles derrubam 
tudo. Eu digo ‘meus amigos, eu não quero – Deus me livre – eu não quero proibir não que não é meu sonho, 
minha flor, vou criar um sonho desse, não minha filha... esse pau grosso aqui, você abre todo ele, tira todo ele e 
deixar grosso. (inaudível) cortar tudo. Se eles não tem emoção a nada? Só tem emoção pra receber o fome zero e 
bagunçar e ser descarado. É preciso reservar as coisa que Deus criou, rapaz. Porque ninguém vê eu matar uma 
braúna, eu matar todos os pau vizinho... eu vou, espero desse lado e derrubo ela. Deixo os outros, que o outros 
vão cobrir a terra. Eu faço muita comparação na associação quando tô discutindo: tira a roupa toda aí, um de 
vocês, fica ali dez minutos ali fora. E a terra, tem diferença o quê? 
 
É a mesma coisa. 
 
E2. Tem que ficar nuzinho, deixa a terra nuzinha, aí... e aí, ela vai dizer o que? Calor desse, trazer um relâmpago 
forte desse, trazer um raio forte desse, negar chuva. Cê vê cada pingão desse aí, vai embora... quer dizer, nóis é 
que somos o culpado. 
 
Começa chover irregular, né? 
 
E2. Pois é, irregular... 
 
Chove tudo de vez depois... 
 
E2. Eu tenho só uma experiência pra te contar. Que tu viu, olhou aí. Ele te mostrou. Essa serra aqui (inaudível). 
Aí o menino meu foi ali tocar fogo num negócio aqui, rapazote, tem muitos anos que é casado aí, deixou a 
coivara aí, ih, fogaiô a serra aí eu nem tava aqui. Eu cheguei, endoidei. Rapaz (inaudível) aí numa baixa tem uma 
barraginha aqui. 
 
Lá em cima ali. 
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E2. É. Aí chovia, chovia, tudo pegava água, aí essa baixa aí eu chamava era baixa excomungada. Aí minha mãe 
que me criou, uma velhinha muito devota, mas (inaudível), que eu ficava chamando de baixa excomungada, 
‘meu fio pelo amor de Deus não diga isso que não é’. Mas sabe o que foi? A queima. Meu amigo lá tão 
(inaudível), tão amada, cercada, né? Mas essa chuva agora, essa chuva de agora, parecia como que Deus fez pra 
mostrar, toda chuva mais pesada aí. Aí eu digo, tá vendo aí como é? Tá vendo aí como é? Tá vendo aí como é as 
coisa? Aí essa semana, já tem uns, três mês, uma senhora ali que eu pensei que não sabia de nada, ‘pois tá vendo 
aí, tá vendo E.02, aquela mata lá, na sua roça, é aonde a chuva pega mais’, eu disse olha que experiença... 
 
Percebendo, né? 
 
E2. Percebeu, pois é. Eu não tenho assim, jamais quero empatar. E gente cercou no objetivo disso, de criar um 
bodinho também, porque nóis aqui tinha os bodezinho, e os nosso bode passava para a fazenda itapicuru e era 
tudo pé alto, cerca alta, sabe o que é pé alto, não sabe? 
 
O que, pé alto? A dos quatro fio? 
 
E2. Sim. 
 
Sim, sim. 
 
E2. Pois é. Que nóis até teve em discussão com o prefeito e os vereador e eles fizeram a lei que no município 
ninguém pode fazer isso. Pois é. Bem, mas... 
 
Porque aí acaba com a criação de bode... 
 
E2. E aí nóis... era uma discussão nossa, murar também pra nóis criar nosso bode, nossos bodezinho aí, porque 
nóis tem projeto, pra poder pagar os projeto e... reservar o meio ambiente, reservar a natureza, reservar essa 
lindeza. E esse e o meu papo até hoje, e com fé em Deus eu vou até o fim, com fé em Deus... eu não morro breve 
não. Tem uma plantinha, peroba, sabe o que é peroba? 
 
Sei, sei. 
 
E2. Pau D’arco, aquelas flor mais linda, dá aquela chuvinha assim, aquela coisa mais linda. Aí tem uns doido 
véi, descarado véi, fio do velho aí. Rapaz, eles acabam com tudo aí, pra pegar e vender aí, por dez reais, o 
dinheiro de ir pra casa, os cara que teve lá o.... que trabalha lá o... pau d’arco, peroba... 
 
O pau d’arco é valorizado. 
 
E2. ...acabando tudo aí pra vender por mixaria. Aí eu fui lá na secretaria de Ação Social, pedi a mulher lá pra 
ponhar ele no fome zero, aí ela ponhou. Oxe, ele ficou cá pior ainda. Capoeira, não deixa um pau ficar, não 
deixa, não deixa mesmo. Eles vivem aqui mas eles tem uma dor. Não deixa de jeito nenhum, rapaz, como é que 
pode uma coisa dessa. Você tira cinqüenta pau, cê vem pr’aqui pra vender por dois reais, por três reais. E a 
marmitinha (inaudível). Mas você já não tá recebendo isso, vá trabalhar, você é um rapaz novo, cinqüenta e 
poucos anos, não faça isso... e daqui a dez anos, vai achar pau aonde? Vai achar onde? Além de outra 
discriminação, além da outra situação triste que traz, que traz. (inaudível) chover na grota. (inaudível) tinham 
tacado fogo que só tinha a terra, se tu chegar lá é lindo... 
 
(A mata) Que cresceu de novo... 
 
E2. Se tu chegar lá pra tu ver a mata (inaudível) a mata de angico, conhece angico? 
Já vi. Bonito... 
 
E2. A mata de angico, e aroeira nova que tá (inaudível). Aí vai cortar, ah mas sobreviveu aí, aí eu disse: meus 
amigos, ocê tira dez mil pau se ocê acaba a serra pra vender... dois anos. Ou seja, daqui a dois anos você não tem 
mais nada, vai terminar, vai viver de que? Conhece o Acaru, o Acaru aqui? Era a fazenda mais rica que tinha. 
Aroeira, umburana, canela de velho, já ouviu falar de canela de velho? 
 

Canela de velho não. 
 
E2. Um que chama quebra facão, já ouviu falar? 
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Não sei, acho que não... 
 
E2. Pois é, é um pau bom, a madeira braba, bom de remédio, cheiroso, e calumbi de madeira, já ouviu falar? 
 
Calumbi já. 
 
E2. Pois é, esses daí era só de carrada, carrada (inaudível). Aí, acaba não ficou nada, nada. Agora aí mesmo um 
cara daqui foi pra lá vendeu uns pauzinho aí, pra cercar a roça dele lá. E aí, eu digo acabou todo e aí agora... cadê 
a madeira? Vai pra onde? Não sei se ficou bem claro o meu... o meu sentido foi esse, né? Foi esse. 
 
Mas é isso mesmo... 
 
E2. Zelar do meio ambiente. 
 
Sr. E2., muito obrigado pela entrevista. Ajudou bastante. 
 

E2. Eu é que agradeço, Maurício, estou as ordens pra qualquer coisa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


