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Os classificadores de coisas, que são aqueles homens de ciência cuja 

ciência é só classificar, ignoram, em geral, que o classificável é 

infinito e portanto se não pode classificar. Mas o em que vai meu 

pasmo é que ignorem a existência de classificáveis incógnitos, coisas 

da alma e da consciência que estão nos interstícios do conhecimento. 

Talvez porque eu pense de mais ou sonhe de mais, o certo é que não 

distingo entre a realidade que existe e o sonho, que é a realidade que 

não existe. E assim intercalo nas minhas meditações do céu e da terra 

coisas que não brilham de sol ou se pisam com pés — maravilhas 

fluidas da imaginação. Douro-me de poentes supostos, mas o suposto 

é vivo na suposição. Alegro-me de brisas imaginárias, mas o 

imaginário vive quando se imagina. Tenho alma por hipóteses várias, 

mas essas hipóteses têm alma própria, e me dão portanto a que têm. 

Não há problema senão o da realidade, e esse é insolúvel e vivo. Que 

sei eu da diferença entre uma árvore e um sonho? Posso tocar na 

árvore; sei que tenho o sonho. Que é isto, na sua verdade? Que é isto? 

Sou eu que, sozinho no escritório deserto, posso viver imaginando 

sem desvantagem da inteligência.  

Fernando Pessoa, O livro do desassossego.  

 

Zé Bebelo, que esses projetos ouvisse, ligeiro logo era capaz de ficar 

cheio de influência: exclamar que era assim mesmo, para se 

transformar aquele sertão inteiro do interior, com benfeitorias, para 

um bom Governo, para esse ô-Brasil! (...) Era só carros-de-bois 

carreando a cana. (...) Nós íamos virando enxadeiros. Nós? Nunca! 

João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas.  

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a Eudoxia, Esmeralda e Germina (in memorian). 
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RESUMO  
 

 

A questão que movimenta a pesquisa versa sobre o que o Estado, através de suas instituições, 

produz ao atravessar situações-problema protagonizadas por uma empresa de exploração 

mineral e famílias que criam animais (caprinos, ovinos, bovinos etc.) em áreas de uso comum 

de caatinga não cercada, no semiárido norte da Bahia, mais precisamente em local 

denominado Fazenda Curral Velho, em Juazeiro. Os objetivos são: a) descrever as lógicas de 

apropriação do espaço geográfico dos agentes sociais envolvidos, apresentando o processo de 

ocupação da terra, na Fazenda Curral Velho; b) comparar as lógicas sobre o uso e a 

significação do espaço atribuídos pelos habitantes de Curral Velho e pela empresa; c) discutir 

noções e conceitos assentados em abstrações e generalizações como o conceito de Estado e de 

resolução de conflitos; d) identificar as práticas e discursos de funcionamento dos órgãos 

estatais, tomando como ponto de partida as situações-problema apresentadas; e) construir uma 

interface entre campos do conhecimento científico que interpelaram o objeto que 

investigamos.  Por meio de um estudo de caso, com enfoque qualitativo e uso de entrevistas 

semidiretivas, análise documental e observação de alguns eventos ocorridos nos cenários 

empíricos onde os fatos se sucedem, a pesquisa procura articular um conjunto de processos 

sociais que relacionam o político, o econômico e o jurídico, a fim de tratar dos discursos, 

normas e práticas estatais no atravessamento do que alguns autores nomeiam por conflitos 

socioambientais.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The research question is what the State produces, through its institutions, when faced with 

problematical situations created by a mining company and families that farm animals in 

common areas of non-fenced caatinga, at north Bahia’s semi-arid region, more precisely the 

area named Curral Velho Farm, in Juazeiro. The objectives are: a) to describe the logics of 

appropriation of the geographic space by the social agents involved, showing the process of 

land occupation at Curral Velho Farm; b) to compare the logics of the use and the discursive 

construction of space by the inhabitants of Curral Velho and by the company; c) to discuss 

concepts and notions based on abstractions and generalizations, such as 'State' and 'conflict 

resolution'; d) to identify the State’s practices and discourses around the problematical 

situations presented;  e) to construct an interface between the scientific fields applied to the 

object investigated. Through case study, using qualitative methods and semi-direct interviews, 

document analysis and observation, the research is intended to articulate social processes that 

involve politics, economics and law, in order to grasp the discourses, norms and state 

practices of what some authors call social-environmental conflicts. 
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Introdução 

 

A história que recontamos se passa em uma localidade cuja paisagem física e social foi 

transformada pela instalação de um empreendimento econômico estranho à dinâmica 

socioeconômica local. Essa dinâmica se assenta, predominantemente, na agricultura familiar e 

na pecuária extensiva de animais, em áreas de uso comum e de caatinga não cercada, 

sobretudo de caprinos. Essa localidade está situada no município de Juazeiro e seu nome é 

Fazenda Curral Velho. 

Por agricultura familiar, entendemos, como René Carmo,   

A forma de organização produtiva em que os critérios adotados para orientar as 

decisões relativas à exploração agrícola não se subordinam unicamente pelo ângulo 

da produção/rentabilidade econômica, mas leva em consideração também as 

necessidades e objetivos da família.
1
  

 

As características que se destacam são o cultivo diversificado em pequenas áreas de 

terra, o emprego de trabalho familiar e, em algumas situações, de trabalhadores temporários. 

Segundo Schneider, a expressão agricultura familiar toma corpo no cenário brasileiro em 

meados da década de noventa, em razão de, basicamente, dois eventos. O primeiro diz 

respeito ao ascenso e à agitação em que se encontrava o sindicalismo rural vinculado à 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) nesse período, que 

buscou sintetizar a sua identidade e reivindicações em uma nova categoria política.   

Diante dos desafios que o sindicalismo rural enfrentava nesta época – impactos da 

abertura comercial, falta de crédito agrícola e queda dos preços dos principais 

produtos agrícolas de exportação –, a incorporação e a afirmação da noção de 

agricultura familiar mostrou-se capaz de oferecer guarida a um conjunto de 

categorias sociais, como, por exemplo, assentados, arrendatários, parceiros, 

integrados às agroindústrias, entre outros, que não mais podiam ser 

confortavelmente identificados com as noções de pequenos produtores ou, 

simplesmente, de trabalhadores rurais.
2
 

 

O segundo evento é representado pela criação do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF) que, conforme o autor, decorreu da legitimidade social e 

política adquirida pela agricultura familiar.  

O último Censo Agropecuário realizado (2006) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) contribuiu para essa legitimidade social e política. O Censo Agropecuário 

registrou a presença de 4.367.902 de estabelecimentos da agricultura familiar. Do conjunto de 

                                                           
1
 CARMO, R. B. A. A questão agrária e o perfil da agricultura familiar brasileira. In: XXXVII Congresso 

Brasileiro de Economia e Sociologia Rural. 1999, Foz do Iguaçu.  Anais... Foz do Iguaçu, 1999. 
2
 SCHNEIDER, S. Teoria social, agricultura familiar e pluriatividade. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 

São Paulo, v. 18, n.º 51, fev. 2003, p. 99-121. 
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estabelecimentos rurais, isso equivale a 84,4%, no entanto, ocupam apenas 80,25 milhões de 

hectares, isto é, 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários. Esses números 

demonstram o alto grau de concentração fundiária no Brasil, haja vista que a agropecuária 

patronal/agronegócio reúne 75,7% da área ocupada, com 15,6% do total dos estabelecimentos. 

O Nordeste concentra a maior parte de estabelecimentos da agricultura familiar, com 

2.187.295 de unidades, numa área de 28.332.599 hectares, contra 266.711 de 

estabelecimentos da agricultura patronal em 47.261.842 de hectares. A Bahia possui 665.831 

estabelecimentos da agricultura familiar em 9.955.563  de hectares, contra 95.697 

estabelecimentos do agronegócio, que ocupam 19.224.996 hectares. Consta na publicação 

produzida pelo IBGE sobre o último Censo Agropecuário realizado que  

apesar de cultivar uma área menor com lavouras e pastagens (17,7 e 36,4 milhões de 

hectares, respectivamente), a agricultura familiar é responsável por garantir boa 

parte da segurança alimentar do País, como importante fornecedora de alimentos 

para o mercado interno.
3
 

 

Aliada à agricultura familiar, os núcleos familiares de Curral Velho exercem a pecuária 

extensiva de animais (ovinos, caprinos, bovinos) em áreas de caatinga que são de uso comum 

e não possuem cercas. Em algumas regiões da Bahia, a conjunção entre pecuária extensiva de 

animais e áreas de uso comum não cercadas recebe o nome de fundo de pasto
4
 (no bioma 

caatinga) e fecho de pasto (no bioma cerrado). Outras denominações também são encontradas 

como “larga”, “solta”, “centro de caatinga” etc. Segundo o registro da Coordenação de 

Desenvolvimento Agrário (CDA), há, pelo menos, 432 comunidades de fundo e fecho de 

pasto na Bahia. Esses números são imprecisos, uma vez que muitas comunidades, apesar de 

não se definirem como fundo/fecho de pasto, apresentam suas características socioculturais e 

econômicas próprias, como a que pesquisamos e, dada a não utilização do nome, passam ao 

largo dos cômputos oficiais.   

                                                           
3
 IBGE. Censo Agropecuário 2006: Agricultura familiar. Rio de Janeiro, 2006. 

4
 Inúmeros trabalhos dedicaram-se a explorar o assunto, a saber: ALMEIDA, A.W. B. Terras de quilombos, 

terras indígenas, “babaçuais livres”, “castanhais do povo”, faxinais e fundos de pastos: terras tradicionalmente 

ocupadas. 2. ed. Manaus: PGSCA/UFAM, 2008;  CARVALHO, F. P. Fundos de Pasto: organização política e 

território. Dissertação de mestrado: UFBA, 2008; DIAMANTINO, P. T. “Desde o raiar da aurora o sertão 

tonteia”: caminhos e descaminhos da trajetória sócio-jurídica das comunidades de fundo de pasto pelo 

reconhecimento de seus direitos territoriais. Dissertação de mestrado: UnB, 2007; GARCEZ, A. N. R. Fundo de 

pasto: um projeto de vida sertanejo. Salvador:  INTERBA/SEPLANTEC/CAR, 1987; CAMAROTE, E. M. 

Lages das Aroeiras: territorialização, parentesco e produção em uma comunidade baiana de fundo de pasto. 

Dissertação de mestrado: UFBA, 2010; FERRARO JÚNIOR, L. A. Entre a invenção da tradição e a imaginação 

da sociedade sustentável: estudo de caso dos fundos de pasto na Bahia. Tese de Doutorado: UNB, 2008; 

SABOURIN, E.; CARON, P.; SILVA, P. C. G. O manejo dos “fundos de pasto” no nordeste baiano: um 

exemplo de reforma agrária sustentável.  Revista Raízes, Ano XVIII, nº. 20, novembro/99, pp. 90-102; SILVA, 

M. C. As comunidades de fundo de pasto “diante da lei”. Monografia: UEFS, 2009; SILVA, L. S. Resistência e 

luta na terra: da “invisibilidade” à garantia de direitos das Comunidades de Fundo de Pasto de Areia Grande, 

Casa Nova-BA. Monografia: Faculdade Ruy Barbosa, 2011; dentre outros. 
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Considerando esses elementos iniciais, situamos a problemática que movimentou a 

pesquisa. A investigação versou sobre as práticas e discursos que as instituições estatais 

produziram ao atravessar “situações-problema”
5
 geradas pela instalação do empreendimento 

dedicado à exploração mineral em uma localidade com características de comunidade rural do 

semiárido baiano denominadas fundo de pasto.  

As situações-problema resultaram da instalação e funcionamento da atividade mineral 

que gerou danos: a) às casas dos habitantes de Curral Velho, face às operações de desmonte 

de rochas que provocaram abalos nas estruturas das edificações; b) às áreas de uso comum 

destinadas ao pastoreio de animais, face à abertura de uma imensa cratera e também à 

limitação da área para a pastagem, c) à saúde das pessoas, face à emissão de grande 

quantidade de material particulado gerado nas operações de desmonte e tratamento das 

rochas, d) bem como às ameaças de deslocamento compulsório de famílias de suas casas pela 

exploração de outras jazidas minerais e aos dissabores e transtornos provocados em suas 

vidas, dentre outras situações.   

O objeto desse trabalho começou a ser construído a partir da participação em uma 

primeira reunião, em dezembro de 2006, com habitantes da localidade, a convite da Comissão 

Pastoral da Terra da Diocese local e do SINTAGRO
6
.  

A reunião ocorreu na casa de uma das famílias que vivenciavam o “problema” discutido 

e contou com a participação de membros das demais famílias do lugar. O problema discutido 

pôde ser observado desde o momento da chegada ao local: a plena atividade de equipamentos 

e prédios para a extração de granito, a qual vinha provocando modificações na vida daquelas 

pessoas. O objetivo da reunião era ouvir os relatos dos habitantes e iniciar as tratativas para o 

acompanhamento jurídico do caso, de caráter voluntário, em parceria com as organizações.  

O acompanhamento jurídico foi iniciado como apoio às atividades de mobilização para 

a participação política e garantia de direitos desenvolvidas pela CPT de Juazeiro e pelo 

SINTAGRO. Durante o trabalho de acompanhamento jurídico
7
, diversas instituições do 

Estado foram instadas a agir ou a manifestar-se, a exemplo do Ministério Público Estadual e 

                                                           
5
 HULSMAN, L.; DE CELIS, J. B. A aposta por uma teoria da abolição do sistema penal. Tradução Natalia 

Montebello. Verve: Revista Semestral do NU-SOL - Núcleo de Sociabilidade Libertária, São Paulo, n.º 8, out. 

2005, p. 246-275.  
6
 Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Agrícolas, Agroindustriais e Agropecuárias dos Municípios de 

Juazeiro, Curaçá, Casa Nova, Sobradinho e Sento Sé.  
7
 O trabalho de acompanhamento jurídico continua, mas, por diversas razões, sempre foi bastante intermitente, 

se orientando por tentar provocar as instituições estatais a proporem as medidas necessárias, a exemplo do 

Ministério Público Estadual.   
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do Poder Judiciário local, do Departamento Nacional de Produção Mineral e do órgão 

ambiental estadual.   

A partir das respostas desses agentes estatais e contando com a colaboração preciosa de 

alguns pesquisadores
8
, o objeto, que era dotado de “realidade social”, passou a ser dotado de 

“realidade sociológica”
9
, pois a observação assumiu um novo contorno, agora voltada à 

produção de uma reflexão autônoma em relação às preocupações profissionais e decorrentes 

do engajamento militante.  

Todavia, trata-se de uma relativa autonomia, pois como já apontaram Bourdieu, 

Chamboredon e Passeron,  

não é possível evitar a tarefa de construir o objeto sem abandonar a busca por esses 

objetos pré-construídos, fatos sociais separados, percebidos e nomeados pela 

sociologia espontânea ou ‘problemas sociais’ cuja pretensão a existirem como 

problemas sociológicos é tanto maior na medida em que se tem mais realidade social 

[...].
10

  

 

Assim, quando nos reportamos a uma reflexão autônoma não buscamos reforçar o mito 

da neutralidade científica, pois, segundo compreendemos, a ciência é um território contestado, 

em que a luta pela interpretação do que ocorre é tão decisiva quanto as lutas que efetivamente 

ocorrem. Os conflitos da vida social nela encontram eco, ou, muitas vezes, é a própria ciência 

que produz o ruído que ressoa nas relações humanas.   

Sobre esse processo, se referiu Espinheira
11

 ao registrar que “olhamos o mundo e 

selecionamos o que nos interessa. É a partir deste olhar que começamos a pesquisar, a 

transformar aspectos da realidade em problema a ser resolvido pela pesquisa”.   

No que diz respeito à questão de pesquisa, entendemos que seria importante dispensar 

maior atenção ao controle social formal exercido pelas instituições estatais com relação a essa 

atividade econômica, compreendendo o Estado como uma representação generalizante de suas 

diversas instituições.  

                                                           
8
 Referimos-nos aqui ao Professor Riccardo Cappi e à Professora Françoise Digneffe que, com suas indicações 

bibliográficas e a leitura atenta e cuidadosa do rascunho do projeto, ajudaram-nos a recolocar a questão de 

pesquisa.  
9
 Advertiram Bourdieu, Chamboredon e Passeron que “numerosos sociólogos principiantes agem como se 

bastasse adotar um objeto dotado de realidade social para deterem, ao mesmo tempo, um objeto dotado de 

realidade sociológica: sem falar das inumeráveis monografias de aldeia, poderíamos citar todos os temas de 

pesquisa que têm como única problemática a pura e simples designação de grupos sociais ou problemas 

percebidos pela consciência comum em determinado momento de tempo.” BOURDIEU, P; CHAMBOREDON; 

J.C.; PASSERON, J.C. Ofício de sociólogo: metodologia da pesquisa na sociologia. 6. ed. Petrópolis:  Vozes, 

2007. p. 47.  
10 BOURDIEU, CHAMBOREDON, PASSERON, op. cit., p. 47.  
11

 ESPINHEIRA, G. Metodologia e prática do trabalho em comunidade. Salvador, Edufba, 2007.  
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Por certo, controle social formal é um objeto demasiadamente amplo, o que lhe garante 

um caráter polissêmico e impreciso, registra Dan Kaminski
12

, sobretudo quando nos referimos 

às tentativas de conceituá-lo.  

Marcos Alvarez recupera a trajetória da noção nos meios científicos onde a mesma foi 

cultivada, ao registrar que a sua criação se deve à sociologia norte-americana do século XX, 

quando o termo passa a designar os “mecanismos de cooperação e coesão voluntária da 

sociedade norte-americana (Rothman, 1981)”
13

. É somente após a 2ª Guerra Mundial que a 

noção se distancia dessa perspectiva e assume uma nova feição, passando a ser utilizada para 

designar “o resultado de práticas de dominação organizadas pelo Estado ou pelas 'classes 

dominantes'”
14

. Nos anos oitenta, os trabalhos que permitiram essa virada crítica são também 

alvo de críticas, dando uma nova orientação aos trabalhos.  

Essa parece ser a situação atual das pesquisas desenvolvidas sob o rótulo da 

expressão controle social: deve-se ultrapassar uma visão por demais instrumentalista 

e funcionalista do controle social como uma misteriosa racionalidade voltada para a 

manutenção da ordem social e buscar, em contrapartida, formas mais 

multidimensionais de pensar o problema, capazes de dar conta dos complexos 

mecanismos que não propriamente controlam mas sobretudo produzem 

comportamentos considerados adequados ou inadequados com relação a 

determinadas normas e instituições sociais.
15

 

 

É justamente pensando nesse aspecto produtor, que fazemos uso da noção, ou seja, o 

repertório de práticas e discursos que revelam a atuação das instituições estatais no cenário 

empírico que descrevemos.  

A questão de pesquisa demandou um tratamento em vários campos do conhecimento 

científico e tomou como cenário empírico as modificações ocorridas na paisagem física e 

social de Curral Velho com a instalação do empreendimento econômico.  

O ingresso no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade 

Federal Fluminense permitiu dar um novo matiz à problemática, que assumiu novos 

delineamentos, inserindo-a em um novo campo de discussões a respeito dos conflitos 

socioambientais. As abordagens produzidas nesse campo, no que diz respeito à questão da 

resolução de conflitos ambientais, possibilitaram o entrelaçamento com abordagens 

desenvolvidas nos campos com os quais tinhamos contato anterior.   

                                                           
12

 KAMINSKI, D. Controle social e reação social. Tradução Riccardo Cappi e Marco Aurélio Bastos Macedo. 

Jornada de estudos na Bélgica. Acordo de Cooperação UCL-UEFS. Grupo de Pesquisa em Criminologia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, 2009. (mimeografado).  
13

ALVAREZ, M. C. Controle social: notas em torno de uma noção polêmica. São Paulo Perspectiva,  São 

Paulo,  v. 18,  n. 1,  p. 169, mar.  2004. 
14

 ALVAREZ, op. cit., p. 170.    
15

 ALVAREZ, op. cit., p. 170.  
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A partir de todos esses aportes teóricos e metodológicos, pudemos recolocar a questão 

de partida e traçar o objetivo geral: identificar e analisar o tratamento dado pelas instituições 

estatais, através de seus discursos, normas e práticas, às ações decorrentes da instalação e 

operação do empreendimento econômico e suas condutas que produziram situações-problema 

na interação com as famílias de Curral Velho.  

Como objetivos específicos, diante da ampla gama de conteúdos relacionados, 

estabelecemos: a) descrever a dinâmica de ocupação territorial promovida pelos habitantes da 

Fazenda Curral Velho; b) comparar as lógicas sobre o uso e a significação do espaço 

atribuídos pelos habitantes de Curral Velho e pela empresa; c) discutir noções e conceitos 

assentados em abstrações e generalizações como o conceito de Estado e de resolução de 

conflitos; d) identificar as práticas e discursos de funcionamento dos órgãos estatais, tomando 

como ponto de partida as situações-problema apresentadas; e) construir uma interface entre 

campos do conhecimento científico que interpelaram o objeto que investigamos.  

A dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo foi dedicado a 

descrever o “território vivido”
16

, isto é, os processos de uso e ocupação territorial promovidos 

pelas famílias que habitam Curral Velho, em Juazeiro. Buscamos apreender as significações 

dadas pelos habitantes da localidade com o intuito de construir categorias analíticas próprias 

que possibilitassem a compreensão desse processo de ocupação e as articulações construídas 

pelas famílias no uso da terra, que associam áreas de uso comunitário e áreas de uso familiar.  

O segundo capítulo se destinou a expor as condições que tornaram possíveis a 

instalação do empreendimento nas terras de uso comunitário de Curral Velho, o “território 

explorado”
17

. Essas condições aliaram fatores internos, tendo em vista a permissão concedida 

pelas famílias no momento inicial, e fatores externos, face à atuação de instituições estatais no 

que se refere à obtenção por parte da empresa de licenças e alvarás para regularizar o 

funcionamento.   

As tensões entre o território vivido e o território explorado são tematizadas no terceiro 

capítulo. Por meio dos discursos apresentados nas arenas públicas pelos habitantes de Curral 

Velho, que foram construindo a sua percepção sobre a atividade de exploração mineral, e pela 

empresa, estes assentados no plano da técnica e da lei, buscamos discutir as dimensões 

políticas do processo de construção social da ideia de impacto ambiental.  

                                                           
16

 SILVA, C.E.M. Lugar-hábitat e lugar-mercadoria: territorialidades em tensão no domínio dos cerrados. In 

ZHOURI, A.; LASCHEFSKI, K.; PEREIRA, D. B. A insustentável leveza da política ambiental: 

desenvolvimento e conflitos socioambientais. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. p. 241. 
17

 SILVA, op. cit., p. 241.  
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O quarto capítulo descreve as práticas adotadas pelas instituições estatais no que diz 

respeito ao atravessamento das situações-problema decorrentes do tensionamento entre o 

território vivido e o território explorado.        

O último capítulo identifica possibilidades analíticas encontradas em campos do 

pensamento das ciências sociais que tomaram como centro de suas investigações a questão da 

“resolução de conflitos” e os métodos empregados para tanto. À luz dessas investigações, 

buscamos constituir o nosso próprio quadro analítico para nos orientar em relação ao cenário 

empírico que trabalhamos.  

Compreendemos que o tipo de análise que construímos se adequa melhor à proposta 

qualitativa, sem que isso signifique uma rejeição a outras propostas, uma vez que, conforme 

escreveu Pires
18

, “é próprio da pesquisa qualitativa ser flexível e descobrir-construir seus 

objetos, à medida que a pesquisa progride”, bem como pela possibilidade de “combinar 

diferentes técnicas de coleta de dados”.  

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, inspirada em princípios 

indutivistas, na qual se apontam, provisoriamente, algumas tendências, em lugar de relações 

de causa e efeito, que aqui serão denominadas postulados, no sentido proposto por Deslauriers 

e Kérisit. Essa é a razão pela qual abandonamos a formulação e verificação de hipóteses. 

Numa abordagem hipotético-dedutiva, a ênfase recai sobre a necessidade de 

formular uma hipótese que será preciso testar. O objeto e o problema de pesquisa 

são, portanto, elaborados desde o início, a partir de um corpus preexistente de 

pesquisas que se deve examinar, para aí encontrar lacunas. Para empregar uma 

metáfora, a construção do objeto de pesquisa é, assim, vista como uma pedra que, 

colocada em bom lugar, fortificará o delineamento. Ocorre o inverso para a pesquisa 

qualitativa: em primeiro lugar, as hipóteses são geralmente substituídas por 

postulados indicando mais uma tendência do que uma relação de causa e efeito; em 

segundo lugar, os postulados são abertos, menos predeterminados, e podem surgir a 

qualquer momento da pesquisa, os mais interessantes aparecendo, aliás, durante o 

processo. 
19

 

 

Adotamos a proposta qualitativa devido a sua natureza e seu alcance teórico em relação 

à questão de pesquisa que propomos, ainda que essa sua natureza e esse seu alcance sejam 

objeto de controvérsias nos meios científicos. No entanto, entendemos que a proposta 

quantitativa apresentaria maiores limites ao desenvolvimento satisfatório da questão tendo em 

vista o caráter dos objetos empíricos.  

                                                           
18

 PIRES, A. Amostragem e pesquisa qualitativa: ensaio teórico e metodológico. In: POUPART, J. et al. A 

pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Tradução Ana Cristina Nasser. Petrópolis: 

Editora Vozes, 2008b. p. 154-211.   
19

 DESLAURIERS, J.P.; KÉRISIT, M. O delineamento da pesquisa qualitative. In: POUPART, J. et al. A 

pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Tradução Ana Cristina Nasser. Petrópolis: 

Editora Vozes, 2008. p. 127-153.   
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A pesquisa tem ainda um caráter exploratório, pois a região geográfica que escolhemos 

como cenário empírico, do ponto de vista que adotamos, não foi investigada, ou pelo menos, 

não há registros conhecidos de análises específicas. Com relação ao tratamento que damos à 

questão de pesquisa, esse caráter exploratório é minimizado, pois há inúmeros estudos 

apontando para a mesma problemática, inclusive interpelando o mesmo objeto – as 

instituições estatais e seu repertório de práticas e discursos para a “resolução de conflitos”, 

com os quais procuramos dialogar.  

Assim, considerando o caráter exploratório com relação à região geográfica, o primeiro 

passo do método de trabalho que adotamos consistiu em participar de encontros, reuniões e 

outras atividades para perscrutar situações que pudessem ser analisadas a partir da temática 

que construíamos. Dados foram construídos também por meio de observação, essa entendida 

não apenas no sentido antropológico da expressão, mas também como a observação da “vida 

social em seu desenvolvimento natural, antes de qualquer pré-construção teórica do fenômeno 

a ser pesquisado.”
20

  

Com a realização do III Seminário Estadual da Articulação de Fundos e Fechos de 

Pasto, entre os dias 14 a 17 de novembro de 2008, em Senhor do Bonfim, Bahia, pudemos 

tomar conhecimento de inúmeras situações em que os habitantes dos fundos de pasto 

relatavam as suas experiências com a chegada de empreendimentos econômicos exógenos. O 

encontro contou com a presença de camponeses de diversos municípios do Estado onde os 

fundos e fechos de pasto ainda estão presentes, sendo eles, Monte Santo, Remanso, Cocos, 

Oliveira dos Brejinhos, Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Bom Jesus da Lapa, 

Jaguarari, Buritirama e Antonio Gonçalves.  

A programação do encontro estabeleceu um momento de discussão denominado 

“Debate sobre os desafios”, cujo objetivo era avaliar “a partir do quadro geral [exposto pelos 

representantes de cada comunidade de fundo de pasto] os principais desafios aos fundos de 

pasto e como eles impactam as comunidades e regiões”
21

. Tais “desafios” foram identificados 

a partir do relato dos participantes em grupos de trabalho em torno de alguns assuntos: 

grilagem e regularização fundiária, grandes projetos econômicos, carvoarias e mineração, 

monocultura, jovens e êxodo rural, renda e produção, água, divida e inadimplência, e 

educação.  

                                                           
20 PIRES, A. P. Sobre algumas questões epistemológicas de uma metodologia geral para as ciências sociais. In: 

POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Tradução Ana Cristina 

Nasser. Petrópolis: Editora Vozes, 2008a. p. 43-94. 
21

 Programação do III Seminário Estadual de Fundo de Pasto, de autoria da Articulação Estadual de Fundos e 

Fechos de Pasto.  
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No grupo de trabalho sobre mineração e carvoarias, os participantes produziram um 

relatório oral acerca da situação de cada município, levantando dificuldades trazidas para suas 

vidas associadas à possibilidade de instalação dessas atividades em seus territórios. Em 

muitos dos casos, os participantes relataram aspectos relativos à fase inicial desses 

empreendimentos. No caso da mineração, descreveram as investidas das empresas através da 

coleta de materiais do solo para pesquisa mineral, bem como o assédio aos posseiros e 

proprietários de terras para que as vendessem.    

Outro encontro em que pudemos recolher informações a respeito de locais que poderiam 

constituir unidades de análise para a pesquisa foi realizado em Juazeiro, no distrito de 

Carnaíba do Sertão, nos dias 29 e 30 de setembro de 2009, organizado pela Comissão Pastoral 

da Terra da Diocese de Juazeiro e intitulado “Impactos da mineração na região de Juazeiro”. 

Nesse encontro, tomamos conhecimento da exploração mineral de fosfato na cidade de 

Campo Alegre de Lourdes, numa comunidade chamada Angico dos Dias.  

O encontro em que identificamos outras unidades de análise possíveis ocorreu na cidade 

de Pilão Arcado, em 16 de outubro de 2009, também organizado pela Comissão Pastoral da 

Terra, o qual buscou reunir algumas comunidades de fundo de pasto do município com o 

intuito de debater os conflitos ocorridos entre as comunidades e os empreendedores exógenos, 

ocasião em que tomamos conhecimento da atividade de uma carvoaria na região da Lagoa do 

Gruguxi. Realizamos uma primeira entrevista exploratória semidiretiva
22

. 

Depois desse olhar panorâmico sobre algumas regiões da Bahia, elegemos trabalhar 

com o caso da Fazenda Curral Velho pois se encontrava em um estágio mais profundo de 

interação com agências estatais e também havia um maior acervo de fontes com as quais 

trabalhar.  

O passo seguinte foi realizar entrevistas com algumas pessoas de Curral Velho, devido 

às suas memórias orais. A coleta contou com um plano de entrevista, sendo que a técnica 

adotada foi entrevista semidiretiva de cunho exploratório. No guia de entrevista propomos, 

seguindo as orientações de Ruquoy
23

, questões indutoras e eixos temáticos, organizados a 

partir da identificação dos diversos componentes do problema de pesquisa. Segundo 

Ruquoy
24

, um guia fracamente elaborado se baseia em questões indutoras e eixos temáticos, 

                                                           
22

 A entrevista não foi aproveitada nesse trabalho.  
23 RUQUOY, D. Situação de entrevista e estratégia do entrevistador. In ALBARELLO, L. et al. Práticas e 

métodos de investigação em ciências sociais. Lisboa:  Gradiva, 1997, p. 84-116.  
24

 RUQUOY, op. cit.  
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organizados a partir da identificação dos diversos componentes do problema de pesquisa, e 

explora livremente o pensamento do entrevistado. 

Contamos também com a análise documental para trabalhar os documentos elaborados 

pelas instituições estatais e em observá-las a partir dos contatos travados em audiências e 

reuniões ocorridas desde 2007.  
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1. O espaço vivido: uso e ocupação da Fazenda Curral Velho por criadores 

de animais em áreas comunitárias de caatinga não cercada  

 

Ao utilizar a expressão “espaço vivido”, tomando-a de empréstimo de Carlos Silva
25

, 

nos referimos às formas de apropriação do espaço elaboradas por determinados grupos sociais 

que o moldam por meio das casas que edificam para a sua moradia, para a celebração de 

eventos religiosos e outras interações socioculturais, bem como por meio da realização de 

atividades socioeconômicas, no caso específico, atividades agrícolas e pastoris de pequeno 

porte voltadas ao consumo próprio, com o excedente destinado aos mercados locais. Em 

outras palavras, tratamos da maneira como os membros de um pequeno agrupamento de 

famílias, algumas delas com laços de parentesco entre si, vivenciam o espaço que os circunda 

e nele constroem suas vidas.  

O espaço vivido analisado reúne famílias que residem numa localidade situada em uma 

área rural, que é denominada por seus habitantes como Fazenda Curral Velho, ou, 

simplesmente, Curral Velho. O nome do lugar, segundo o relato de um de seus habitantes, 

está associado às grandes fazendas
26

, onde, nas suas estremas, as pessoas ocuparam pequenas 

áreas de terra.  

Essa localidade está situada em Juazeiro, município que fica no extremo-norte do 

Estado da Bahia. Conforme a divisão administrativa contemporânea do município, a 

localidade pertence ao Distrito de Juremal, sendo muito próxima também do Distrito de 

Carnaíba do Sertão. O acesso principal à localidade é a Rodovia BR 407.  

Às margens da rodovia há uma árvore solitária cujas folhas permanecem sempre verdes 

que sinaliza a entrada, face às cercas de arame farpado que margeiam a estrada federal. A 

entrada permanece sempre aberta.  
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 SILVA, C.E.M. Lugar-hábitat e lugar-mercadoria: territorialidades em tensão no domínio dos cerrados. In 
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Figura 1 Entrada, a margem da Rodovia BR 407, para a Fazenda Curral Velho [Gomes, 2011].  

 

Em seguida, percorre-se uma estrada vicinal, com areia e pedras – de chão batido. Os 

habitantes do local a chamam de vareda. Parte da vareda é também margeada por cercas de 

arame farpado. No fim da mesma, há um portão que dá acesso às áreas de uso comum.   

 

Figura 2 Trecho da estrada vicinal e portão de entrada para a área de uso comum [Gomes, 2011].  

Desde a rodovia é possível observar que o espaço apresenta características que seguem 

o padrão que ocorre com mais frequência, sob um ponto de vista geofísico, nas regiões do 

semiárido baiano e do Nordeste do Brasil.  



28 
 

As vegetações são próprias do bioma caatinga, considerado em toda a sua 

biodiversidade
27

. Em alguns trechos, a vegetação é arbustiva, de pequeno porte, com folhas 

pequenas, e com maior adensamento. Em outros, há arbustos isolados ou árvores de grande 

porte, rodeados por cactáceas de várias espécies, além de uma vegetação gramínea. As 

principais espécies vegetais presentes são, dentre outras, o umbuzeiro, o marizeiro, a favela, o 

catingueiro, o xique-xique, a algaroba. Muitas dessas espécies dão frutos que são usados na 

alimentação, a exemplo do mari e do umbu.  

 

Figura 3 O Xique-xique, espécie própria do bioma Caatinga, na Fazenda Curral Velho [Gomes, 2010].  

 

Durante o período de estiagem, isto é, sem chuvas, esses arbustos perdem as folhas, a 

fim de diminuir a evaporação da água. Essa característica das plantas do bioma caatinga, que 

as tornam resistentes às estiagens, pode ser confundida por um observador mais incauto como 

ausência de vida naqueles troncos retorcidos e ressequidos. No entanto, com a chegada das 

chuvas – o período das trovoadas – a vegetação recupera as folhas verdes e continua o seu 

ciclo até o retorno de um novo período de estiagem.  

As chuvas concentram-se em certos períodos do ano, cuja distribuição ocorre, 

geralmente, entre os meses de novembro a março. Há presença de rios intermitentes, que 

                                                           
27

 Manuel Correia de Andrade sublinha que “caatinga não é uma palavra que exprima uma associação uniforme 

[...] mas uma gama enorme de associações, ora mais, ora menos densas, umas de maior e outras de menor porte.” 

ANDRADE, M. C. de. A terra e o homem no Nordeste: contribuição ao estudo da questão agrária no Nordeste. 

7. ed. rev. aum. São Paulo: Cortez, 2005, p. 47.     
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durante a maior parte do ano são apenas depressões no terreno, pois não há vazão suficiente. 

Esses rios são o Umbuzeiro, o Tourão e o Serrote Branco, que cruzam a rodovia BR 407.  

Em diversos trechos do local afloram formações rochosas. Há formações rochosas 

superficiais e há também algumas com certa profundidade. No caso das mais profundas, os 

habitantes as denominam caldeirões. Esses caldeirões são utilizados como reservatórios de 

água, que abastecem as famílias nos períodos de estiagem, prioritariamente para as atividades 

de criação de animais e agricultura.  

 

Figura 4 Ao fundo, formação rochosa vista do quintal da casa de E. A. S. (mulher) [Gomes, 2010].  

 

A maioria das habitações dispõe de energia elétrica
28

 e água encanada conectada ao 

serviço municipal de distribuição de água tratada, razão pela qual a água das chuvas, quando 

armazenada, não é destinada ao consumo humano e às atividades domésticas, mas apenas para 

a pecuária e agricultura.  

A característica desse grupo social a qual centramos a atenção, e que buscamos abordar 

como um componente do problema que movimentou a pesquisa, está situada na forma como 

organizam a posse das áreas que ocupam para a moradia e criação de animais, notadamente 

caprinos, ovinos e bovinos, bem como as relações dessa organização da posse com o direito 

de propriedade de tais áreas. Como veremos alhures, disputas interpretativas incidirão sobre a 

                                                           
28

 Apenas uma habitação não possui ainda energia elétrica, apesar da linha de transmissão ficar a poucos metros 

da casa.   
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apropriação do solo e do subsolo de tais áreas, motivadas por distintas lógicas que norteiam a 

titularidade da propriedade sob a ótica estatal.    

Conhecer a forma de organização da posse e as relações com o direito de propriedade de 

um lugar requer uma atenção não apenas aos documentos escritos, elaborados em cartórios ou 

pelos próprios envolvidos, ou à história oficial da formação da propriedade da terra no Brasil 

lastreada na legislação e outros documentos elaborados pelo Estado, mas sobretudo aos 

acordos ditos e não ditos, à rede de solidariedade e proximidade construída entre os ocupantes 

do local, as interações com o ambiente, em suas manifestações visíveis e claras, como 

também naquelas não tão visíveis.  

Para tanto, optamos por realizar entrevistas semidiretivas com alguns ocupantes das 

terras de Curral Velho que ali residem e tem o seu criatório
29

 e por analisar escrituras públicas 

e outros documentos que reconhecem o direito de propriedade desses ocupantes, para 

reconstituir o quadro contemporâneo dessa apropriação.  

  Desejamos, com isso, escapar daquelas análises que, invariavelmente, tendem a 

retornar aos primórdios da colonização portuguesa no Brasil, a fim de descrever o itinerário 

desde o regime de concessão sesmarial
30

 e o desbravamento dos sertões até os dias atuais, 

sugerindo que esses foram os fatores determinantes para a ocupação e organização da posse 

pelos habitantes das regiões semiáridas e para o desenvolvimento das características que nos 

reportaremos nas seções posteriores, notadamente a configuração de áreas para uso comum 

destinadas ao pastoreio de animais, que em muitos lugares da Bahia recebe o nome de fundo 

de pasto/fecho de pasto.   

Esses trabalhos tendem a construir um panorama muito genérico da ocupação da terra 

no Nordeste, notadamente no centro-norte da Bahia, e se escoram estritamente no que foi 

imposto pelo Poder Central Colonial – o regime de concessão de sesmarias – e seus 

desdobramentos, sem atentar para outras “sensibilidades jurídicas”
31

 em disputa, a exemplo 

das estratégias de ocupação da terra engendradas por populações indígenas originárias, negros 

africanos etc., isto é, pelos pequenos posseiros.  

                                                           
29

 Criatório é a expressão local que os ocupantes utilizam para se referir aos seus rebanhos.  
30

 O regime de concessão de sesmarias importou no primeiro modelo de ordenamento jurídico de terras no Brasil 

colonial, resultado da aplicação do modelo jurídico português. Segundo Ligia Silva, “o sesmarialismo português 

foi-se transformando e se adaptando aos acontecimentos maiores ocorridos na metrópole e na Colônia, gerando o 

que se poderia chamar de sesmarialismo colonial”, sendo que suas características foram a gratuidade e a doação 

sob certas circunstâncias, quais sejam, o aproveitamento econômico num prazo determinado de tempo. SILVA, 

L. M. O. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da lei de 1850. 2. ed. Campinas, Editora da Unicamp, 2008, p. 

44. 
31

 GEERTZ, C. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Tradução Vera Mello Joscelyne. 

11. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.  



31 
 

São comuns, por exemplo, as referências às casas da Torre e da Ponte
32

, como ponto de 

partida para a reconstrução da história da ocupação da terra no centro-norte da Bahia, sem, no 

entanto, haver o cuidado metodológico de questionar, ou mesmo, de aprofundar determinadas 

afirmações sobre esse processo, sobretudo quanto à presença e ocupação dos não agraciados 

por benesses da Coroa Portuguesa.   

Servindo como pista para questionar a incapacidade de dar conta da ocupação territorial 

no Brasil, produzida pelos não-proprietários, tomando como orientação apenas o sistema 

oficial – a sesmaria – registra Marcia Motta que  

entre a teoria e a prática, enorme foi a distância. Entre pretensões iniciais e a 

realidade da colonização – nos séculos seguintes – um universo de novas categorias 

sociais se somou à do sesmeiro, imprimindo grande complexidade ao tecido social, 

que jamais se reduziu à polaridade representada pelo sesmeiro e seus respectivos 

escravos.
33

   

 

As considerações aqui apresentadas dirigem-se ao método utilizado para a construção 

de argumentos em torno da apropriação territorial do Brasil. As considerações não têm, 

necessariamente, a pretensão de invalidá-los, tendo em vista que, para isso, estudos 

historiográficos voltados à reconstrução da história da posse no Brasil – e não da propriedade 

– precisam ser empreendidos e poderão revelar os agentes que tornaram possível essa grande 

complexidade a que Marcia Motta se reporta.  

A proposta é relativizar as conclusões produzidas pela utilização desse método
34

, que 

tende a não fazer emergir a atuação dos sujeitos “excluídos da história”
35

. O que nos lembra 

Beatriz Heredia, ao tratar da existência histórica de camponeses em áreas de plantation em 

Alagoas. A autora chama a atenção para o grande número de estudos sobre a ocupação da 

terra por grandes fazendeiros e a escassez em relação aos camponeses, e destaca que 

                                                           
32

 As casas da Torre e Ponte, respectivamente, são alusões às duas famílias –  Garcia D’Avila e Antonio Guedes 

– que, no século XVII, eram proprietárias da quase totalidade das terras na região centro-norte da Bahia, registra 

Felisbello Freire.  Nesse sentido, descreve André João Antonil que “sendo o sertão da Bahia tão dilatado, como 

temos referido, quase todo pertence a duas das principais famílias da mesma cidade, que são a da Torre, e a do 

defunto mestre de campo Antônio Guedes de Brito. Porque a casa da Torres tem duzentas e sessenta léguas pelo 

rio de São Francisco, acima à mão direita, indo para o sul, e indo do dito rio para o norte chega a oitenta léguas. 

E os herdeiros do mestre de campo Antônio Guedes possuem desde o morro dos Chapéus até a nascença do rio 

das Velhas, cento e sessenta léguas.” FREIRE, F. História territorial do Brasil: Bahia, Sergipe e Espírito 

Santo. Ed. fac-similar. Salvador: Secretaria de Cultura e Turismo; Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 

1998. 1 v.  ANTONIL, A. J. Cultura e opulência do Brasil. 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 1982. p. 186. 
33

 MOTTA, M. M. M. Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terra no Brasil do século XIX. 2. ed. rev. e 

amp. Niterói: EDUFF, 2008, p. 130.  
34

 Em boa parte dos estudos, é necessário dizer que se limitam a reproduzir os autores clássicos, sem maiores 

preocupações metodológicas.   
35

 Título de uma obra que reúne textos de Michelle Perrot, historiadora feminista francesa, organizada por Stella 

Bresciani. Ver: PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres, prisioneiros. Tradução Denise 

Bottman. 4 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.  
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Ao tomar o cultivo dominante como centro de reflexão, os autores contribuem para 

o fortalecimento da versão sobre a existência de terras em abundância. Essa ideia, 

uma constante na história da ocupação e da expansão da cana-de-açúcar, é 

dominante não apenas entre os grandes proprietários, até hoje beneficiados por esse 

processo, como também na literatura que trata do assunto. Em contrapartida, a 

literatura preocupada em contestar a história “oficial” enfatiza a “dominância” do 

cultivo da cana e, na prática, minimiza a presença dos pequenos produtores. Assim, 

esses autores acabam reforçando, ainda que por via oposta, a versão que pretendem 

contestar.
36

    

 

Trata-se de abandonar as grandes narrativas sobre a propriedade da terra no Brasil e, 

particularmente, no Nordeste, pois, o que é mais grave, tendem a reforçar relações de poder 

hegemônicas na sociedade brasileira, sobretudo pelo caráter legitimador dos direitos de 

propriedade de grandes latifundiários, que, com apoio nesses argumentos, sustentam a sua 

condição de proprietários, em face de sua vasta e longínqua genealogia, ou cadeia sucessória, 

em termos juridicos, sem máculas.    

No lugar delas, buscamos recontar a ocupação de um agrupamento ou povoação tendo 

em vista uma compreensão das “estruturas locais de saber”
37

. Significa que, no lugar das 

macrorelações de causa e efeito, abordaremos aspectos locais, com uma dimensão espaço-

temporal clara e definida, ainda que, obviamente, o diálogo com estruturas externas esteja 

presente.    

Para tanto, optamos por adotar uma perspectiva que privilegia a compreensão dos 

mecanismos formais e informais que ocupantes/habitantes de uma região rural do município 

de Juazeiro utilizam para organizar a posse e a propriedade da terra conjugando áreas de uso 

individual de cada unidade familiar e áreas de uso comum a todas as famílias, sobretudo pela 

atividade produtiva que desempenham de maneira prioritária – a pecuária de caprinos, ovinos 

e bovinos.    

É necessário dizer que o uso dos termos ocupantes/habitantes para nos referir aos 

membros dos grupos familiares tem a ver com a escolha de escapar de certas classificações já 

carregadas de debates teóricos.  

                                                           
36

 HEREDIA, B. M. A. O campesinato e a plantation. A história e os mecanismos de um processo de 

expropriação. In: ______.; SILVA, M. A. M. (Orgs.). Processos de constituição e reprodução do campesinato 

no Brasil: Formas tuteladas de condição camponesa. São Paulo: Editora da Unesp; Brasília: Núcleo de Estudos 

Agrários e Desenvolvimento Rural, 2008. 1 v, p. 40-41.   
37

 Geertz adverte que “abandonar a tentativa de explicar fenômenos sociais através de uma metodologia que os 

tece em redes gigantescas de causas e efeitos, e, em vez disso, tentar explicá-los colocando em estruturas locais 

de saber, é trocar uma série de dificuldades bem mapeadas, por outras dificuldades quase desconhecidas” 

GEERTZ, C. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Tradução Vera Mello Joscelyne. 11. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 13.  
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Nos parece que os termos que adotamos ainda estão livres do peso e da cadeia 

discursiva que definiu os contornos e o conteúdo de outras categorias políticas, a exemplo dos 

termos camponês
38

 ou mesmo morador
39

.  

Avaliamos que atribuir aos mesmos as denominações de posseiros ou pequenos 

proprietários também é, de certo modo, impreciso, tendo em vista que a situação fundiária 

local articula diversas modalidades de direitos fundiários, atravessadas por significados 

diversos. Assim, tais denominações apresentam um caráter restritivo face aos delicados 

matizes da natureza da ocupação da terra.  

Elaboramos categorias de análise que buscam agrupar e interpretar os discursos dos 

agentes sociais, a partir de suas próprias memórias e dos documentos oficiais analisados na 

perspectiva da ocupação do espaço. Essas categorias dizem respeito às condições de uso da 

terra e de outros objetos dispostos no ambiente.   

 

1.1. Terras de ocupação consentida  

 

Uma habitante de Curral Velho, E. A. S.
 
(mulher), de 76 anos, revela como ocorreu o 

processo de ocupação da região. Segundo seu relato, para as primeiras ocupações, não havia 

preocupação por partes dos ocupantes com a celebração de atos de aquisição de propriedade 

de terras perante os cartórios oficiais. “Antigamente não tinha coisa de escritura, não. A 

                                                           
38

 José de Souza Martins escreve que a palavra “camponês” foi introduzida em nosso léxico por teóricos de 

esquerda para aludir às lutas dos trabalhadores rurais ocorridas na década de cinquenta, em substituição aos 

vocábulos regionais que os nomeavam. Segundo o autor, a palavra, conjugada com outra – latifundiário – 

localiza “a unidade das respectivas situações de classe e, sobretudo, procuram dar sentido às lutas dos 

camponeses. [...] a palavra camponês não designa apenas o seu novo nome, mas também seu lugar social, não 

apenas no espaço geográfico, no campo em contraposição à povoação ou à cidade, mas na estrutura da 

sociedade; por isso, não é apenas um novo nome, mas pretende ser também a designação de um destino 

histórico”. MARTINS, J. S. Os camponeses e a política no Brasil. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1986, p. 22-23. 
39

 Delma Pessanha Neves alude ao morador como aquele trabalhador rural controlado pelo proprietário de terra, 

seja nos momentos de maior produtividade, seja nos períodos de entressafra. O controle é exercido pela 

disponibilização da terra ao morador para que este cultive a terra com lavouras para o sustento próprio e da 

família, em troca este deve fornecer parte da lavoura ao proprietário, bem como serviços e obrigações diversas. 

Por esse sistema, o morador tem sua força de trabalho imobilizada, configurando verdadeira relação de 

dependência do que se afirma proprietário de terras. Para a autora, a morada é uma forma de utilização da força 

de trabalho e eram rentáveis ao suposto proprietário de terras porque garantia “a transferência de prejuízos 

causados por instabilidade de preços e por falta de sistematicidade nas condições de pagamento do produto 

mercantil transferido à cadeia de comercialização.” NEVES, D. P. Formas tuteladas de condição camponesa: 

colonato e morada na agroindústria exportadora. In: ______.; SILVA, M. A. M. (Orgs.). Processos de 

constituição e reprodução do campesinato no Brasil: Formas tuteladas de condição camponesa. São Paulo: 

Editora da Unesp; Brasília: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, 2008. p. 137-161. 1 v. p. 138.    
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pessoa que queria fazer uma casa e uma roça tinha que pedir ao finado Nonô, que tinha mais 

terras”, explica a ocupante.   

Apesar de não haver preocupação com a oficialidade, os ocupantes deveriam obter a 

autorização de um suposto proprietário de terras, o “finado Nonô”. Outro habitante também se 

refere ao “finado Nonô”, mas, dessa vez, adotando um nome – Antenor, e não o apelido, o 

que poderia sugerir a não existência de uma relação de proximidade, em contraste com o uso 

de um apelido.  

Antenor... ele comprou a terra. Ele era dono aqui também. Eu faço que nem o 

ditado, essa parte aqui do Curral Velho era quem gritava na terra aqui era ele e a 

finada Jovina, essa Jovina que eu tô falando. Eram quem gritava aqui. A pessoa só 

fazia um rancho se falasse com eles e eles desse, se não desse aí não podia fazer 

nada.  

 

O “gritar na terra” a que o entrevistado E. A. S. (homem) alude é o imperativo ao qual 

os ocupantes deviam se submeter, sob pena de ver negada a sua autorização para ocupação da 

terra. Tratava-se, assim, de uma ocupação consentida por pretensos proprietários de terras, ou 

seja, a quem os ocupantes indicavam com o domínio de tais áreas. Domínio atribuído pelo 

sentido jurídico, mas, sobretudo, domínio no sentido político.  

Como veremos adiante, é o domínio em sentido político que prevalece, uma vez que são 

supostos proprietários. Como revelou E. A. S. (homem), houve um processo de regularização 

fundiária na região promovido pelo Estado da Bahia, pelo qual, essas terras, antes de 

ocupação consentida por particulares, se tornaram de domínio, em sentido jurídico, de seus 

efetivos ocupantes, mediante doação de terras públicas devolutas. 

Entoce ficou esse negócio aí, aí veio esse negócio de cada pessoa tirá um “didá” de 
terra pra pessoa e aí fazê o documento. E aí veio e fizemos, cada qual tem 

documento de seus pedacinhos de terra e nem todos vez tem, que tem deles aí que 

não se interessaram no tempo.    
 

A percepção do Estado da Bahia é que aquelas terras, atribuídas pelos habitantes a 

Antenor e Jovina, atribuição essa que ocorre, como dissemos, sobretudo por razões de ordem 

política, eram públicas devolutas. Os mecanismos que geram a atribuição incluem a situação 

econômica privilegiada dos supostos proprietários de terras em relação aos ocupantes, 

relações de subordinação em face dessa disparidade econômica e até violência material e 

simbólica. 

Sob o ponto de vista da titularidade da propriedade, isto é, da existência de matrícula no 

registro geral de imóveis em cartório oficial, aquelas terras eram terras públicas devolutas, por 

não haver matrículas cartoriais válidas em nome de particulares, logo, a titularidade da 

propriedade pertenceria ao Estado da Bahia.     
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Assim, o Estado da Bahia promoveu na região, como em outras, ao longo dos anos, 

tímidas ações de arrecadação dessas terras e destinação aos efetivos ocupantes, notadamente 

quando eram pequenos criadores e agricultores, denominando-as ações de regularização 

fundiária.    

Por conta disso, os ocupantes de Curral Velho são, em sua grande maioria, tomando 

como unidade de análise os grupos familiares, pequenos proprietários. A condição de 

pequenos proprietários se deve à extensão de suas terras, cujas dimensões as enquadram nas 

categorias jurídicas minifúndio e pequena propriedade
40

. 

Os títulos de propriedade de que dispõem grande parte dos ocupantes de Curral Velho 

advém dessa regularização fundiária promovida pelo Estado da Bahia.  

 

Tabela 1: Elementos dos títulos de propriedade adquiridos em processos de regularização fundiária 

promovidos pelo Estado da Bahia 

 

Ocupante/ 

Proprietário 

Extensão da terra Ano do processo 

de regularização 

fundiária 

L. M. N. (mulher) 88 ha 14 a 37 ca
41

 2000 

E. N. (homem)  75 ha 44 a 55 ca  2002 

E. A. S. (homem) 22 ha 37 a 79 ca  2000 

Fonte: Elaboração da autora a partir das certidões expedidas pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Juazeiro, Bahia. 

 

Destacamos, ainda, duas situações encontradas que se distinguem das indicadas na 

tabela. A primeira diz respeito às irmãs proprietárias E. A. S. (mulher), M. H. P. (mulher) e A. 

H. S. (mulher).  

O título de propriedade que possuem conjuntamente, registrado em cartório de registro 

de imóveis em 1966, confirma o relato de E. A. S. acerca da ocupação consentida da terra. 

Segundo o registrado em cartório, as proprietárias compraram de uma área de 144 hectares do 

“finado Nonô”. 

O título de propriedade pertencente a E. F. C., obtido mediante compra a R. C. B. e O. 

F. B. em 1978, revela que se trata de uma área de 50 hectares, sem indicação de coordenadas 

geográficas, apenas uma descrição vaga das benfeitorias ali construídas –  “uma casa de 

                                                           
40

 O Estatuto da Terra define o minifúndio como o imóvel rural de área e possibilidades inferiores à propriedade 

familiar, bem como a Lei n.º 8.629/1993 que determina que a pequena propriedade é aquela que possui área 

territorial compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais. O módulo fiscal no município de Juazeiro equivale a 65 

hectares.   
41

 Hectares, ares, centiares, na ordem em que aparecem.  
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moradia, um curral, um chiqueiro, um cercado de palma, um cercado de pastagens nativas 

com aguada”
42

 – e de seus confrontantes, isto é, seus vizinhos. O título de propriedade revela 

também uma informação útil do ponto de vista da organização da posse, a qual nos 

reportaremos mais detalhadamente nas seções posteriores. O documento registra se tratar de 

“uma posse de terra em comum”
43

.    

Uma distinção relevante entre os títulos de propriedade daqueles que os receberam por 

meio de doações do Estado da Bahia, no processo de regularização fundiária, e os títulos 

resultantes de transações de compra e venda entre particulares é que nos títulos concedidos 

nas ações de regularização fundiária apresentam uma precisão muito grande no que diz 

respeito às dimensões geofísicas. Enquanto que na compra e venda entre particulares não há 

definição de limites.   

O material recolhido com a análise documental das certidões do Cartório de Registro de 

Imóveis de Juazeiro, bem como com as entrevistas semidiretivas sugere que a condição de 

proprietários dos ocupantes das terras de Curral Velho resultou do consentimento.  

A permissão para criar animais, construir casas e currais é o elemento determinante na 

forma original de apropriação do espaço, que perpassou as gerações de habitantes. Os 

particulares, com efeito, pseudoproprietários absenteístas, cedem lugar ao Estado enquanto 

autorizadores das ocupações. Alteram-se os que permitem, mas a necessidade de permissão 

permanece. 

O significado da categoria analítica terras de ocupação consentida busca abarcar essa 

forma de ocupação da terra entremeada por relações de poder que envolvem pretensos 

proprietários, que mantiveram sob seu domínio político extensas áreas de terra, controlando-

lhes o acesso.  

Também nos referimos, com tal categoria, aos próprios representantes do Estado que, 

através de ações de regularização fundiária, obtém dividendos de várias ordens, mediante 

doações de pequeníssimas porções de terras públicas devolutas aos ocupantes dessas áreas, 

que não altera o quadro da concentração fundiária aludido na introdução desse trabalho.  

Observando a dimensão territorial da apropriação jurídica, seja das áreas doadas pelo 

Estado, seja das áreas adquiridas mediante transações entre particulares, verifica-se que duas 

delas possuem menos de um módulo fiscal, sendo o que a legislação agrária brasileira designa 

minifúndio. Todas as outras constituem o que a legislação denomina pequena propriedade.  
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 Conforme escritura pública de compra e venda com averbação.  
43

 Idem.  
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 1.1.1. Terras de estremas   

 
É só três fazenda que tinha antigamente, que na escritura era assim: Curral Novo, 

Curral Velho. Era duas escritura que tinha. As pessoas comprava pra fazê qualquer 

benefício, cercar, porque tinha as estrema: Curral Velho, Curral Novo. A minha é na 

Fazenda Curral Velho, nas estrema. Num tinha negócio de medir não, era as estrema 

certa. 

 

Nesse trecho, um dos entrevistados, E. F. C. (homem), um habitante-proprietário, traz à 

superfície uma categoria analítica importante e que se soma ao conjunto de elementos que 

conformam o direito de propriedade da terra em Curral Velho.   

Alude o entrevistado a uma intensa concentração fundiária, uma vez que apenas dois ou 

três fazendeiros detinham o domínio político e cartorial das terras, por meio de escrituras. 

Com essas escrituras, esses fazendeiros comercializavam terrenos com famílias que 

desejavam estabelecer casas para moradia e exercer atividades agropecuárias. Esses terrenos 

estavam localizados nas estremas, ou seja, em zonas limítrofes às terras da Fazenda Curral 

Novo apropriadas por outro fazendeiro. 

Estrema, segundo a definição do Novo Dicionário Aurélio da língua portuguesa, 

significa “marco divisório de propriedades rústicas”. A definição do dicionário refere-se a 

uma área de amortecimento entre duas ou mais fazendas, isto é, à faixa de terra entre duas ou 

mais áreas rurais apropriadas individualmente. 

No entanto, o que a definição do dicionário não aborda é que a ideia de marco divisório 

só seria possível de ser sustentada quando houvesse limites traçados com precisão entre essas 

fazendas.  

Francisco Carlos Teixeira da Silva assinala que as estremas remontam a práticas muito 

antigas de apropriação da terra, uma vez que até a Coroa Portuguesa se referia a elas em seus 

documentos, determinando que as doações de terras não deveriam ser contíguas, garantindo 

pelos menos uma légua de terras entre as fazendas. “Fundamental na definição do sistema de 

uso da terra, a légua de mediação entre as fazendas [...] constituiu-se em uma área comunal, 

de uso coletivo, onde o gado de diversos criadores ficava à solta.”
44

  

No caso da apropriação privada das terras brasileiras, notadamente da região que 

tomamos como cenário empírico, um elemento característico é justamente a dificuldade de 

demarcação de limites devido à sua imprecisão consignada nos documentos cartoriais.  

                                                           
44

 SILVA, F. C. T. Pecuária e formação do mercado interno no Brasil-colônia. Revista Estudos Sociedade e 

Agricultura, Rio de Janeiro, v. 8, 1997, p. 121.  
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No trecho da entrevista que selecionamos, muito embora o entrevistado se refira a uma 

“estrema certa”, o que, segundo ele, dispensaria a necessidade de medição, percebemos, 

entretanto, ao analisar a sua certidão de propriedade, que não há indicação de limites precisos, 

a exemplo da utilização de coordenadas geográficas ou pontos fixos da área de terra. Há 

apenas referência a uma “posse de terra em comum [...] com área de 50 hectares”, sem, no 

entanto, definir onde estão claramente esses hectares.    

Não se trata de uma situação isolada. O contexto, os motivos e os reflexos dessa 

imprecisão secular constituem objeto de investigação de diversos autores em múltiplos 

campos do conhecimento. Sobre os motivos, um estudo importante é o que desenvolveu 

Marcia Motta, numa análise sobre conflitos pela terra no Estado do Rio de Janeiro no século 

XIX e seus entrelaçamentos com o Direito. Escreve Motta que  

o que importava pois para os fazendeiros não era a medição e demarcação tal como a 

desejavam os legisladores. Medir e demarcar, seguindo as exigências da legislação 

sobre as sesmarias, significava, para os sesmeiros, submeter-se à imposição de um 

limite a sua expansão territorial, subjugar-se aos interesses gerais de uma Coroa tão 

distante.
45

  

 

A autora trata do século XIX e do Estado do Rio de Janeiro, porém, os fazendeiros que 

venderam faixas de terras da Fazenda Curral Velho, em Juazeiro, as venderam sem 

identificação das suas dimensões georreferenciadas, reproduzindo o mesmo procedimento 

passados mais de dois séculos.  

Associado ao uso consentido da terra, a ocupação das terras de estremas entre a Fazenda 

Curral Novo e a Fazenda Curral Velho conformou a apropriação do espaço pelas famílias 

pobres na região, sob o ponto de vista do direito de propriedade nos moldes do Direito 

produzido pelo Estado.   

 

1.2.  A organização do uso da terra   

 
A propriedade não pode, pois, ser definida por expressões como “comunismo”, 

“individualismo”, nem por referencia ao sistema de “cooperativas” ou de “empresa 

privada”, mas pelos fatos concretos e pelas condições de uso. É a soma de deveres, 

privilégios, e reciprocidades que liga os sócios-proprietários entre si e o objeto.
46

  

As categorias analíticas discutidas nas seções anteriores se relacionam com o que, sob a 

perspectiva do Direito estatal, pode ser definido como o direito de propriedade. Nas seções 
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 MOTTA, M. M. M. Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terra no Brasil do século XIX. 2. ed. rev. e 

amp. Niterói: EDUFF, 2008, p. 44. 
46

 MALINOWSKI, Bronislaw. Crime e Costume na Sociedade Selvagem. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2003. p. 23.   
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posteriores abordaremos os fatos concretos que revelam as condições de uso da terra 

elaboradas pelas famílias de Curral Velho, que sob a perspectiva do Direito estatal são 

identificados como o direito à posse agrária.  

Os fatos concretos que elegemos como centrais para a observação traduzem a forma 

como distribuem as atividades cotidianas no espaço, considerando o local de habitação, a 

realização de atividades produtivas em áreas de uso individual e comum, e outros espaços de 

sociabilidade. Esses fatos concretos não estão documentados, uma vez que se concretizam 

pela força de trabalho dos habitantes de Curral Velho. Adotamos, para observá-los, a 

utilização de entrevistas semidiretivas.    

 

1.2.1. A racionalidade espacial: a roça e o mato  

 

Os habitantes de Curral Velho construíram casas, inicialmente de adobe, depois 

substituído por alvenaria, com finalidade de moradia permanente. Em algumas casas ainda há 

resquícios da utilização de adobe, geralmente em algum cômodo usado como dispensa.  

Há, pelos menos, dois padrões para a construção de casas. O primeiro é a casa isolada, 

que é utilizada por um núcleo familiar composto pelo casal, seus filhos e, geralmente, um 

ascendente, ou ainda, por apenas um habitante individualmente, como é o caso de E. A. S. 

(homem), que reside sozinho.   

 

Figura 5 A casa isolada [Gomes, 2010].  
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O segundo padrão é o de casas enfileiras ou muitos próximas que reúnem membros de 

uma mesma família estendida. Nesse caso, os filhos de um mesmo casal, quando se casam e 

formam uma nova unidade familiar, edificam suas casas próximas à casa dos pais.   

 

Figura 6 As casas enfileiradas [Gomes, 2010].  

Ao redor das casas, é constante a presença de um pequeno cercado, feito, geralmente, 

com pedaços de madeira secas enfileiradas, dispostas lado a lado e sem lacunas, fincadas no 

chão, recolhidas dos arbustos da caatinga, ao qual os habitantes denominam chiqueiro ou 

roça. O cercado é baixo, geralmente, não há utilização de arame farpado. 

Dentro desse cercado há uma subdivisão, com a destinação de uma parte ao quintal da 

casa e de outra ao confinamento dos animais do criatório. Esse pequeno cercado não delimita 

a área sobre a qual a família é proprietária, pois esta é sempre mais ampla.   
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Figura 7 Bodes e cabras retornam ao cair da tarde para o cercado – o chiqueiro ou a roça. [GOMES, 2010] 

 

Entre os criadores de animais de Curral Velho uma distinção importante demarca a 

percepção que os mesmos tem sobre o espaço que ocupam. Tal percepção se expressa na 

distinção entre a roça e o mato.  

Eu só boto na roça pra parir nos tempo da parição, ou então pra dar de comer como 

tem uns aí dentro da roça aquelas mais fraca, aí eu boto pra ir pra roça porque as 

vezes não tem condição de ir pro mato, aí tem que ser dentro da roça, pra dar de 

comer dentro da roça. O gado também é no mato com a ração. Agora mesmo eu 

acabei de dar ração ali umas de tarde, tá tudo no curral e é assim.  

 

A roça, que circunscreve a casa de morada e é delimitada pelo cercado, é o lugar 

destinado às atividades domésticas que não podem ser realizadas no interior da casa e ao 

criatório. Os animais debilitados e que estão necessitando de cuidados especiais, a exemplo 

das fêmeas gestantes à beira da parição, são guardados, ao entardecer, em pequenos currais ou 

chiqueiros, conforme a denominação dada pelos criadores. A dimensão física da roça é 

bastante pequena em relação ao mato.  

A roça é uma extensão da casa, uma denominação do espaço atribuída pelos habitantes, 

e não o lugar destinado aos cultivos de gêneros alimentícios, como ocorre em outras regiões 

do Brasil.  

O processo de apropriação dos espaços terrestres de uso comum na região observada 

ocorre com o desenvolvimento da pecuária em regime extensivo. Em Curral Velho, a base das 

atividades realizadas pelas famílias está na pecuária de caprinos, ovinos e bovinos, muito 

embora se encontre também criação de galinhas voltada para o consumo próprio, sendo os 

ovos comercializados na feira regular que ocorre no Distrito de Juremal.  
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Há também presença de extrativismo vegetal, voltado para a coleta de plantas, cascas de 

árvores, sementes, frutos e raízes de cunho medicinal e que também são utilizados na 

alimentação humana (a exemplo do umbu e do mari) e na alimentação dos animais, como 

ração no período de estiagens.  

Há ainda outras atividades produtivas exercidas em outras localidades, que se associam 

à criação de animais
47

, a exemplo do trabalho exercido em lavouras de frutas destinadas à 

exportação. Há tanto a presença do trabalhador assalariado com registro em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, com relação de emprego com uma grande empresa fruticultora 

da região, quanto o trabalho exercido em regime de diárias – o trabalhador diarista – junto a 

um produtor de frutas individual.   

A prática de cultivos agrícolas, contemporaneamente, é irregular, esporádico e não tem 

relevância nas atividades produtivas desenvolvidas pelas famílias. Duas habitantes, mãe e 

filha, revelam que plantavam feijão de corda, milho, abóbora; entretanto, devido à não 

ocorrência de chuvas, não plantam mais. O trabalho doméstico completa o conjunto de 

atividades desenvolvidas em Curral de Velho.  

   O que, na gramática da apropriação da terra desenvolvida pelos criadores de Curral 

Velho, se entende por mato são aquelas zonas de acesso livre para as quais os animais são 

empurrados para que possam pastar e obter alimento. São áreas de pastagens naturais 

compostas pelas espécies vegetais da caatinga. O mato é o local de pastagem por excelência 

para onde os animais são empurrados nas primeiras horas da manhã.  

A. X. M. (homem) descreve como realiza sua tarefa cotidiana de cuidar dos animais: 

“tira do chiqueiro, dô ração e empurro pro mato, quando é de tarde, aquelas que come ração 

vêm, né? Aí tem outras que é mais cismada não vêm, então tem que botar, se não botar
48

, não 

vem não...”.  

No mato não há cercas ou divisórias, seja de arame farpado, seja de madeira enfileirada, 

tornando o acesso livre aos habitantes do local para o extrativismo e a pecuária.  

                                                           
47

 À combinação dessas atividades Sabourin denomina “estratégias de pluriatividade”. SABOURIN, E. 

Estratégias coletivas e lógicas de construção das organizações de agricultores no nordeste semiárido. 

Antropolítica: revista contemporânea de Antropologia e Ciência Política, Niterói, n.º 8, 1 sem 2000, p. 46. 
48

 O entrevistado se refere ao ato de confinar o animal no chiqueiro no final da tarde.  
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Figura 8 Animais pastam no mato [Gomes, 2010].  

 

 

Figura 9 Animais pastam no mato [Gomes, 2010]. 

Devido ao intenso processo de cercamentos, ocorrido a partir da década de setenta, 

conforme revela a habitante E.A.S. (mulher), promovido por pessoas que habitam as sedes 

dos municípios de Juazeiro e Petrolina, as áreas destinadas ao uso comunitário para o 

pastoreio foram sendo reduzidas. Outro habitante argumenta que o tamanho da “ pastagem 

não dá pra criar tudo preso. Toda vida foi criado assim, solto. Hoje em dia já tá tudo tomado 

por causa de cerca.” 
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Por conta disso, o uso de forma comunitária do mato adensou a propriedade com 

registro jurídico, sendo promovido nessas áreas que, embora estejam jurídica e abstratamente 

atribuídas a um proprietário, concretamente estão sendo utilizadas comunitariamente.   

O que denominamos adensamento da propriedade privada individual é o fato social 

concreto – o uso comunitário e coletivo – que transforma uma abstração jurídica simplória, 

como é a propriedade individual, do ponto de vista de sua explicação no sistema de ideias em 

que se fundamenta, em algo denso, que considera tanto as interações entre os usuários 

ocorrendo concretamente, como também as lógicas que presidem tais interações.       

As famílias de Curral Velho, experimentando um contexto sociopolítico de 

subordinação e subalternização a grandes proprietários de terra da região, face à imposição de 

necessidade de consentimento destes para o uso e obtenção jurídica de uma área de terra, 

insuficiente muitas vezes para o pleno desenvolvimento das atividades produtivas, bem como 

o não acesso aos incentivos públicos para a utilização de recursos, insumos e equipamentos 

que lhes possibilitassem a agricultura, desenvolveram estratégias de adaptação para superar 

esse quadro social, político e econômico desfavorável, de modo a torná-los relativamente 

independentes de recursos públicos para o desenvolvimento da agricultura, e notadamente, da 

pecuária.  

Desenvolveram uma alternativa bastante engenhosa, comum também em outras regiões 

da Bahia – o pastoreio em áreas de caatinga comunitária e não cercada, com a criação à solta. 

O pastoreio realizado nesses moldes apresenta baixo custo, dependendo apenas de áreas 

preservadas da caatinga para que o animal possa pastar. O tamanho dos rebanhos desses 

pequenos criadores não afeta a preservação da caatinga, o que garante uma vasta durabilidade 

do pasto formado naturalmente. Por essa razão também, como componentes dos rebanhos, 

privilegia-se um maior número de bodes, em detrimento de algumas poucas cabeças de gado 

bovino, por ser aquele de menor tamanho, consumindo, assim, menor quantidade de alimento 

e resistindo por mais tempo à estiagem. 

Com esse entendimento, nos afastamos daquelas análises que teimam em descrever as 

“inclemências” do bioma caatinga e o clima semiárido como fatores responsáveis por 

constituir o uso comunitário das áreas de caatinga. 

Angelina Garcez, referência quase que obrigatória para vários estudos posteriores que 

trataram do pastoreio comunitário de caprinos na Bahia, é uma representante dessa vertente 

explicativa, a qual buscamos refutar, ao escrever que  

a região Nordeste do Estado da Bahia, área sertaneja de caatinga semiárida, de solo 

pedregoso, vegetação escassa, pouca água e muito sol, representa, já em si mesma, 
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um desafio cotidiano ao homem que a habita. Essa inospitabilidade do meio 

ambiente obriga o sertanejo a desenvolver formas de convivência especiais que lhe 

permitam vencer a hostilidade natural e assegurar a sua sobrevivência. Nessa luta 

diária pela vida, com o fantasma da seca a rondar seus dias, o homem da caatinga 

aprendeu a conviver solidariamente não apenas com as agruras da natureza, mas 

também com o seu semelhante, conjugando força e esforços numa associação 

comunitária que vem, há quase dois séculos, desafiando o personalismo do 

progresso e vencendo, a duras penas, o mais recente avanço do capitalismo no meio 

rural, com as suas, às vezes, funestas consequências.
49

  

 

Há vários argumentos que consideramos questionáveis nessas afirmações da autora, 

mas, por ora, nos concentramos na relação que a mesma propõe entre a “inospitabilidade” do 

meio ambiente e a associação comunitária do “homem da caatinga” para a configuração de 

áreas de uso comum.   

Refutamos tal análise tendo em vista que a mesma se presta apenas a escamotear a 

construção social que envolveu a apropriação privada de extensas áreas de terra, o que se 

articula com o domínio político, econômico e social sobre os trabalhadores rurais pobres sem 

terra para ocupar. Escamoteia também a atuação do Estado que, com sua política de 

regularização fundiária minifundiarista, se restringe a demarcar e doar pequenas áreas de 

terra, sem demonstrar, através de políticas públicas sérias e competentes, interesse em garantir 

em sua plenitude o direito à terra e ao trabalho dos camponeses.  

Os elementos obtidos com a pesquisa sugerem que não se tratou de uma solução 

imposta pelas “agruras da natureza”. Na base da elaboração das estratégias de utilização da 

terra e dos demais bens naturais não está a adversidade climática, do solo e da vegetação, mas 

sim o quadro sociopolítico de dominação, constituindo verdadeira estratégia de resistência ao 

processo de minifundiarização, tendo em vista que o tamanho das áreas doadas pelo Estado 

são insuficientes para a criação de animais, e ao processo de cercamentos e ocupação 

mediante consentimento do grande fazendeiro, posto que não poderiam acessar vastas 

extensões de terra mediante tratativas com aquele, só se tornando possível com o uso 

comunitário sobre as terras que cada família pode ocupar.   

A racionalidade espacial construída pelos habitantes de Curral Velho, que articula o uso 

individual da roça e o uso comunitário do mato, constitui um sofisticado mecanismo de 

sobrevivência e resistência à espoliação do latifúndio e às políticas públicas insuficientes e 

ineficazes.  

 

                                                           
49 GARCEZ, A. N. R. Fundo de pasto: um projeto de vida sertanejo. Salvador: INTERBA; SEPLANTEC; 

CAR, 1987, p. 15.  
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1.2.2. O pastoreio e suas relações interfamiliares    

 

O material recolhido com a pesquisa sugere que, para pensar a organização do uso da 

terra e a racionalidade territorial elaborada sobre os distintos espaços, um componente 

relevante são as relações estabelecidas entre as famílias no uso desse espaço. O mato é de uso 

comum aos que compõem a rede de relações interfamiliares do local.  

Tratamos, na seção anterior, do adensamento da propriedade privada individual não 

cercada com a sua utilização comunitária por criadores que nela soltam seus animais. O 

adensamento é construído a partir das relações interfamiliares.  

O adensamento fundamentado nas relações interfamiliares não se baseia em um acordo 

escrito, o que é comum em outras regiões da Bahia, onde há ocorrência do mesmo fenômeno, 

geralmente um estatuto social de uma associação civil, mas sim em elementos como 

vizinhança, parentesco, cordialidade, compadrio. É a reunião desses elementos que 

contribuirá para a construção de formas de relacionamento e organização que sustentam o uso 

comunitário do espaço.  

 O entrevistado, no trecho que selecionamos, expressa a presença de alguns dos 

elementos que identificamos na tessitura dessa rede de relações.     

 

Aqui é tudo junto os vizinhos. É a Fazenda Novalina, tem seu E. ali, né? Que é tudo 

cologado aqui com a gente. Tem Olho D’Água Novo que é um proprietário também 

que é junto com aqui. Tudo incluído uma fazenda com a outra. Aí tudo mundo cria 

solto. Aí também do outro lado as criação de lá vem comer aqui, D. M., vem comer 

tudo aí, as ovelha dela vêm comer tudo aí pra cá pra essa passagem aqui. [...][seu E. 

também vem pra cá] quando é no verde, ele bota os bicho tudo pra aqui, o gado. M., 

tudo aqui, vem pastar tudo aqui, os bicho todo é aí, as pastagens toda é aí. [...] É E., 

é M., o bicho come mais aqui, G. [...]... quando chove, que cria babuge aqui, os 

bicho é todo aí. 

 

É a criação à solta dos animais, que exige cuidados sobre os rebanhos de cada criador e 

também sobre os rebanhos dos outros, um elemento chave para a compreensão dessa trama de 

relações.  

Por ser um pastoreio que se realiza em conjunto com os outros membros do grupo social 

a apropriação da terra segue o mesmo delineamento, tendo em vista que a apropriação da terra 

produz um sentido para os criadores por conta do uso como pastagem para os animais.   

O pastoreio consiste em retirar o rebanho pela manhã de um pequenino chiqueiro ou 

roça, conforme a denominação local, em outros lugares recebe o nome de aprisco, e 

“empurrar para o mato”. No mato, os animais são criados soltos e em conjunto com os 

rebanhos dos outros criadores. 
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O fato dos animais de vários criadores serem criados soltos e juntos poderia indicar um 

problema no momento da separação dos rebanhos de cada criador. No entanto, as famílias 

desenvolveram uma maneira de evitar possíveis trocas de animais, o que ensejariam conflitos.  

 

Ahhh... eu conheço [risos] pelo sinal. Pelo sinal, e ela separa, nunca um bicho 

mistura com o outro. Cada um tem o seu rebanho, tá entendendo? O meu já tem 

aquele rebanho, as minhas cabras não mistura com a de E. Interessante, né? As de E. 

cai pra cá, as minhas cai pra lá. As da Novalina cai pra lá, as do outro do Olho 

D’água Novo ali vai pra lá, as de M. passa praquele lado, as de Dona M. passa tudo 

pra aquele lado. Interessante. As dos G. quando vem aqui num mistura, atravessa 

...[Só se for os cabritinho, diz D.] Só se for cabrito novo que as vezes mistura, né?  

O criatório grande não mistura não. Cada quem segue seu caminho.  

 

Cada família elaborou um sinal, um signo característico e próprio que é marcado a ferro 

no animal ou um pequeno corte feito em sua orelha, a fim de identificá-los e distingui-los dos 

demais.  

O presente capítulo tratou das formas de apropriação do espaço elaboradas por um 

grupo social que o moldou por meio das casas que edificaram para a sua moradia, para a 

celebração de eventos religiosos e outras interações socioculturais, bem como por meio da 

realização de atividades socioeconômicas, no caso específico, atividades agrícolas e pastoris 

de pequeno porte voltadas ao consumo próprio, com o excendente destinado aos mercados 

locais.  

Em outras palavras, tratou da maneira como os membros de um pequeno agrupamento 

de famílias, algumas delas com laços de parentesco entre si, vivenciam o espaço que os 

circunda e nele constroem suas vidas.    

A apropriação do espaço pelas famílias de Curral Velho contempla distintas formas de 

organização da posse da terra. A primeira forma consiste no uso individual/familiar em um 

espaço circunscrito denominado roça. A segunda forma tem na sua essência a ausência de 

circunscrição, são os espaços abertos da caatinga destinadas ao pastoreio de animais, de uso 

essencialmente comunitário.    

A reunião de todos os elementos que descrevemos nesse capítulo conformam o espaço 

vivido pelos habitantes de Curral Velho. Esse espaço vivido sofreu transformações por conta 

da instalação de um empreendimento econômico com atividades exógenas à dinâmica local.   
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2. O espaço explorado  

 

O presente capítulo se destina a descrever como uma empresa de exploração mineral se 

instalou na Fazenda Curral Velho, no ano de 2001. Destina-se também a descrever as 

características da ocupação e do ordenamento territorial promovido pela empresa.  

Em confronto com a ocupação pelos habitantes de Curral Velho, que chamamos de 

território vivido, estamos denominando a forma de ocupação da terra pela empresa de 

território explorado.  

Para Lisandra Lamoso
50

, “a atividade mineira coloca, por si, uma variável diferenciada 

para reflexão: a mineração enquanto atividade econômica apenas se realiza com a presença da 

jazida mineral.” No entanto, o território explorado da empresa não se restringe à jazida. O 

território explorado pela empresa compreende a jazida mineral e também os prédios 

construídos para sediar acomodações para os empregados e o setor administrativo, as estradas 

de acesso à jazida e aos prédios e todos esses equipamentos operacionais se encontram no que 

antes eram as terras de uso comum de Curral Velho.  

O território explorado constitui o espaço de reprodução do capital da empresa, com uso 

abundante e depredatório dos bens ambientais, balizado por uma prévia compreensão 

amplamente difundida da escassez quantitativa e imobilidade dos bens minerais e na 

necessidade de explorá-los onde eles se encontrem, sem preocupações com o esgotamento do 

minério e dos outros bens ambientais circundantes.   

Figura 10 Exploração de jazida mineral em Curral Velho em terras que eram comunais [Gomes, 2010] 
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 LAMOSO, L. P. Mineração no pantanal sul-mato-grossense: entre a exclusão e a inserção produtiva no 

mercado internacional. In VALENÇA, M. M. (org.). Globalização e Marginalidade: desenvolvimento na teoria 

e na prática. Natal: EDUFRN, 2008, p. 900.   

 



49 
 

Relataremos, portanto, as condições que tornaram possíveis tal instalação, mediante 

tratativas entre os habitantes de Curral Velho, intermediários e a empresa. As tratativas 

originaram um contrato de locação firmado entre os habitantes e a empresa. Para tratar das 

características do ordenamento territorial, indicaremos os passos dados pela empresa a fim de 

obter licenças, alvarás etc. junto às instituições estatais que disciplinam a atividade em 

questão, de modo a apontar como, por que e para que a terra é utilizada.   

Apresentaremos alguns discursos normativos que tornaram possível o regime de 

apropriação e aproveitamento do subsolo – através da exploração mineral – diferenciando-o 

do regime de apropriação do solo. Em outros termos, exporemos, a partir do tratamento 

jurídico dispensado ao assunto, os argumentos que possibilitaram que o subsolo tivesse o seu 

uso e a sua apropriação apartados do solo.   

As fontes utilizadas foram relatórios de reuniões realizadas com os habitantes da 

Fazenda Curral Velho entre dezembro de 2006 e novembro de 2010, os processos 

administrativos referentes à obtenção das licenças e alvarás, a movimentação do 

procedimento administrativo referente aos regimes de aproveitamento mineral (pesquisa, 

concessão de lavra etc.) junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 

conversas com servidores públicos do Instituto de Meio Ambiente (IMA) e da Secretaria de 

Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SEADRUMA) do Município de 

Juazeiro que registramos numa espécie de diário de campo, um documento elaborado pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) acerca do Programa Estadual de Gestão 

Ambiental Compartilhada e textos de normas relativos à mineração.   

 

2.1. A instalação da empresa nas terras da Fazenda Curral Velho 

 

Segundo os relatos registrados em relatórios de diversas reuniões com os habitantes de 

Curral Velho, a empresa iniciou suas atividades no ano de 2001.  

Antes de se instalar nas terras da fazenda, o representante da empresa buscou por meio 

de intermediários – duas pessoas que tinham trânsito no local em face de relações de 

parentesco, mas que residiam em Juazeiro – propor um contrato de locação às famílias. Com o 

contrato, a empresa objetivava explorar uma formação rochosa situada em local muito 

próximo às casas de algumas famílias. 

O contrato foi celebrado em 18 de junho de 2001. De acordo com os habitantes, o 

representante da empresa afirmou que a exploração duraria 5 (cinco) anos. Aliada à cláusula 

que previa a duração do contrato, havia o compromisso de pagamento de um valor convertido 
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em uma cesta básica por família – à época representada pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta 

reais), bem como de ofertar trabalho aos habitantes da localidade na atividade econômica que 

se iniciava.   

As outras cláusulas do contrato trataram de obrigações que deveriam ser cumpridas pelo 

locatário quando do início das atividades, a saber: a) proceder a limpezas nos tanques e 

construir contenções no tanque principal, b) implementar medidas que possibilitassem a 

redução da emissão de material particulado gerado pela exploração mineral, c) não sublocar a 

jazida, d) realizar o conserto das cercas existentes ao redor das casas dos habitantes.  

O contrato, apesar de mal redigido e com disposições muito brandas, sobretudo no que 

tange ao valor pago às famílias, foi pactuado e permitiu o início das atividades de exploração 

mineral pela empresa. 

Duas questões importantes emergem da assinatura desse contrato. A primeira é que o 

contrato foi assinado considerando o conjunto de famílias e não apenas uma família em 

particular. Ele foi assinado por um representante de cada uma daquelas famílias. Esse fato 

pode ser interpretado como um reconhecimento do uso comunitário daquela área pelos 

habitantes de Curral Velho, ou seja, o contrato de locação, em si, expressou o entendimento 

da empresa de que ali, nas terras da fazenda, a posse se organizava de maneira comunitária. 

No entanto, o reconhecimento de que as famílias de Curral Velho articulam as relações 

de produção pastoril em áreas de uso comum não significou que a interação estabelecida entre 

a empresa e os habitantes de Curral Velho fosse não conflituosa. A perda de vasta área 

comunitária, com a edificação dos equipamentos da empresa e a restrição de áreas para a 

criação “à solta” dos animais e circulação de pessoas constituiu uma das principais zonas de 

atrito. Posteriormente, se somou o descumprimento das cláusulas contratuais firmadas. A 

empresa alegou que as terras apropriadas por ela constituem áreas vazias, sem uso, ociosas, e 

que estaria, em realidade, promovendo melhorias na localidade.  

 

Figura 21 Máquinas e vista parcial do escritório da empresa localizado em Curral Velho [Gomes, 2010] 
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Isso nos recorda, guardadas as devidas proporções, o que Luiz Wanderley descreveu 

sobre o processo de apropriação de terras por mineradoras nas regiões de Oriximiná e Juriti, 

no Pará.  

Se nos anos 1970, sustentadas pelo mito do espaço vazio difundido pelo Estado 

brasileiro para a Amazônia, as empresas ignoram os povos e os espaços 

tradicionalmente ocupados (ALMEIDA, 2004), atropelando-os e dizendo-se 

pioneiros desbravadores da selva, hoje, em Juruti, a ALCOA tenta deslegitimar os 

direitos dos povos tradicionais ribeirinhos, alegando que eles não são os legítimos 

donos da terra, sendo meros posseiros que não detêm o direito legítimo sobre a 

propriedade privada da terra. Deste modo, a mineradora, em seu processo de 

territorialização, desconsidera os usos e até mesmo a existência de habitantes locais, 

apropriando-se dos espaços, considerando-os juridicamente “vazios” ou, no termo 

correto, devolutos.
51

 

 

 

Figura 12 Exploração de jazida mineral em Curral Velho em terras que eram comunitárias [Gomes, 2010] 

 

A segunda questão diz respeito às regras para o acesso à terra, à água etc. Com o 

contrato, a empresa garantiu permissão de ingressar, se instalar e exercer uma atividade no 

subsolo, portanto, estranha à dinâmica produtiva do local que se concentra no solo, mas 

necessitava ainda de obter autorização estatal para continuar a atividade, iniciada 

irregularmente.  
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2.2. Os alvarás, guias e licenças concedidos à empresa  

 

De acordo com o Decreto n.º 227/67 – Código de Minas, o aproveitamento mineral no 

Brasil compreende duas fases: a pesquisa mineral e a concessão de lavra. À pesquisa mineral, 

na definição do Código de Minas, corresponde a execução dos trabalhos necessários à 

definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exequibilidade do seu aproveitamento 

econômico. Já a concessão de lavra diz respeito à autorização obtida junto ao Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) para efetuar operações no sentido de garantir o 

aproveitamento industrial de uma jazida, desde a extração das substâncias minerais até o 

beneficiamento das mesmas. 

Com o contrato de locação firmado, em 22 de junho de 2001, a empresa requereu 

autorização de pesquisa mineral que recebeu o n.º 870588/2001 junto ao 7º Distrito do 

DNPM, autarquia vinculada ao Ministério das Minas e Energia (MME), cujo escritório está 

localizado em Salvador.  

O alvará relativo ao requerimento de pesquisa foi concedido em 14 de agosto de 2001, 

pelo prazo de dois anos. No entanto, a empresa já estava em atividade desde a celebração do 

contrato com os moradores, pelo menos dois meses antes.  

Conforme certidão de n.º 60/2006
52

, emitida pelo DNPM – 7º Distrito/BA, a empresa 

apresentou Relatório Final de pesquisa, o qual foi publicado no Diário Oficial da União 

(DOU) em 16 de junho de 2004. Nas palavras do servidor que emitiu a certidão, o resultado 

foi positivo para exploração de granito no local. 

O Código de Minas admite, excepcionalmente, a extração mineral na fase da pesquisa, 

antes da concessão de lavra. Para tanto, se torna necessário obter uma autorização prévia do 

DNPM que se concretiza em uma Guia de Utilização.  

Apesar da excepcionalidade da medida, diversas guias de utilização foram solicitadas 

pela empresa. A primeira guia de utilização da lavra foi requerida quase um ano depois da 

obtenção do alvará de pesquisa, em 18 de abril de 2002, e não há registro na movimentação 

do processo de n.º 870588/2001 da sua concessão. A segunda foi requerida em 12 de 

dezembro de 2003, sendo esta concedida no mesmo dia. Uma terceira guia de utilização foi 

requerida em 13 de outubro de 2004, a qual foi concedida no ano seguinte, em 2 de maio de 

2005.  

Sobre essas circunstâncias, no documento citado – a certidão – o servidor do DNPM 

responsável pela emissão esclarece que  
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 A certidão integrou Inquérito Civil n.º 12/2006 instaurado pelo Ministério Público Estadual.  
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A referida empresa exerceu atividade de extração na fase de pesquisa, em dois 

períodos: Em 12/12/2003 a 12/12/2004, quando foi deferido seu requerimento para 

4.000 m
3 

de Brita, através da Guia de Utilização n.º 06/2003 e no período de 

02/05/2005 a 02/05/2006, através de solicitação de renovação da Guia em 

13/10/2004, sendo deferido seu pedido pela Guia de Utilização n.º 012/2005, para a 

quantidade de 6.000 m
3 
de minério.[grifos do autor].   

 

No entanto, de acordo com o relato dos moradores, a extração de minério pela empresa 

não ocorreu apenas nesses intervalos destacados pelo servidor do DNPM, mas sim em todo o 

período, de forma contínua.  

Em 2 de maio de 2005, a empresa requereu a concessão de lavra. Ao que indica o 

relatório de movimentação do processo n.º 870588/2001, em 28 de abril de 2006 foi 

protocolizado novo requerimento de guia de utilização, sobre o qual não consta registro de 

deferimento.  

No entanto, no período de maio de 2006 a março de 2007, a empresa operou sem guia 

de utilização e sem concessão de lavra, só obtida em 29 de março de 2007. Durante esse 

período, contrariou a legislação, ao atuar sem as licenças necessárias. A legislação identifica 

tal conduta como crime ambiental.
53

   

Analisando a movimentação do processo n.º 870588/2001, observa-se que no período 

descrito, pelo menos de 2001 a 2005, a empresa não efetuou o recolhimento da Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), tributo cujo pagamento é 

determinado pelo artigo 20, § 1º da Constituição Federal
54

. Em 4 de outubro de 2005, a 

empresa foi notificada acerca do débito relativo à CFEM.  

Reconhece a legislação que a atividade de exploração mineral é potencialmente 

poluidora e utilizadora de recursos naturais. Significa dizer que tal atividade está 

compreendida dentre aquelas que exigem licenciamento ambiental. E mais, dadas as suas 

características, necessita de atenção especial, pois a sua execução sempre derivará em impacto 

ambiental
55

.  
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 A pena prevista é a detenção de seis meses a um ano em caso de execução de pesquisa, lavra ou extração sem 

autorização, permissão, concessão ou licença. É o prevê o art. 55 da Lei de crimes ambientais (Lei n.º 
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a qualidade dos recursos ambientais.” 
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Nesse âmbito, o empreendimento requereu licenciamento através do processo n.º 2004-

004298/TEC/LS-0778 que tramitou no então Centro de Recursos Ambientais (CRA). O 

empreendimento buscou licenciamento de suas atividades quatro anos após o início das 

mesmas. Mais uma vez aqui a conduta da empresa pode ser definida como crime ambiental 

em razão do que prevê o artigo 55 da Lei n.º 9.605/1998. 

Obteve licença ambiental simplificada de operação da autarquia ambiental do Estado da 

Bahia
56

 para extração e beneficiamento de granito com emprego direto na construção civil, 

pela Portaria CRA n.º 5299 de 18 de março de 2005, com validade de três anos.  

Centramos a atenção no fato de se tratar de uma licença de operação. A primeira licença 

ambiental que o empreendimento obteve foi uma licença de operação. Isso significa que o 

órgão ambiental, ao licenciar a atividade, entendeu que o empreendimento era de micro ou 

pequeno porte. Segundo a legislação estadual à época, e também a atual que reproduz o texto 

anterior
57

, em tais condições, ou seja, de empreendimentos classificados pelo órgão dentro 

desses parâmetros, é caso de licença simplificada, desde que também não sejam considerados 

de potencial risco à saúde humana.  

Acontece que na atividade mineral há sempre risco à saúde humana, a exemplo dos 

graves problemas (respiratórios etc.) decorrentes da inalação de material particulado, do risco 

de explosões não controladas e de ultralançamento de rochas, no entanto, esses elementos 

foram desconsiderados no processo de licenciamento da atividade.     

Anteriormente nos referimos às guias de utilização requeridas e obtidas pelo 

empreendimento que autorizaram a extração de minério ainda na fase de pesquisa. Um 

servidor do DNPM, por meio de certidão, atestou que houve extração em dois períodos. Esse 

elemento foi desconsiderado pelo órgão ambiental quando da expedição da licença. No 

entanto, se trata de um elemento importante porque tem implicações diretas no licenciamento 

da atividade. Tanto a Resolução Conama n.º 9/1990, em seu artigo 1º, quanto a Resolução 

Conama n.º 237/1997, no Anexo 1, determinam que atividades de pesquisa mineral com guia 

de utilização estão sujeitas ao procedimento administrativo aludido. Assim, aliada à guia de 

utilização, para extrair o minério, a empresa deveria ter se dirigido ao órgão ambiental, a fim 

de obter a licença ambiental correspondente.   
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 À época, autarquia se chamava Centro de Recursos Ambientais (CRA), atualmente, através da Lei Estadual n.º 

11.050/2008, passou a se chamar Instituto de Meio Ambiente (IMA).  
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 Em 2005, a lei que regulava o procedimento de licenciamento ambiental na Bahia era a Lei Estadual n.º 

7.799/2001, que teve suas disposições revogadas pela Lei Estadual n.º 10.431/2006. Revogação essa que em 

nada modificou as regras relativas ao licenciamento ambiental.  
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Dada a sua natureza, o licenciamento deve ser anterior ao início das atividades. Todavia, 

como se infere, a empresa só o obteve cinco anos depois de haver começado a realizar 

extração mineral no local. A licença ambiental previu 19 (dezenove) condicionantes 

ambientais:  

I. Apresentar ao CRA e implantar alternativas para utilização racional dos 

segmentos de rochas descartados, visando reduzir o passivo ambiental existente na 

área. Prazo: 90 dias. II. Coletar sistematicamente o lixo gerado pelos funcionários 

envolvidos na área operacional de lavra, dando ao mesmo destino adequado. III. 

Evitar o descarte/expurgo de materiais de qualquer origem nos corpos d’água. IV. 

Retirar todos os rejeitos, a exemplo de fragmentos de rochas, dispostos na vertente 

lateral esquerda/direita à área da mineração, assim como os espalhados pelas frentes 

da lavra e praça de embarque. Prazo: 60 dias. Apresentar ao CRA e implantar 

projeto de drenagem que assegure o escoamento superficial das águas pluviais e dos 

efluentes, a fim de evitar o assoreamento dos corpos d’água e o carreamento do solo 

superficial para as partes baixas. Prazo: 90 dias. V. Preservar e recuperar toda a 

vegetação circundante à área de influência direta da mineração. Prazo: 120 dias; 

frequência: mensal. VI. Realizar a estocagem dos efluentes gerados nos processos de 

abastecimento de máquinas, equipamentos e veículos assim como na operação de 

lavagem de equipamentos, caminhões e carregadeiras, dispondo de um separador 

água-óleo. VII. Aplicar nas diversas etapas da mineração a Norma Regulamentadora 

NR-22, com redação dada pela Portaria n° 2037 de 15.12.1999. VIII. Limitar a 

exploração a 30 (trinta) metros da margem esquerda do riacho Juremal, definida 

como APP do mesmo, e recuperar, revegetar e preservar toda essa margem na área 

de influência direta do empreendimento, como medida de compensação. IX. Limitar 

a exploração do granito às quantidades estabelecidas na Guia de Utilização do 

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral. X. Limitar a lavra de granito 

à nova área de 36,00 ha, e de acordo com o Processo DNPM n° 870588/01. XI. 

Operar todo o sistema de fossas sépticas com sumidouro nas instalações destinadas 

aos funcionários, de acordo com a norma NBR- 7229 da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. XII. Realizar a disposição de rejeito e/ou bota-fora, 

em pilha, conforme Norma Técnica NBR- 13029. XIII. Promover o fornecimento e 

uso de imediato dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, aos funcionários 

envolvidos na área operacional de lavra. XIV.Apresentar ao CRA, antes do início da 

operação, a Autorização do Ministério do Exército, atualizada para o uso e estoque 

de explosivos. XV. Apresentar ao CRA relatório com fotos ilustrativas anexas, das 

etapas de recuperação ambiental e medidas mitigadoras, concebidas no PRAD. 

Prazo: 90 dias; frequência: trimestral. XVII. Construir os acessos às frentes de lavra 

e bota-foras, porém, sem utilização de exploração de jazida. XVIII. Instalar placas 

de sinalização orientativa e de advertência em pontos estratégicos dentro e fora da 

área de trabalho, para alertar quanto ao tráfego de veículos de transporte, desmonte e 

carregamento. XIX. Realizar a estocagem do material orgânico oriundo do 

decapeamento do solo, quando houver em pilhas individuais que não ultrapassem 

1,5 metros de altura e dispor em área adequada. 

 

Esta licença expirou em 18 de março de 2008. Durante o seu período de vigência, uma 

movimentação começa a tomar corpo no cenário estadual, que iria afetar diretamente o regime 

de licenciamento ambiental desse empreendimento.  

Tal movimentação resulta na Resolução n.º 3.925 de 30 de janeiro de 2009 do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente. O município de Juazeiro começou a preparar-se para realizar os 

procedimentos de licenciamento ambiental em 2006 daqueles empreendimentos considerados 

de pequeno porte, por meio de um acordo técnico de cooperação com a Secretaria Estadual de 
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Meio Ambiente que integrava um programa chamado Gestão Ambiental Municipal (GAM), 

sendo que a primeira licença ambiental expedida nesses moldes é datada de 2007.  

Em pouco tempo, os municípios da Bahia que já licenciavam, dentre eles, Juazeiro, 

aderiram a um novo programa, desta vez chamado Gestão Ambiental Compartilhada (GAC). 

Por meio de acordos técnicos de cooperação entre sistemas de gestão ambiental do estado e 

municípios, esse programa possibilitou a consolidação da descentralização do sistema de 

licenciamento ambiental. A Resolução CEPRAM n.º 3.925/2009 trata do programa no plano 

estadual, enquanto que a Resolução CEPRAM n.º 4.050/2010 dispõe sobre competência do 

município de Juazeiro, para exercer o licenciamento das atividades e empreendimentos de 

impacto ambiental local.
58

  

Em 20 de novembro de 2007, mediante o processo n.º 08446/2007, a empresa requereu 

novo licenciamento ambiental, desta vez junto à Secretaria de Infraestrutura, Habitação e 

Meio Ambiente do Município de Juazeiro (SEINFRAHM). A licença ambiental simplificada 

de operação foi concedida em 28 de outubro de 2008, pelo prazo de três anos. Mesmo antes 

de expirar o prazo de validade, a licença foi renovada, desta vez pela SEADRUMA e valerá 

até 14 de julho de 2012.     

 

2.3.  Alguns discursos jurídicos que legitimam a separação entre solo, subsolo e bens minerais   

 

Segundo a legislação estatal, a apropriação do subsolo e o seu regime de uso e 

aproveitamento apresentam peculiaridades que os diferenciam da apropriação do solo. Os 

artigos 1.229 e 1.230 do Código Civil preveem essas peculiaridades. Muito embora o artigo 

1.229 estabeleça que a propriedade do solo abrange a do subsolo correspondente, a segunda 

parte do dispositivo legal impõe que o proprietário do solo não pode se opor a exploração do 

subsolo por terceiros em altura e profundidade sobre as quais não possua interesse
59

. O artigo 

1.230, por sua vez, trata de distinguir a propriedade do solo da propriedade de jazidas, minas e 
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recursos minerais, uma vez que esses são de domínio da União, por força da norma 

constitucional.      

Autores que se dedicaram a escrever sobre esse assunto apontam que a separação entre 

apropriação do subsolo e do solo remonta à Idade Média. Esses autores indicam que a origem 

da separação se encontra na regalia, modelo segundo o qual, por um princípio de soberania, a 

propriedade do subsolo pertenceria ao príncipe, não havendo separação entre o patrimônio da 

Coroa e o patrimônio do Estado.
60

   

Esses autores se limitam a traçar um breve “resumo da evolução da propriedade 

minerária”
61

, uma “evolução histórica”
62

 ou ainda uma “evolução constitucional dos recursos 

minerais”
63

, sem questionar mais profundamente a lógica que presidiu a criação de tal ficção 

jurídica
64

.  

Interessante notar que ambos reproduzem a ideia de que haveria uma trajetória evolutiva 

a ser narrada. Pensar o porquê e as condições em que se operaram tal separação é uma questão 

de pesquisa que ainda carece de enfrentamento. Há fragilidade no rigor metodológico 

empregado quanto à pesquisa historiográfica desenvolvida, razão pela qual aceitamos 

provisoriamente a assertiva defendida pelos autores mencionados.  

Diante desses deslizes metodológicos, adotamos os autores citados, não como aportes 

teóricos para o texto, mas como fontes de pesquisa, dada a utilização das sequências de 

eventos compartilhadas oficialmente, portanto, amplamente conhecidas.  

Almeida
65

 traça um breve panorama do tratamento constitucional dado ao assunto desde 

1824 até 1988, se referindo também ao período protoconstitucional, quando prevalecia o 

modelo regaliano, em que não havia separação entre o patrimônio da família real e do Estado, 

o que incluía o domínio sobre o subsolo.  

O autor registra, no período protoconstitucional, uma medida tomada pela Coroa 

Portuguesa em 8 de agosto de 1618, a qual, apesar de manter o domínio sobre as minas, 

estendia aos nacionais e estrangeiros o direito sobre elas. Tratava-se das Datas Minerais que 

possibilitaram a transferência das minas – de propriedade da Coroa Portuguesa – para os 

particulares. Retomando a ideia de evolução, o autor entende constituir um avanço em relação 
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ao período anterior. No entanto, tal medida só perdurou até a descoberta e extração dos metais 

preciosos em abundância no território brasileiro, quando a Coroa Portuguesa revogou tal ato.  

O princípio de separação entre solo e subsolo foi suspenso nas Constituições de 1824 e 

1891, pois ambas optaram pela noção de “propriedade em toda a sua plenitude”, o que 

significava que o subsolo e seus produtos (jazidas, minas, recursos minerais etc.) pertenceriam 

aos proprietários do solo
66

. Em tempos republicanos, a noção de propriedade em sua plenitude 

deixou de abranger o domínio sobre as jazidas, minas, recursos minerais etc.  

O fato é que tal separação persiste contemporaneamente, e um exemplo disso é que a 

Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, determinou que a propriedade 

sobre os recursos minerais pertence à União. Os constituintes se preocuparam em demarcar, 

no texto constitucional, para efeito de exploração e aproveitamento das jazidas minerais, que 

entre solo e o subsolo haveria distintos direitos de propriedade, isto é, que o fato de haver 

direito de propriedade sobre o solo não implica no direito de propriedade sobre o subsolo, 

quando da ocorrência de jazidas minerais, minérios e minas, uma vez que esses pertencem à 

União.  

A exploração e o aproveitamento das jazidas minerais podem ser autorizados ou 

concedidos a terceiros pela União, sendo o produto da lavra de propriedade do concessionário 

ou do autorizado. Em sua redação original, a Constituição de 1988 vedou a participação do 

capital estrangeiro na exploração mineral. No entanto, tal vedação foi transitória, pois a 

redação foi alterada no sentido de permitir que empresas internacionais explorem os recursos 

minerais desde que constituídas de acordo com as leis brasileiras e com sede neste território.  

O aproveitamento do subsolo e, como corolário, dos recursos minerais é ainda 

disciplinado por um instrumento normativo datado de 1967, conhecido como Código de 

Minas. Trata-se do Decreto-Lei n.º 227/67 que regulamenta os regimes de aproveitamentos 

dos recursos, sendo eles, a autorização de pesquisa, a concessão de lavra, o licenciamento, a 

permissão de lavra garimpeira e a monopolização.  

Duas questões que merecem destaque no que tange à apropriação da terra para a 

exploração mineral. A primeira diz respeito ao que prevê o Decreto-Lei n.º 3.365/41, que 

dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública. Segundo ele, aproveitamento industrial 
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das minas e jazidas minerais é considerado de utilidade pública, logo as áreas sujeitas à 

exploração mineral poderão ser desapropriadas
67

.  

A segunda questão se refere à obrigatoriedade de disponibilização do solo quando o 

subsolo deste for considerado aproveitável à atividade mineral. O art. 27 do Código de Minas 

determina que, caso não ocorra acordo entre o titular do Alvará de Pesquisa e os proprietários 

ou posseiros do solo acerca da renda e indenização, o Diretor-Geral do Departamento 

Nacional de Produção Mineral enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a 

jazida, cópia do referido título, para que o mesmo, após a realização da avaliação do valor da 

renda e da indenização pelos danos, profira julgamento, não tendo efeito suspensivo os 

recursos que forem apresentados. Importa destacar que durante todo o procedimento, os 

posseiros/proprietários do solo não têm direito ao contraditório, princípio basilar que sustenta 

o devido processo legal no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 
Figura 13 Exploração de jazida mineral em Curral Velho em terras que eram de uso comum [Gomes, 2010] 

 

A atividade mineral dispõe de um forte arsenal jurídico construído para lhe garantir a 

supremacia sobre qualquer outro uso da terra, se consideramos apenas os textos normativos 
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referentes à atividade. Podemos relativizar essa afirmação quando levando em conta outras 

espécies normaticas que garantem, por exemplo, a permanência das comunidades tradicionais 

em seus territórios.  

Em que pese essa relativização, as instituições do Estado, frequentemente, orientam sua 

atuação considerando aqueles enunciados do Código de Minas. Esse código é uma legislação 

tipicamente de exceção, por se tratar de um decreto-lei, figura normativa banida pela 

Constituição Federal de 1988. É com base nesse instrumento autoritário que as instituições do 

Estado reforçam a supremacia da atividade mineral no uso da terra em que se encontra uma 

jazida.    
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3. A apropriação do espaço: entre o território vivido e o território 

explorado 

 

Para Milton Santos e Maria Laura Silveira
68

, espaço geográfico designa a “união 

indissolúvel de sistemas de objetos e sistemas de ações, e suas formas híbridas, as técnicas 

[...] que nos indicam como o território é usado: como, onde, por quem, por quê, para quê.” 

Para o nosso propósito, o conceito de espaço geográfico é útil, pois realça a dimensão 

política do uso da base física. Registra o autor que “[...] pode-se dizer que a totalidade da 

superfície da Terra é compartimentada, não apenas, pela ação direta do homem, mas também 

pela sua presença política”.
69

     

Tendo em vista a dimensão política que orienta a ação humana na apropriação do 

espaço abordaremos as interações entre distintas lógicas dessa apropriação presentes na 

Fazenda Curral Velho, em Juazeiro, Bahia.  

Enquanto o uso e ocupação por parte das famílias habitantes combinam regimes de 

posse individual das roças e moradias e regimes de posse comum das áreas não cercadas 

(solo, vegetação, corpos hídricos); o uso e ocupação por parte da empresa mineral se assenta 

em um regime exclusivamente individual, dirigido ao subsolo e aos recursos minerais, mas 

também afeta o solo, repelindo os demais usos.   

Ao comparar essas lógicas de uso e significação do espaço, observamos que se 

diferenciam e estão em frequente tensão. A clivagem mencionada por Silva
70

 entre espaço 

vivido e espaço explorado configura essa tensão. 

Sob uma dimensão jurídica, diferenciam-se na medida em que não compartilham os 

mesmos valores simbólicos, por representar distintas “sensibilidades jurídicas”
71

 na 

apropriação dos bens ambientais.  

O uso e ocupação realizados pela empresa dispõem de um arsenal jurídico construído 

para lhe garantir a permanência. Esse arsenal é reforçado por discursos de instituições e 
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agentes sociais que reproduzem o imaginário do semiárido como paisagem inclemente e 

inóspita, que inibe o desenvolvimento econômico do Nordeste. Um exemplo é o estudo do 

Departamento Nacional de Produção Mineral “Mineração no Semiárido Brasileiro”, que 

reproduz velhos estereótipos. 

[...] o semiárido apresenta um conjunto de fatores que o torna um ambiente 

extremamente frágil, uma vez que suas inter-relações biológicas apresentam elos 

extremamente vulneráveis. [...] O semiárido nordestino tem ainda como traço 

principal as freqüentes secas. [...] Essas adversidades climáticas constantes fazem da 

região um lugar de convívio delicado, tendo em vista as principais atividades 

econômicas da região estar ligadas diretamente aos recursos naturais. [...] Pode-se 

considerar que uns dos principais fatores que tornam o semiárido nordestino, um 

local de grandes contrastes seja devida a distribuição das chuvas [...].
72

   

Essa compreensão também esteve presente durante a Assembleia Nacional Constituinte 

(1988), quando a política mineral foi discutida.  

Sempre defendi que a União devesse intensificar as pesquisas e a exploração de 

recursos minerais no Nordeste, justamente por ser uma atividade infensa a seca e 

também porque, a partir daí, teríamos uma base industrial mais sólida que não 

dependesse só dos produtos agrícolas e pecuários.
73

 

Há funcionalidade política nessas representações do semiárido, segundo Celso Favero e 

Stella Santos. “A representação da seca e da região como uma coisa homogênea tem servido 

de base inclusive para justificar a homogeneização de ações do Estado na região e para acusar 

o seu povo de incapaz”.
74

 

Assim, a mineração desponta como campo de “oportunidades” para o suposto 

desenvolvimento da região. Para o diretor-presidente da Companhia Baiana de Pesquisa 

Mineral (CBPM), “a fertilidade do semiárido baiano está em seu subsolo”.
75
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Figura14 Vista aérea da Fazenda Curral Velho. [Google, 2011] 

 

No cenário empírico investigado, o espaço explorado produziu eventos que 

repercutiram no espaço vivido. Esses eventos comportaram significações diversas atribuídas 

pela empresa e pelas famílias. Sobre esses eventos divergem os agentes sociais em interação. 

Ambos produziram discursos para sustentar as suas posições. Nas seções seguintes exporemos 

esses discursos captados em entrevistas semidiretivas com as famílias e com a análise 

documental das avaliações de impacto ambiental.  

 

3.1. “Não tinha sufrimento das criação desabar no mundo” 

 

Como as comunidades locais percebem os riscos da poluição industrial? Com inspiração 

nessa questão proposta por Davis
76

, explicitaremos a percepção das famílias de Curral Velho 

acerca da atividade mineral.  
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Os habitantes, paulatinamente, forjaram a percepção sobre as modificações causadas 

pelo empreendimento na convivência com o mesmo. O princípio da interação 

famílias/empresa ocorreu com um contrato de locação firmado consensualmente.  

A empresa, desde o princípio, deu sinais de que não iria cumprir as cláusulas firmadas. 

Realizou o pagamento acordado durante alguns meses iniciais, para logo em seguida 

suspendê-lo. Não realizou as obras de melhoria pactuadas.  

Aliada à constatação de que as obrigações contratuais não seriam cumpridas 

espontaneamente pela empresa, as famílias, gradativamente, delinearam um discurso que 

ultrapassou o descontentamento com a relação contratual.   

Assim, em seu discurso, as famílias passaram a considerar a degradação dos bens de uso 

comum: o solo; os reservatórios naturais de água, chamados cacimbas ou caldeirões – o local 

da exploração era um reservatório de água para os animais; o cemitério; a pequena capela; e 

também a repercussão da atividade mineral na saúde das pessoas, face à emissão de material 

particulado, explosões e ultralançamentos
77

 no desmonte das rochas. Associado às explosões, 

verificou-se também o impacto à estrutura das casas e muitas fissuras nas paredes foram 

encontradas.  

Gradativamente, o discurso adquiriu um caráter mais coletivo. Contemplou as 

consequências da exploração sobre o conjunto de famílias, e não apenas cada família frente ao 

contrato não cumprido, com destaque para a diminuição da oferta de água, as doenças 

respiratórias, a redução da pastagem de animais, que são criados no modo tradicional presente 

em diversas regiões da Bahia, denominado fundo de pasto. Nesse modo tradicional, os 

animais (caprinos, sobretudo) não são criados em confinamento, mas soltos nas áreas abertas 

da caatinga. No entanto, ao longo dos anos, o não cumprimento do contrato de locação ainda 

permaneceu como inspiração de queixas e de cobranças.  

Há uma convivência desses dois componentes no discurso das famílias, ora dando 

ênfase maior às repercussões de cunho patrimonial, ora dando ênfase maior às repercussões 

de cunho comum e coletivo.      

Captamos o discurso nas escutas em reuniões ocorridas desde o final de 2006 e em 

entrevistas semidiretivas
78

. O relato de um habitante se refere à época em que ainda não havia 

exploração mineral no local em contraste com o período atual.  
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[A vida era] sossegada porque, você sabe, não tinha barulho de nada, não tinha 

poeira, essa poeirona no mundo aí e não tinha sufrimento das criação desabar no 

mundo, né? A minha criação pode dizer que depois que ele chegou aqui teve um 

prejuízo muito grande na criação. [...] as criação, depois que ele chegou por aqui 

nem pro chiqueiro qué vim, se não for atrás, inda ino atrás, se eu for dar ôta volta 

aquelas que já correram já não vem. Antigamente antes dele não tá aqui podia de 

tardinha você chega aqui tava tudo aí... Hoje, é esse sufrimento. A vida minha é 

cansada, né. Ninguém tem sossego depois que ele chegou aqui, eu vou dizer a você, 

ninguém tem sossego mais não, né só eu não, é o pessoal quase todo aqui da fazenda 

... Minha pastagem tá toda acabada por causa da poeira... Os caldeirão que ajunta 

água não pode nem beber uma água daí de dentro desses caldeirão, que a gente bebia 

daí, água boa mermo, hoje não pode, a água é desperdiçada, por causa do pó, e a 

pastagem também toda acabada aí. 

 

Nesse relato o habitante aponta as diversas maneiras em que o empreendimento afetou a 

sua vida. O habitante estende também os desdobramentos das modificações trazidas pela 

atividade mineral às demais famílias.   

 

 

  Figura 15 Animais tem sua pastagem reduzida pela mineração [GOMES, 2010] 
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Para analisar o componente coletivo do discurso dos habitantes de Curral Velho é 

necessário atentar para a inserção de outro agente social – a Comissão Pastoral da Terra de 

Juazeiro.  

Na região, a CPT começou seu trabalho com as milhares de famílias deslocadas 

compulsoriamente pela construção da Barragem de Sobradinho. Em seguida, foram os 

conflitos fundiários motivados pela ação de grileiros de terras e a instalação dos perímetros 

irrigados, com a superexploração de assalariados(as) rurais, que guiaram a atuação da 

entidade.  

Nos anos oitenta, Carnaíba de Dentro e Laginha, duas comunidades próximas ao Curral 

Velho, vivenciaram conflitos fundiários. A CPT de Juazeiro apoiou as comunidades. A 

atuação pró-trabalhadores(as) rurais construída ao longo de vários anos, aliado ao fato de ser 

uma pastoral da Igreja Católica, produziu a confiabilidade da entidade. Com isso, os(as) 

moradores(as) de Curral Velho buscaram a CPT.  

Com o auxílio da CPT, as famílias apresentaram uma representação e um abaixo-

assinado ao Ministério Público Estadual de Juazeiro, que originaram o Inquérito Civil n.º 

12/2006. Na representação, solicitaram providências para obstar a continuidade da exploração 

mineral. Nesse documento, destacaram o temor a respeito de possíveis acidentes provocados 

por fragmentos de rocha ultralançados, as fissuras nas casas, a ocorrência de lesões 

decorrentes da emissão de material particulado e dos ruídos. Relataram a preocupação com a 

ampliação do empreendimento sobre suas roças.      

Ainda em 2006, com apoio da CPT buscaram a intervenção do DNPM e do Centro de 

Recursos Ambientais (CRA) – atual Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(INEMA). Ambos os documentos relataram o não cumprimento das condicionantes 

ambientais previstas na licença ambiental simplificada emitida pelo CRA e os outros eventos 

mencionados na representação ao Ministério Público.  

Em 2007, uma das famílias foi intimada em um alvará judicial em curso na Vara Cível 

da Comarca de Juazeiro. O alvará objetivava determinar a realização de pesquisa mineral em 

área que a família é titular de direito de propriedade. Apesar de se dirigir a uma família 

específica, o conjunto das famílias se mobilizou para manifestar ao juiz a desaprovação em 

relação à continuidade e expansão da atividade mineral. Nas audiências designadas em 2007, 

as famílias expressaram a insatisfação com a permanência da empresa e descreveram os 

problemas que experimentaram com as suas operações.     
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Em 2008, um Agrônomo da CPT produziu um relatório sobre o cumprimento de 

condicionantes ambientais previstos na licença ambiental. O relatório tomou como referência 

documentos elaborados pelo CRA, DNPM e empresa e uma visita técnica realizada pelo 

agrônomo na fazenda. O relatório concluiu que grande parte dos condicionantes ambientais 

previstos na licença ambiental estava sendo parcialmente cumprido e outra parte sequer foi 

cumprida.    

As movimentações das famílias com o objetivo de problematizar a atividade mineral nas 

terras que ocupavam comunitariamente remetem a processos sociais, referidos por Antonaz, 

Prado e Silva et al., de  “desnaturalização e descoberta da poluição”.
79

 

Os autores mencionam três dimensões desses processos: a naturalização, a 

desnaturalização e a renaturalização, não havendo progressão ou sucessão entre eles, 

necessariamente.    

A primeira dimensão corresponde à convivência não problematizada da atividade 

poluidora no cotidiano, com certa naturalização da sua presença. A segunda dimensão revela 

o estranhamento em relação à atividade, que pode ser acionado pela perda de legitimidade da 

atividade face ao aumento do incômodo ou a promessas não cumpridas com a população 

local, pela ação de grupos externos e internos face à circulação de informações etc.  

A terceira dimensão, que os autores chamam de renaturalização,  

é uma nova forma de incorporar a poluição ao cotidiano, reelaborando a sua 

funcionalidade e, portanto, diferindo de um retrocesso na reivindicação; não se trata 

da volta a um momento anterior em que não havia problematização. Geralmente 

inclui limites para a poluição e medidas de segurança contra riscos, sendo produzida 

em acordos e parcerias entre os afetados e os poluidores.
80

  

 

Retomando o questionamento de Davis, o próprio autor sugere uma resposta, baseada 

nas conclusões geradas pelo o livro que prefaciou.  

[...] a correlação entre proximidade da fonte de poluição e a percepção e a reação 

dos cidadãos afetados e das comunidades era relevante mas não imediata. Ao 

contrário, ideias de poluição industrial, risco ambiental e a proximidade ela própria 

são “socialmente construídas”, e a experiência física direta da poluição não é 

suficiente por si só para mobilizar social e politicamente as comunidades. É 

necessário que o problema ambiental ou de saúde torne-se uma questão social para 

que haja mobilização local dos cidadãos e grupos comunitários para a ação, criando 

as condições para uma regulação informal.
81
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Davis
82

 entende que a mobilização local de cidadãos e grupos comunitários depende da 

transformação do problema numa questão social. A ideia de que não é a proximidade e a 

experimentação física direta do problema que são cruciais e imediatas para a mobilização 

social deve ser mantida, como verificamos no caso de Curral Velho. A percepção sobre o 

problema foi sendo construída aos poucos, aliando a experimentação cotidiana das famílias e 

participação de outros agentes sociais.  

 

3.2. Cálculo e legalidade: o discurso empresarial  

 

A empresa mineral contratou uma empresa de consultoria ambiental para elaborar 

avalições de impacto ambiental (AIA): um plano de sistema de drenagem, o monitoramento 

das vibrações derivadas de operações de desmonte de rochas, um plano de fechamento da 

mina e um plano de recuperação de áreas degradadas.  

Com o relatório sobre o sistema de drenagem, o objetivo da empresa era demonstrar o 

cumprimento da condicionante ambiental que previa a apresentação e a implantação de um 

plano de drenagem que assegurasse o escoamento dos efluentes e águas pluviais, de modo a 

impedir o assoreamento dos corpos d’água e o carreamento do solo superficial para outras 

partes do terreno.  

Nesse relatório, a empresa de consultoria ambiental propõe um novo ordenamento 

territorial
83

. O uso do solo pelas famílias deveria estar subordinado à implantação do sistema 

de drenagem pluvial, para possibilitar que o sistema tivesse sucesso. Com isso, não seria o 

sistema de drenagem que levaria em consideração o uso e ocupação do solo das famílias, se 

adequando ao mesmo, mas sim o contrário.  

Igualmente, em ofício encaminhado ao Ministério Público, a empresa mineral se referiu 

à criação de animais soltos na caatinga como um obstáculo para o desempenho de sua 

atividade.  

Apesar dos esforços para cumprimento das exigências, continuamos a enfrentar as 

dificuldades em função dos os animais que são criados soltos e proporcionados por 
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alguns moradores, que interferem de forma negativa desestabilizando e gerando 

prejuízos, prejudicando o bom andamento dos trabalhos.   

 

 O segundo documento apresentado intitulado “Monitoramento das vibrações originadas 

nas operações de desmonte de rocha”, executado pelo Núcleo de Minerais Industriais do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), apresentou os resultados de uma 

captação de ruídos e vibrações das operações de desmonte da rocha realizada em abril de 

2008. Seu objetivo era fixar um limite máximo para a utilização de explosivos, como meio de 

impedir que os fragmentos de rocha lançados durante os desmontes atingissem as habitações 

ao redor da jazida e verificar a conformidade com a Norma Técnica NBR-ABNT 9653:2004.  

O exame de pressão acústica foi realizado em dia único
84

, sendo fixado como ponto 

para recolhimento da amostra um local distante 310 metros da fonte geradora: o centro de um 

grupo de habitações existentes ao redor do setor de operações da empresa.   

O resultado desse exame apontou que  

 

o nível de ruído ambiente medido (Lra) foi de 53 dB(A); o nível de ruído máximo 

medido durante o evento foi de 64,8 dB(A), o que nos dá (obedecendo as instruções 

normativas) um nível de ruído corrigido (Lc) de 64 dB(A). O nível de critério de 

avaliação (NCA) atribuído para esta situação, segundo a tabela 1, é de 40 dB(A). [...] 

verificamos que o evento encontra-se acima do limite máximo atribuído para este 

tipo de ambiente estabelecido pela norma.     

 

O método de avaliação do ruído baseia-se em uma comparação entre o nível de pressão 

sonora corrigido (Lc) e o nível de critério de avaliação (NCA). A tabela mencionada está 

inscrita na NBR-ABNT 10.151: 2000 e, por ela, verificamos o nível de critério de avaliação 

(NCA) para ambientes externos. Conforme a norma, observamos que o nível de critério de 

avaliação (NCA) para ambientes internos é o nível indicado na tabela 1 com a correção de - 

10 dB(A) para janela aberta e - 15 dB(A) para janela fechada. 

 

Tabela 2 - Nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos 

Tipos de áreas  Diurno  Noturno  

Áreas de sítios e fazendas  40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas  50 45 

Área mista, predominantemente residencial  55 50  

Área mista, com vocação comercial e administrativa  60 55 

Área mista, com vocação recreacional  65 55 

Área predominantemente industrial  70  60 
Fonte: NBR-ABNT 10.151: 2000 
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Sob as mesmas condições de recolhimento de amostra para medição da pressão 

acústica, foi realizado em exame para avaliar riscos de ocorrência de danos induzidos por 

vibrações do terreno.  

Segundo o relatório, a faixa de frequência encontrada foi entre 30 e 47 Hz, sendo que 

conforme a tabela constante na NBR-ABNT 9653:2004, a velocidade de partícula admitida 

varia entre 20 mm/s até 50 mm/s.  

 

Tabela 3 – Faixa de frequência e limite de velocidade de vibração de partícula de pico 

Faixa de Freqüência  Limite de Velocidade de vibração de 

partícula de pico 

4 Hz a 15 Hz Iniciando em 15 mm/s aumenta 

linearmente até 20 mm/s 

15 Hz a 40 Hz Acima de 20 mm/s aumenta linearmente 

até 50 mm/s 

Acima de 40 Hz 50 mm/s 
Fonte: NBR-ABNT 9653:2004 

 

Sobre essa situação, a conclusão foi que, para a faixa de frequência aferida, a velocidade 

de pico encontrada, de 2,62 mm/s, estava abaixo do limite estabelecido pela norma técnica 

pertinente, e que, por isso, não causaria danos às habitações e outras edificações existentes.  

Por fim, com relação aos ultralançamentos, indicou o relatório que, durante o período 

em que os dados foram recolhidos, não foram verificados arremessos de fragmentos de rocha. 

No entanto, o relatório registrou a presença de muitos fragmentos soltos ao longo da bancada 

detonada e sugeriu a retirada dos mesmos, sob pena de ocorrerem “os indesejáveis ‘Fly-Rock’ 

que poderão ser lançados a grandes distâncias.”    

Um elemento importante para análise dos resultados sobressai das condições em que o 

monitoramento foi realizado. Estabeleceu-se como parâmetro do monitoramento apenas um 

dia de detonação e esse foi previamente definido em conjunto com a empresa de exploração 

mineral. Outro elemento é que o monitoramento apenas considerou amostras recolhidas em 

ambientes externos, desconsiderando a avaliação no interior das habitações. As condições em 

que as amostras foram recolhidas influenciaram a obtenção dos resultados.    

A empresa apresentou ainda um plano de fechamento da mina e um plano de 

recuperação da área degradada. O plano de fechamento da mina consistiu em um instrumento 

conceitual com diretrizes que deveriam guiar a conclusão dos trabalhos de lavra e 

encerramento das atividades. Da mesma forma, o plano de recuperação da área degradada 

propôs orientações para a recuperação da área degradada. No entanto, ambos os documentos 
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eram padronizados, extremamente genéricos, como se já estivessem prontos previamente a 

qualquer análise do empreendimento, podendo ser destinados a qualquer outro 

empreendimento realizado em uma área no semiárido. São também silentes acerca da 

presença de pessoas que habitam o local
85

.  

    

3.3.  A dimensão política do impacto ambiental: quem tem o poder de definir quando 

ocorrem os impactos ambientais?  

 

Inúmeros autores se referem ao surgimento de uma “nova questão pública”
86

 a partir 

dos anos setenta. Muitos tomam como marco a Conferência sobre Meio Ambiente promovida 

pela Organização das Nações Unidas em 1972, em Estocolmo, Suécia. Outros debitam à 

publicação da obra Primavera Silenciosa, em 1962, de Rachel Carson
87

.  

A nova questão, em que pese a divergência sobre o marco fundador, é a preservação 

ambiental. É em torno dessa “nova questão pública” que campos do conhecimento científico 

se firmaram e garantiram a produção de outros saberes, ou ainda, o reposicionamento dos 

saberes de campos relativamente consolidados.  

Registra Enrique Leff sobre esse processo que  

O saber ambiental surge de uma problemática social que ultrapassa os objetos do 

conhecimento e o campo da racionalidade das ciências. A questão ambiental emerge 

de uma problemática econômica, social, política, ecológica, como uma nova visão 

do mundo que transforma os paradigmas do conhecimento teórico e dos saberes 

práticos.
88
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O desenvolvimento ou o reposicionamento de campos do conhecimento científico com 

foco em meio ambiente suscitam uma discussão sobre a articulação desses “velhos” e “novos” 

saberes com práticas de poder institucionais e não institucionais.  

Os eventos que ocorrem na Fazenda Curral Velho decorrentes da atuação da empresa, 

com a chave de leitura condicionada pela “nova questão pública”, são tratados como impactos 

ambientais.  

Segundo Barbosa
89

, o uso da palavra impacto resultou da percepção que se tinha na 

década de setenta, notadamente nos Estados Unidos, acerca da alteração prejudicial do 

ambiente pela atividade humana, sobretudo com serviços e obras que alterassem as suas 

condições físico-químicas e biológicas. Contemporaneamente, o uso da expressão impacto 

ambiental consolidou-se com outros contornos. Para a legislação brasileira, o sentido 

atribuído ao impacto ambiental se refere a qualquer alteração significativa de elementos do 

ambiente, seja ela prejudicial ou não.  

Os estudos produzidos pela empresa discutem a natureza dos impactos, se prejudiciais 

ou não à vida e às atividades das famílias. Os resultados dos estudos são apresentados “com 

ares de evidência irrecusável” 
90

, posto que não foram confrontados e refutados por seus 

destinatários – os órgãos estatais, mesmo com sérios desvios metodológicos, notadamente em 

relação ao alcance da saturação empírica
91

, face às parcas amostras volvidas pelos 

examinadores e da presença de indicativos relevantes de ocorrência de impactos ambientais 

de caráter prejudicial com gravidade acentuada. As amostras para exame da pressão acústica e 

avaliação de riscos de ocorrência de danos induzidos por vibrações do terreno foram 

recolhidas em dia único, em momentos em que os ultralançamentos e outras atividades de 

extração mineral não estavam ocorrendo ou estavam ocorrendo moderadamente.  

Apesar dos vazios metodológicos, os destinatários dos estudos não os questionaram ou 

solicitaram complementações. A refutação partiu das famílias que, com poucos recursos 
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financeiros e técnicos, produziram um estudo, o que evidenciou a desigualdade no acesso aos 

meios necessários para a produção de uma análise.  

Para tratar da “lógica do modo de argumentação para produzir um efeito de verdade” e 

as “maneiras científicas de pensamento e de expressão”
92

, as contribuições sobre o 

entrelaçamento dos efeitos de poder e de saber são chaves de leitura possíveis.     

a problemática ambiental abriu um novo campo do saber – e do poder no saber – que 

se desdobra nas estratégias discursivas e nas políticas do desenvolvimento 

sustentável. [...] As perspectivas lançadas por Foucault no campo do saber permitem 

ver a irrupção do saber ambiental como efeito da saturação dos processos de 

racionalização da modernidade e dos paradigmas científicos – a teoria econômica, o 

pensamento sistêmico, a ecologia generalizada – como dispositivos de poder nesse 

processo de racionalização.
93

  

 

A discussão proposta por Foucault acerca do poder procura distanciar-se de concepções 

jurídicas que o tratam, em regra, em termos de soberania do Estado, bem como de uma leitura 

marxista do poder, ou “uma certa concepção corrente que passa como sendo a concepção 

marxista”
94

, que o enxerga restritamente nos termos da dominação de classe. 

Pensar o poder de acordo com a proposta foucaultiana implica conduz a pensá-lo 

enquanto relação. Não uma relação estática entre um polo que o detém e um polo que é 

submetido, mas sim pensar a dimensão relacional do poder na sua transmissão dinâmica, 

reconhecendo vários núcleos irradiadores para além do Estado, apreendido em suas 

manifestações em que não se tem um conhecimento prévio de sua pressão, de sua força e seus 

efeitos, quando não mais se faz sentir como poder materializado no contato com os corpos dos 

sujeitos. 

Muito embora Foucault não aceite o poder como “um fenômeno de dominação maciço e 

homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe 

sobre as outras”
95

, não descarta a apropriação do instrumental do poder, da sua marcha, em 

processos globais cooptados pela acumulação capitalista. Não desqualifica essa contribuição 

para a compreensão das relações sociais, sublinhando o papel produtor do fenômeno do poder 

no cerne da sociedade capitalista ao demonstrar como seus artefatos se tornaram econômica e 

politicamente necessários à burguesia. 
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A genealogia em Foucault é uma escritura da história do ponto de vista dos discursos e 

dos saberes imanentes que possibilitou uma investigação da concretude do poder. Foucault 

sugeriu que as práticas jurídicas são um campo de análise muito fértil para realizar esta 

prospecção, por fornecer efeitos de verdade.
96

 

Com relação à questão da construção de processos sociais de entendimento acerca de 

impactos ambientais gerados por empreendimentos econômicos é com os seus relatórios de 

adequação ambiental que buscam construir um discurso de verdade sobre a realidade social. A 

empresa de extração mineral procurou sustentar sua posição utilizando-se do “capital 

específico do campo ambiental” 
97

, com a contratação de uma empresa de consultoria 

ambiental.  

O uso da retórica técnico-científica, ainda que com sérios problemas metodológicos 

aparentes que fragilizam os resultados obtidos, se respalda no polinômio legalidade, 

determinação, cálculo e planificação.
98

 

A legalidade, desde Thompson, é compreendida não apenas como um componente da 

superestrutura a serviço exclusivamente de uma determinada classe social detentora dos meios 

de produção. A produção da legalidade, em Thompson, é compreendida como um recurso em 

disputa, que incidem sobre sua interpretação.  

A lei [...] não pode ser proveitosamente analisada nos termos metafóricos de uma 

superestrutura distinta de uma infra-estrutura. Embora isso abarque uma grande 

parcela evidente de verdade, as regras e categorias jurídicas penetram em todos os 

níveis da sociedade, efetuam definições verticais e horizontais dos direitos e status 

dos homens e contribuem para a autodefinição ou senso de identidade dos homens. 

Como tal, a lei não foi apenas imposta de cima sobre os homens: tem sido um meio 

onde outros conflitos sociais têm se travado.
99

  

      

Nos domínios da legalidade de natureza ambiental, as análises tendem a considerá-la 

uma película que reveste determinados elementos muito vastos (meio ambiente equilibrado, 

gerações futuras etc.), mas que, por ser ainda muito fina, se destina a “minimizar 
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impactos”
100

, sendo permeável aos interesses de grupos fortalecidos pela acumulação 

capitalista.   

A determinação, a planificação e o cálculo correspondem à crença na possibilidade de 

previsão e controle de todos os eventos e suas repercussões, que podem ocorrer quando da 

instalação de um empreendimento que produz impactos ambientais, como se fossem 

procedimentos regidos pela certeza e segurança, sem qualquer espaço para o erro, a 

contingência, o não planejado, e a crença na possibilidade de domínio absoluto dos efeitos 

derivados e das condições ecológicas (físico-químicas e biológicas) face à combinação de uso 

de substâncias produzidas em condições artificiais e substâncias cujos efeitos ainda não são 

suficientemente conhecidos e estudados.  

As distintas hermenêuticas sobre impactos ambientais gerados pela mineração em 

Curral Velho expõem processos produtivos de discursos para constituição da verdade. Os 

manuais de Direito Ambiental reiteram que estudos de avaliação de impacto ambiental (AIA) 

asseguram, a partir do conjunto de procedimentos técnicos, exame sistemático e controlado 

dos impactos ambientais e alternativas. Asseguram ainda que tais estudos servirão aos 

tomadores de decisão e serão informados ao público.     

É a crença nesse “exercício prospectivo, antecipatório, prévio e preventivo” 
101

 debitado 

aos procedimentos de avaliação de impacto ambiental que pode escamotear a incorporação da 

temática ambiental dentro de uma lógica do capital econômico já estabelecida entre nós, 

apoiada na ideia de controle da natureza pela ação instrumental da ciência.     
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4. Os discursos e práticas das instituições estatais  

 

4.1. Aprofundamentos sobre o objeto investigado: instituições estatais em seus modos de 

dizer e fazer   

 

O problema tematizado nessa dissertação tem como objeto práticas de instituições do 

Estado. Sob a designação instituições do Estado reunimos um conjunto de órgãos da esfera 

administrativa do Poder Executivo, nos níveis municipal, estadual e federal, bem como nos 

referimos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, ambos no plano estadual. Esse 

conjunto, de alguma forma, produziu discursos e desenvolveu práticas no sentido de intervir 

na situação-problema delineada nos capítulos anteriores. 

Falar em instituições é pensar o Estado a partir de sua pluralidade de papéis 

desempenhados, de culturas organizacionais próprias de cada instituição, de princípios 

orientadores e missões institucionais específicos, até mesmo divergentes e conflitantes, entre 

as partes desse todo que, geralmente, nomeamos Estado. E chamar a atenção para as 

instituições, ao invés de tratar o Estado como uma estrutura homogênea e unificada, é 

resultado do esforço de pesquisa que realizamos.  

O material empírico analisado apontou para o abandono de reduções totalizantes 

manifestadas em expressões corriqueiras como “ausência do Estado”, “inoperância do 

Estado”, “conivência do Estado” etc. Com o material empírico, percebemos uma variedade de 

posturas que não cabem nessas limitações.    

Trata-se, portanto, da análise pormenorizada do Estado compartimentado em suas 

diversas e distintas instituições, no sentido de apreender a gramática discursiva e 

comportamental construída para regular uma atividade econômica que modificou as 

condições de existência dos habitantes de Curral Velho e limitou a possibilidade de realização 

plena de suas atividades de várias naturezas.  

Na medida em que reduzimos a atenção sobre esquemas totalizantes sobre o Estado, 

deixando de considerá-lo abstratamente, nos propomos a analisar os usos de recursos 

discursivos e orientações cognitivas e a ação pragmática empreendida por essas instituições.     

Ao tomar o conceito Estado, o tratamos como uma representação que, em realidade, se 

refere a essas instituições. O Estado enquanto uma representação social analisado na sua 

produção de outras representações sociais quando interpelado a agir. 

As representações sociais tecidas pelo Estado revelam mecanismos do poder de nomear 

e a sua tentativa de estabelecer padrões de conduta a partir dessas nomeações. O poder de 
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nomeação consiste em declarar, com (ab)uso de instrumentos legislativos, o que deve ser 

tolerado e o que deve ser repelido, sem haver, necessariamente, em todos os casos, uma 

separação nítida entre tolerado/permitido. Buscamos assim discutir tais padrões de produção 

dessas representações e como sua intervenção se constitui em relação às mesmas.   

Nos afastamos de concepções teóricas que compreendem o Estado a partir da tradição 

jurídica positivista
102

. A título de exemplo dessa tradição, uma obra clássica entre os 

estudiosos do Direito, define o Estado como “toda associação humana que viva sob um 

governo capaz de manter a ordem dentro de uma área territorial determinada, por meio de um 

poder originário de dominação”. 
103

   

Essa vertente sugere que o Estado funciona como uma estrutura legal centralizadora de 

poder numa unidade territorial específica, que inibe a desorganização e a desordem, operando 

as suas unidades de maneira sistemática e concatenada por um poder único e estabilizado.     

Michel Miaille, ao escrever sobre uma “atitude positivista” do pensamento jurídico, 

indica justamente como um dos elementos importantes para a compreensão dessa atitude a 

elaboração teórica produzida acerca do Estado, como a definição de Sampaio ilustra.  

[...] uma teoria geral do Estado a partir das características exteriores deste Estado 

(“o Estado é uma pessoa colectiva e uma pessoa soberana”) donde se deduzirá o 

conjunto dos mecanismos que permitem definir o Estado: unidade de pessoas por 

organização corporativa, fundamento estabelecido na Constituição, soberania 

indivisível, implicando todos estes elementos sempre a utilização de um critério 

formal.
104

   

 

Para investigar a situação-problema, recusamos utilizar critérios meramente formais. 

Em seu lugar, buscamos perceber as relações concretas que operam na definição não só do 

conceito de Estado, mas também na sua dinâmica interna e externa, na construção de seu 

repertório para lidar com a situação-problema.    

Ao analisar o Estado com ênfase nas suas instituições, em seus discursos e práticas, os 

aportes teóricos e metodológicos de outras ciências sociais são relevantes, notadamente de 

alguns autores do campo antropológico, tendo em vista a trajetória crítica percorrida por esse 

campo do conhecimento no que diz respeito ao estudo do Estado, enquanto monopolizador do 

controle social, ou melhor, da sua pretensão de monopólio do controle social. Essa leitura se 
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distancia da perspectiva legalista e abstrata que preenche o campo jurídico de maneira 

hegemônica. 

Ainda que o Estado não tenha sido o centro das reflexões de alguns desses autores, as 

pistas trazidas por seus trabalhos podem auxiliar a pensar o Estado, não enquanto estrutura 

fixa, abstrata e universal, mas enquanto um conjunto de instituições que funciona sem a 

necessária existência de um polo centralizador e unificador das condutas e discursos.   

Para Shirley, o cientista social se preocupa não apenas com as regras formais específicas 

editadas pelo Estado, mas sim com todo o padrão de normas e sanções que existem em uma 

sociedade. Dentre as ciências sociais, o autor destaca a moderna antropologia, que contestou a 

ideia de que o Estado é o elemento necessário para a garantia da ordem social, ao apontar 

mecanismos que existem em instituições que não são o Estado e que sobrevivem fora dele. 

   

Provavelmente quase toda interação e comportamento sociais ocorrem sem ação 

direta alguma de qualquer Estado. Esta é a mensagem fundamental dos grandes 

sociólogos do direito [...] – o papel relativamente secundário que o Estado 

representa na vida cotidiana e na manutenção da ordem social. 
105

   

 

O nosso foco de análise não se concentra nesses mecanismos que se desenvolvem fora 

do Estado para regular a vida social, aos quais alude o autor. Concentra-se justamente em 

mecanismos construídos pelo Estado. A perspectiva trazida por Shirley nos é útil na medida 

em que retira do Estado o papel que lhe é tradicionalmente atribuído e sinaliza para sua 

fragilidade em dar conta de sua missão anunciada pelos juristas de tradição positivista. Assim, 

aborda o autor a questão do controle social, apesar de não usar essa expressão, não apenas a 

partir desse lugar tradicional que é o aparato de poder estatal, mas também para as suas 

modalidades informais institucionalizadas em outras dimensões da sociabilidade.  

Ainda no campo das ciências sociais, Roberto Kant de Lima registra como a tradição 

antropológica opera o estudo das formas do Direito nas “sociedades complexas” com o 

questionamento fundamental da centralização e progressiva racionalização das práticas de 

poder nos domínios do Estado.    

Põe-se a nu os paradoxos encerrados na percepção do Estado como “organizações” e 

sua imagem de todo homogêneo e centralizador: quanto mais complexa a sociedade, 

tanto mais centralizada, mas tanto mais camadas de regras, e mais adjacentes, 

numerosas e diversas as jurisdições, instâncias e campos autônomos. 
106

    

 

O material empírico que coletamos através da observação, da análise documental e das 
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entrevistas nos faz, considerando o paradoxo entre percepção do Estado como todo 

homogêneo e centralizado e percepção do Estado como camadas de regras, instâncias e 

campos autônomos apontando por Lima, pensá-lo a partir dessas camadas descentralizadas do 

Estado, onde os processos de produção discursiva, de ação e de decisão estão pulverizados em 

suas diversas instâncias e agentes.  

Assim, a alternativa antropológica se apresenta como um instrumento para forçar o 

exame dos dogmas do estudo jurídico formal à luz das ciências sociais
107

, dentro os quais se 

encontra a própria ideia de Estado. A alternativa antropológica também se apresenta como um 

instrumento relevante tendo em vista as reflexões metodológicas que propõe.  

Radcliffe-Brown
108

 aponta a necessidade de substituição da abstração, técnica comum 

nos estudos promovidos pelos estudiosos do campo jurídico, pela observação dos eventos que 

ocorrem.  

No campo antropológico, no entanto, o sentido dado à palavra observação tem uma 

orientação peculiar, a observação participante. A observação participante, enquanto método 

de pesquisa, foi desenvolvido, sobretudo, pelos antropólogos, notadamente Malinowski, como 

registrou Shirley.  

O método da observação participante, desenvolvido por Malinowski, [...] requer um 

longo período de convivência (um ano, no mínimo) com o povo estudado. A 

observação participante implica que um antropólogo não apenas observe uma outra 

cultura, mas se torne realmente envolvido na vida diária do povo, aprenda sua língua 

e seus costumes.
109

  

 

No entanto, ressalvamos que se a palavra observação deve ser utilizada, sugerimos que 

nesse trabalho deve ser compreendida no sentido que Pires a usou, como a observação da 

“vida social em seu desenvolvimento natural, antes de qualquer pré-construção teórica do 

fenômeno a ser pesquisado.”
110

, não no rigoroso sentido atribuído pelo campo antropológico.  

Na pesquisa que desenvolvemos, do ponto de vista temporal, o tempo de convivência 

com as instituições que estudamos  foi de cinco anos, ainda que em momentos esporádicos. 

Não ocorreu esse envolvimento e compartilhamento diário do cotidiano que o método da 

observação participante propõe.  
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Outra questão que demanda esclarecimento é que no campo das ciências sociais o termo 

instituição
111

 é polissêmico. Elegemos essa denominação para trabalhar a noção de instituição 

construída por Marcel Mauss e Paul Fauconnet
112

. O exame do material empírico recolhido 

nos conduziu a buscar, no plano teórico, um conceito que pudesse auxiliar na elaboração de 

uma análise sobre a atuação desses campos autônomos do Estado. Diante desse paradigma, a 

denominação mais usual era proveniente de uma tradição do campo criminológico, que adota 

o conceito de instâncias ou agências de controle social formal. 

Por agências de controle social formal se compreende os órgãos encarregados do 

controle institucional das condutas definidas como crime, isto é, aqueles imediatamente 

ligados ao (sistema) penal, que se estende desde o Poder Legislativo, no momento em que cria 

a norma penal, passando pelos agentes jurídicos representados pela Polícia, que se encarrega 

de fazer a triagem dos indivíduos, e pelos promotores de justiça e magistrados, responsáveis 

por classificar a conduta definida como crime e determinar a sanção estatal; e, por fim, os 

estabelecimentos prisionais, se a pena for privativa de liberdade.  

No entanto, apesar de reconhecermos que esse conceito tendeu a atribuir relevo ao 

registro jurídico penal, que não é necessariamente o campo coberto pela pesquisa, uma vez 

que estamos tratando de instituições que não têm natureza estritamente penal, o mesmo 

permanecia presente por ressaltar aspectos importantes. Destaca-se o caráter produtor de 

identidades desenvolvido pelo Estado, seja do autor da conduta, seja da própria conduta, ao 

tratar situações-problema que, nesse processo de construção de identidades, serão definidas 

como crime.  

O conceito de instituições introduzido por Mauss e Fauconnet remete à negativa da 

ideia de pensá-las como estruturas fixas, sólidas e imutáveis. Em vez disso, nos conduz a 

pensá-las como organizações sujeitas a modificações considerando o contexto histórico-

político. Com isso, buscamos interpretar a movimentação dessas instituições quando 

interpeladas a agir e produzir respostas para o tratamento da situação-problema que 

examinamos.  
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4.2. A escolha metodológica: a análise documental 

 

Que práticas e quais discursos são elaborados pelas instituições provocadas pelos 

agentes sociais em disputa no cenário empírico que descrevemos? Eis o problema principal 

que movimentou a pesquisa.   

Tomando essa pergunta de partida como horizonte, as seções desse capítulo buscam 

descrever as práticas e expor os discursos que alimentam essas práticas, para, a partir da 

descrição e da exposição, apreender e compreender as significações contidas.    

A metodologia empregada nessa seção do trabalho consistiu em observar as instituições 

a partir dos contatos travados em audiências e reuniões ocorridas desde 2007 e da análise de 

documentos elaborados por elas para, a partir deles, propor categorias analíticas que sirvam à 

classificação e compreensão dos discursos e práticas produzidos para o tratamento da 

situação-problema gerada pela atividade de empresa de exploração mineral na interação com 

algumas dimensões da vida dos habitantes de Curral Velho.  

As dimensões que enfatizamos dizem respeito ao uso da terra e aos impactos produzidos 

pela atividade, excluídas as repercussões sanitárias tendo em vista a exposição das pessoas à 

emissão de material particulado. Enfatizamos, sobretudo, sua dinâmica local, isto é, a criação 

de animais, as interações com outros agentes sociais, a exemplo de organizações não estatais e 

estatais. Trata-se de uma escolha, face a várias outras dimensões que poderiam ser exploradas, 

a exemplo das citadas repercussões no âmbito da saúde coletiva.    

Autores que se dedicaram a escrever sobre a análise documental
113

 se reportaram às 

cautelas que devem ser tomadas quando da utilização desse mecanismo de pesquisa.  

Quem trabalha com documentos deve superar alguns obstáculos e desconfiar de 

determinadas armadilhas, antes de estar apto a fazer uma análise de seu corpus 

documental. Inicialmente deve localizar os textos pertinentes e avaliar a sua 

credibilidade, assim como a sua representatividade. O autor do documento 

conseguiu reportar fielmente os fatos? Ou ele exprime mais as percepções de uma 

fração particular da população? Por outro lado o investigador deve compreender 

adequadamente o sentido da mensagem e contentar-se com o que tiver na mão: 

eventuais fragmentos, passagens difíceis de interpretar e repletas de termos e 

conceitos que lhes são estranhos e foram redigidos por um desconhecido. É 

impossível transformar um documento; é preciso aceitá-lo tal como ele se apresenta, 

às vezes, tão incompleto, parcial ou impreciso. No entanto, torna-se, essencial saber 

compor com algumas fontes documentais, mesmo as mais pobres, pois elas são 
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geralmente as únicas fontes que podem nos esclarecer sobre uma determinada 

situação.
114

   

 

A partir das ponderações desses autores, podemos dizer que a credibilidade dos 

documentos sobre os quais nos debruçamos, considerando a sua autoria, não é algo que esteja 

em discussão. Os documentos utilizados compõem procedimentos administrativos e judiciais 

e foram elaborados cumprindo os requisitos formalmente exigidos nesse contexto, ainda que 

se possa argumentar que tais requisitos sejam mínimos. Não há questionamento também em 

relação à procedência. Os relatores foram testemunhas diretas dos fatos.  

No entanto, se considerarmos a fidedignidade em relação à caracterização minuciosa e 

que aponte para a experiência concreta do evento ocorrido, com todos os seus matizes, na 

“reconstrução das vivências e do vivido”
115

, isto é, a movimentação dos agentes sociais em 

interação, os tensionamentos decorrentes dessa interação e as percepções dos agentes, 

avaliamos que há necessidade de combinação com outras fontes, que possibilitam retratar e 

recompor a experiência.  

Apegados aos formalismos dos relatórios, os documentos que analisamos não 

expressaram os tensionamentos ocorridos. Procedida a coleta e a triagem dos documentos que 

nos interessavam, nos deparamos com uma característica em comum; os documentos são 

excessivamente lacônicos tanto no que diz respeito à descrição dos fatos, como no que diz 

respeito à orientação discursiva que os presidiram. Resumem-se a descrever sumariamente 

vistorias realizadas pelas instituições públicas, ou ainda, a apresentar as conclusões e 

deliberações de determinado ato ou evento.  

Somente a partir deles não é possível extrair-lhes o contexto social em que foram 

produzidos. Apenas com base neles também é extremamente delicado precisar-lhes as lógicas 

que os presidiram, as argumentações produzidas, quando presentes. E, com frequência, os 

argumentos não se encontram visíveis.  

Desta forma, não há uma correspondência integral entre o campo coberto pelos 

documentos disponíveis e o campo de análise da investigação.
116

 Uma ressalva é necessária 

acerca dos documentos produzidos no âmbito da Fiscalização Preventiva Integrada, uma vez 

que essa dispõe de um marco teórico orientador, ainda que sucinto.  
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Não obstante, mesmo com as insuficiências que apontamos, privilegiamos a sua análise, 

pois constituem registros ímpares de práticas adotadas por órgãos estatais provocados a se 

manifestar no conflito produzido que tem como cenário empírico a Fazenda Curral Velho. Os 

testemunhos diretos, embora sejam complementares ao trabalho, seriam também insuficientes 

para expressar as práticas das instituições estatais.     

Os documentos analisados foram o Relatório de Fiscalização Preventiva Integrada 

elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado na 

Bahia (CREA-BA); no âmbito do Programa de Fiscalização Preventiva Integrada, os 

documentos disponibilizados pelo Ministério Público Estadual sobre esse programa, que está 

sob sua coordenação; as atas de audiências ocorridas em procedimento judicial promovido 

pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) que afetou os habitantes de 

Curral Velho; e o Relatório de Fiscalização Ambiental elaborado pela então Coordenação de 

Recursos Ambientais, hoje Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).  

 

4.3. O Ministério Público  

 

O Ministério Público surge como instituição em 1890, por meio da Lei n.º 1.030/1890. 

Nos períodos republicanos subsequentes, o Ministério Público vai galgando mais espaço 

público e tendo suas atribuições melhor definidas.  

É a Constituição de 1988 que lhe consolida
117

 a ampliação do seu espectro de atuação, 

reposicionando-o para além da tradicional função acusatória no processo criminal. Segundo o 

atual texto constitucional, o Ministério Público compõe o rol de funções essenciais à Justiça, 

ao lado da Advocacia e da Defensoria Pública.   

O artigo 127 da Constituição Federal de 1988 o define como “instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.  
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É considerando essas transformações institucionais do Ministério Público, que 

discutiremos uma ação desenvolvida em seu interior. Trata-se do Programa de Fiscalização 

Preventiva Integrada. Tomamos como fonte referencial um documento produzido pelo 

Ministério Público denominado Programa de Fiscalização Preventiva Integrada – FPI na 

Bacia do Rio São Francisco no Estado da Bahia.  

O documento busca apresentar o programa e contém uma justificativa para a atuação do 

Ministério Público nessa seara, a definição do programa, seus objetivos gerais e específicos, a 

metodologia de realização, o rol de instituições parceiras participantes e as atividades e 

empreendimentos aos quais se destina potencialmente. Há ainda a apresentação de outras 

ações surgidas como desdobramento do trabalho realizado com as fiscalizações preventivas 

integradas e um levantamento sintético das que já foram realizadas. 

No documento, a justificativa apresentada pelo Ministério Público para a sua atuação no 

âmbito da FPI, inicialmente, fundamenta-se no texto constitucional, nos dispositivos que 

aludem ao dever do Poder Público e da sociedade atuar na defesa e preservação do meio 

ambiente, bem como ao dever do Ministério Público de promover a garantia e efetivação de 

direitos coletivos.  

Em seguida, o Ministério Público expôs que, para concretizar esses deveres 

constitucionais, adotou como estratégia de gestão institucional, na esfera ambiental, a 

subdivisão em núcleos, adotando critérios de formação desses núcleos bastante elásticos, nos 

quais perpassam elementos como a matéria ou assunto (Núcleo de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Cultural - NUDEPACH), regiões geográficas, a exemplo das bacias 

hidrográficas (Núcleo de Defesa da Bacia do Paraguaçu – NURP, Núcleo de Defesa da Bacia 

do Rio São Francisco – NUSF) e da Baía de Todos os Santos (Núcleo da Baía de Todos os 

Santos - NBTS) e os biomas (Núcleo Mata Atlântica – NUMA).   

Contemporaneamente, o Programa de Fiscalização Preventiva Integrada concentra as 

suas operações na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, local de atuação do Núcleo de 

Defesa da Bacia do São Francisco, do que se infere que a implementação do programa partiu 

de uma iniciativa desse núcleo, não sendo uma prática de outros núcleos e da instituição como 

um todo.  

O Núcleo de Defesa da Bacia do Rio São Francisco iniciou tratativas com o Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia (CREA-BA) para realizar um 

trabalho em conjunto, face à experiência desse órgão de classe com a FPI em 

empreendimentos em geral.  
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De modo a diagnosticar os danos ambientais na Bacia do São Francisco e adotar 

medidas preventivas e de responsabilização dos agentes causadores dos danos 

ambientais, foi articulada uma ação integrada e continuada dos diversos órgãos 

estaduais e federais, com atribuição na esfera ambiental, denominado de Programa 

de Fiscalização Preventiva Integrada – FPI.
118

  

 

A FPI, enquanto prática, já estava consolidada no âmbito do CREA-BA; a inovação 

proposta pelo Ministério Público consistiu em tornar a prática uma ação concatenada de 

Estado, pois além do Ministério Público, foram convocadas outras instituições estatais, 

estaduais e federais, com atribuições relativas à matéria ambiental, direta ou indiretamente. É 

o que expressa a definição de FPI elaborada pelo Ministério Público.  

A FPI é um programa continuado, de caráter, principalmente, educativo e 

preventivo, desenvolvido desde 2002, sob a coordenação geral do Ministério Público 

do Estado da Bahia, e em conjunto com diversos órgãos federais e estaduais de 

fiscalização ambiental, bem como com as polícias e Ministério Público Federal e do 

Trabalho, voltado para a defesa da sociedade, do meio ambiente e da saúde na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco.
119

   

 

Merecem atenção especial os objetivos gerais e específicos que o Ministério Público 

atribui à FPI. Como objetivo geral, o Ministério Público elenca a melhoria da qualidade de 

vida da população que habita a região abrangida pela Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco e também dos seus recursos naturais. O Ministério público denomina “não-

conformidades” o que contrastar com a legislação ambiental, sanitária e trabalhista, apontando 

a possibilidade de adotar medidas administrativas, civis e penais ante a tais “não-

conformidades” ou “inconformidades”.  

Ainda no item relativo ao objetivo geral, o Ministério Público esclarece que o programa 

se orienta, prioritariamente, por ações de natureza educativa e preventiva, sendo possível, em 

caso de não atendimento das proposições das instituições referentes às “não-conformidades” 

encontradas nos empreendimentos, a lavratura de autos de notificação e autos de infração, e 

no âmbito de atribuição do Ministério Público, providências de natureza civil e penal.  

A prioridade do programa em ações educativas e preventivas se estampa nos objetivos 

específicos.  

 Reparar os danos ambientais identificados e prevenir a ocorrência de novas 

formas de degradação; 

 Conscientizar a sociedade da importância em conservar e revitalizar os 

ecossistemas do Rio São Francisco; 

 Orientar e educar, através de ações integradas, os empreendedores já 

instalados e que não estejam desenvolvendo suas atividades com sustentabilidade 

dos recursos naturais; 

 Contribuir para que novos projetos sejam instalados dentro do que preceitua 

o conceito de desenvolvimento sustentável; 
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 Responsabilizar os agentes causadores de danos ambientais administrativa, 

civil e criminalmente, inclusive com a obrigação de reparação dos danos e 

pagamento dos passivos ambientais pelos danos irreparáveis pelo período em que o 

ambiente não cumpriu com suas funções ecológicas essenciais. 

 Realizar os desdobramentos das fiscalizações efetuadas, com vistas a 

garantir a regularização dos problemas detectados. 

 Realizar atividades de educação ambiental, com vistas a formar 

multiplicadores da importância da preservação do meio ambiente. 
120

  

  

Com relação à metodologia dos trabalhos do programa, há uma primeira fase que 

consiste no planejamento, com realização de reuniões preparatórias para: a) definição, pelas 

instituições participantes, de qual região deve ser fiscalizada; b) a realização de um 

diagnóstico preliminar das principais atividades que geram impactos ambientais; c) definição 

de últimas questões operacionais.  

A realização do diagnóstico preliminar conta também com informações oriundas da 

população local e de outras entidades. As reuniões originam um documento chamado Minuta 

de Planejamento Operacional e culmina numa última reunião, já no município a ser 

fiscalizado, para a divisão das equipes de trabalho.  

Segundo o documento,  

as equipes já adotam as medidas administrativas cabíveis à cada situação, como 

notificações, advertências, multas, apreensão de material e bens e interdição parcial 

ou total da atividade e/ou empreendimento. Além disso, os técnicos realizam, em 

campo, registros fotográficos de todas os empreendimentos visitados, bem como 

identificação das coordenadas geográficas, através de GPS, de modo a subsidiar os 

relatórios de fiscalização que são gerados.
121

  

 

O trabalho encerra com os relatórios elaborados pelas equipes sobre as vistorias que 

podem gerar “medidas administrativas [...], bem como medidas extrajudiciais, a exemplo dos 

Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e se, for o caso, medidas judiciais pelos 

Ministérios Públicos, dentro de sua esfera de competência.”
122

  

 

4.3.1. A Fiscalização Preventiva Integrada ocorrida em Curral Velho  

 

Em 5 de abril de 2006, os órgãos públicos e instituições que compõem o Programa de 

Fiscalização Preventiva Integrada dirigiram-se ao Curral Velho a fim de realizar uma 

inspeção das condições de operação do empreendimento.   

Um dos documentos resultantes da inspeção foi elaborado pelo CREA-BA, sendo 

chamado de Relatório de Fiscalização Ambiental. O documento foi redigido por um Técnico 
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em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Esse documento descreveu as ocorrências na 

inspeção. Por ocorrência, denomina o relator todos os elementos que tomou conhecimento 

quando da realização de inspeção.  

No campo do documento destinado às ocorrências, o relator do documento identificou a 

presença de dez condicionantes ambientais previstos na Portaria n.º 5299/2005, que concedeu 

licença simplificada pelo prazo de 3 anos ao empreendimento, expedida pelo então CRA, que 

não estavam sendo cumpridos. A Portaria previa ao todo dezenove condicionantes ambientais.  

Os condicionantes listados como não cumpridos, segundo o Relatório de Fiscalização 

Ambiental, foram:  

1. Implantação de alternativas para a utilização racional dos fragmentos de rochas 

descartadas, minimizando os impactos na área; 2. Projeto e execução de drenagem 

para escoamento superficial das águas pluviais e dos efluentes; 3. Recuperar toda a 

vegetação circundante à área de influência direta da mineração, face quantidade de 

supressão ocorrida; 4. Limitar e monitorar a exploração a 30 (trinta) metros da 

margem esquerda do Riacho Juremal (APP), apesar da situação de seca do mesmo; 

5. Dispor de separador de água-óleo para os efluentes gerados no processo de 

abastecimento e operação de lavagem de veículos e equipamentos; 6. Atender a 

NBR-13029 para disposição de rejeitos e/ou bota-fora; 7. Promover a correta e 

adequada adoção de EPI’s; 8. Promover as etapas de recuperação ambiental e das 

medidas mitigadoras, com implantação de viveiros de mudas e de sementes; 9. 

Instalação de placas sinalizadoras orientativas e de advertência em pontos 

estratégicos, dentro e fora da área de trabalho; 10. Apresentação de PGRS – 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, face a grande quantidade de 

material disposto de forma inadequada, adequando-se ao sistema de coleta e limpeza 

pública da Prefeitura Municipal de Juazeiro.     

 

Ainda nesse item relativo ao registro de ocorrências na inspeção, o relator do 

documento verificou que o empreendimento, naquele período, não cumpriu um requisito 

indispensável para a extração de minérios já iniciada desde 2001 – a obtenção de concessão 

de lavra junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral. A empresa dispunha apenas 

de autorização de pesquisa. O fiscal orientou que a empresa providenciasse a concessão de 

lavra, ou, em seu lugar, guia de utilização, o que possibilitaria a extração ainda na fase de 

pesquisa.  

Em seguida, o agente fiscalizador apontou irregularidades em relação ao funcionamento 

da empresa e as orientações normativas provenientes do Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia. Foi detectado o descumprimento de dois itens:  

1. Registro cadastral da empresa com respectivo profissional como Responsável 

Técnico; (Não atendeu) [...] 10. Elaborar e executar corretamente Plano de Fogo nos 

trabalhos de explosão, corrigindo atual situação de problemas e transtornos nas casas 

do entorno, com sua correspondente ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 

(Não atendeu) 

 



88 
 

O fiscal emitiu um extrato do relatório e o forneceu à empresa, para que a mesma, no 

prazo estipulado (10 dias), promovesse a regularização das infrações constatadas. O relatório 

foi concluído com uma advertência: “ o não cumprimento poderá resultar em notificação e 

autuação com a aplicação de multas previstas no artigo 73 da Lei Federal 5.194/66”.  

No referido extrato encaminhado à empresa, um formulário-padrão de 1 lauda, o agente 

fiscalizador indica os itens a regularizar e nele consta a observação transcrita a seguir.   

Este Relatório de Fiscalização tem caráter preventivo e visa regularização da 

obra/serviço. A documentação solicitada deverá ser enviada à SEDE ou 

INSPETORIA do CREA-BA no PRAZO DE 10 DIAS, a partir da emissão deste. O 

envio pode ser feito via correio, fax ou e-mail. O não cumprimento do prazo previsto 

resultará na emissão de Notificação ou Auto de Infração, conforme disposto na 

Resolução 1008, DE 09/12/2004, do CONFEA.  

 

Para entender a lógica que presidiu a elaboração desse relatório de Fiscalização 

Ambiental é necessário ter em conta que o mesmo integra o conjunto de ações do chamado 

Programa de Fiscalização Preventiva Integrada. Tomar o relatório isoladamente seria 

insuficiente, como indicamos anteriormente.  

 

4.3.2. O Ministério Público e o inquérito civil  

 

Os habitantes de Curral Velho apresentaram representação junto ao Ministério Público 

Estadual em Juazeiro relatando a ocorrência de danos ambientais promovidos pelo 

empreendimento dedicado à exploração mineral.  

Essa representação deu início ao Inquérito Civil tombado sob o n.º 12/2006. No curso 

do inquérito, foram colhidos os depoimentos dos habitantes de Curral Velho e da empresa.  

O Ministério Público local oficiou diversos órgãos no sentido de obter informações a 

respeito da regularidade do empreendimento face à legislação referente à atividade em 

questão.  

O órgão ambiental estadual noticiou que, à época do ofício, o empreendimento possuía 

licença ambiental. Noticiou também a homologação de uma multa aplicada ao 

empreendimento, conforme Nota Técnica n.º 2003-001776/TEC/NOTH – 0147.  

A multa fora aplicada, no valor de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), em razão 

da emissão de material particulado em grande quantidade, por realizar operações de desmonte 

de rochas (com uso de explosivos) e por atuar sem atender a exigência de licenciamento 

ambiental.  
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No curso do inquérito civil, foi encaminhado pelo NUSF, à época chamado Projeto de 

Defesa do São Francisco, relatório da FPI realizada para adoção de medidas cabíveis por parte 

da promotoria local. Em seguida, a promotoria requisitou da empresa documentos, que foram 

juntados ao procedimento de inquérito civil.  

Durante a fase de instrução do inquérito, os habitantes de Curral Velho tentaram em 

diversas ocasiões manter contato direto com a promotoria para relatar as dificuldades e 

inconvenientes da convivência cotidiana com o empreendimento, por conta da constante 

emissão de material particulado, das explosões e todos os seus desdobramentos (ruídos, 

fissuras nas paredes das casas etc.), redução de áreas para a criação de animais, sempre 

encontrando resistência do Ministério Público em atendê-los.  

 

4.3.3. O Ministério Público e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)  

 

A conclusão do inquérito civil não originou qualquer medida judicial por parte do 

Ministério Público. Esse elegeu a via extrajudicial – a celebração de um Termo de 

Ajustamento de Conduta entre o mesmo e a empresa.  

Os habitantes de Curral Velho tentaram intervir na formulação das cláusulas do termo 

de ajustamento de conduta, conforme inicialmente possibilitou o Ministério Público. Através 

da Comissão Pastoral da Terra de Juazeiro e Senhor do Bonfim, foram revisadas as cláusulas, 

com a apresentação de propostas de redação para algumas delas. No entanto, a partir daí, o 

Ministério Público não retornou mais aos contatos, sem apontar justificativas ou comunicar se 

havia recebido e analisado a proposta de redação.  

Mais tarde, quando tiveram conhecimento do teor do TAC, constataram que o 

Ministério Público não as recepcionou. No referido instrumento, não havia inovações 

significativas, há basicamente as obrigações já descritas nas condicionantes ambientais 

previstas na licença expedida pelo órgão ambiental. Acrescenta apenas a necessidade de 

demonstrar à Promotoria o cumprimento das mesmas através de documentos e estabelece a 

possibilidade de aplicação de multa diária (no valor de R$ 1.000,00) quando descumprida 

qualquer obrigação. Em sua última cláusula, o TAC dispõe que, sem prejuízo da aplicação da 

multa já citada, o descumprimento da obrigação firmada implica em imediata proposição de 

medidas judiciais de natureza civil e penal.  

O fato é que nenhuma dessas medidas teve curso até dos dias atuais, mesmo com 

reiteradas manifestações dos habitantes de Curral Velho.    
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4.4. A atuação do órgão ambiental estadual  

 

O órgão ambiental estadual, hoje denominado INEMA, à época CRA, elaborou 

Relatório de Fiscalização Ambiental (RFA) e instaurou 13 procedimentos relativos ao 

empreendimento, dentre autos de infração com advertências e multas, notificações (a 

primeira, já citada, e a segunda a Notificação n.º 2006-007112/TEC/NOT-2409), 

licenciamento ambiental e revisão de condicionantes. 

O RFA em questão foi originado por solicitação do Ministério Público que requereu a 

realização de vistoria no local por parte do órgão a fim de verificar o cumprimento de 

condicionantes ambientais previstos no procedimento de licenciamento ambiental.  

O RFA destacou que a frente da lavra de exploração mineral é fronteiriça à área de 

preservação permanente do Rio Juremal, rio intermitente da região. O RFA ainda corroborou 

a afirmação dos habitantes de Curral Velho a respeito das fissuras provocadas nas casas pelas 

atividades de exploração mineral.  

Segundo o RFA, a empresa não atendeu os prazos estipulados para o cumprimento das 

condicionantes n.º I, V e XVI, relativas, respectivamente, à implantação de alternativas de 

utilização racional dos fragmentos de rocha descartados, implantação de projeto de drenagem 

de águas pluviais e efluentes, recuperação de áreas degradadas e mitigação de impactos 

ambientais, embora tivesse alegado que encaminhou a documentação pertinente. No entanto, 

não comprovou o cumprimento dos condicionantes. Os documentos se referiam apenas à 

elaboração do projeto e não à sua execução.  

Sobre a condicionante n.º VI, relativa à execução de projeto de recuperação da 

vegetação que circunscrevia a jazida, o relatório atestou o não cumprimento da mesma. O 

relatório destacou também o retardamento da empresa em atender o condicionante n.º VII, de 

realização imediata, referente à estocagem dos efluentes decorrentes do abastecimento de 

máquinas e veículos e da “separação água-óleo”; e também do condicionante n.º XIX, que 

trata do decapeamento do solo e armazenamento de material orgânico.  

A conclusão do RFA, datado de novembro de 2006, expõs que   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Apesar de licenciado pelo CRA, o empreendimento tem operado com dificuldades 

de cumprir as condicionantes impostas pela portaria n.º 5299, inclusive faltando com 

algumas delas, além do mais, devido sua localização, tem trazido transtornos à 

comunidade. Diante do exposto, convém aplicar notificação ao empreendedor no 

sentido de cumprimento imediato das condicionantes pendentes; bem como, para 

que o mesmo possa providenciar a regularização do imóvel, negociando novo 

contrato com os proprietários ou posseiros da terra. A permanência das condições 

atuais poderá motivar a suspensão ou cancelamento da licença, conforme estabelece 
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o art. 199 do regulamento da lei estadual n.º 7.799/01, aprovado pelo dec. estadual 

n.º 7.967/01.     

 

A empresa seguiu não cumprindo os condicionantes apontados. Durante o período em 

que o licenciamento ambiental esteve sob atribuição do órgão ambiental estadual, apesar das 

inúmeras manifestações dos habitantes de Curral Velho, a atividade não fora suspensa. Em 

feveiro de 2012, a atividade estava sob licenciamento do órgão ambiental municipal, a 

SEADRUMA. Desde então, não houve fiscalização do cumprimento das condicionantes 

ambientais estipuladas na licença municipal. Essa licença reproduz as mesmas disposições da 

licença ambiental anterior expedida pelo órgão estadual.  

 

4.5. A atuação do Departamento Nacional de Produção Mineral   

 

O DNPM, provocado por denúncia promovida pelos habitantes de Curral Velho, 

realizou vistoria na área em junho de 2006. Segundo a conclusão exposta no relatório, 

resultado da vistoria, não foram constatados elementos que justificassem a denúncia, vez que 

não foram encontrados fragmentos de rocha e fissuras no imóvel vistoriado. Assim, o técnico 

que realizou a vistoria opinou por desconsiderar a denúncia e arquivar o procedimento.   

Ele anexou também um relatório de vistoria assinado por um inspetor do CREA, que 

afirmou ter vistoriado todas as residências, em março de 2006, situadas num raio de cinquenta 

a trezentos metros da exploração mineral. Segundo seu entendimento, as fissuras existentes 

nas casas são provenientes da própria condição em que foram edificadas, com materiais de 

baixa durabilidade e com erros de execução, além da ausência de manutenção nas mesmas, e 

não da atividade de exploração mineral.  

Assim, a atuação do DNPM, no que diz respeito à regulação da atividade de exploração 

mineral, se restringiu a contestar o argumento das famílias habitantes a respeito dos danos 

materiais causados às suas residências em razão das operações de desmonte das rochas com o 

uso de explosivos. Vale ressaltar que a vistoria realizada pelo DNPM vai de encontro com o 

RFA elaborado pelo órgão ambiental estadual, que concluiu que as fissuras foram provocadas 

pelas explosões das rochas.  

 

4.6. O Poder Judiciário e o alvará judicial  

 

No início de 2007, uma das famílias foi surpreendida com a visita de um oficial de 

justiça. O oficial portava um mandado judicial expedido pela 2ª Vara Cível da Comarca de 

Juazeiro.  
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Preocupados com a vinda de um oficial de justiça, evento até então inédito para aquela 

família, e com o caráter hermético e pouco esclarecedor da ordem judicial, um de seus 

membros buscou o apoio da CPT e do SINTAGRO no sentido de contribuir para a 

compreensão do que aquele documento de fato significava.  

Um representante da empresa aproveitou a estada do oficial de justiça para difundir a 

notícia de que portava uma ordem judicial, de natureza liminar, que autorizava a continuidade 

e permanência da exploração da jazida localizada na área de uso comum, o que contribuiu 

para aumentar a preocupação das pessoas de Curral Velho.      

Sem possuir maiores detalhes, as pessoas do SINTAGRO e da CPT buscaram 

informações no Fórum de Juazeiro, a fim de verificar se a mencionada decisão liminar de fato 

existia.  

Solicitaram certidões em todas as secretarias das varas do Fórum sobre processos em 

nome da empresa e encontraram apenas processos de execução promovidos por bancos contra 

aquela. Nada foi encontrado a respeito da Fazenda Curral Velho que permitisse identificar a 

origem da decisão liminar. 

Em nova busca, realizada poucos dias depois, puderam localizar o procedimento 

judicial de onde provinha o mandado que portava o oficial de justiça. Por esse mandado, o 

juiz determinava a realização de uma avaliação de prejuízos, danos e de uma renda em termos 

financeiros numa área até entap livro de atividade mineral, em que a empresa demandava 

pesquisa mineral.  

Não se tratava de uma decisão liminar que autorizaria a continuidade de atividade de 

exploração mineral, segundo alardeara o representante da empresa, com o intuito de intimidar 

os habitantes de Curral Velho, mas o seu conteúdo era muito preocupante para uma das 

famílias em particular.   

A decisão era parte de um procedimento judicial ajuizado pelo Departamento Nacional 

de Produção Mineral. Segundo o Código de Minas, quando o titular de uma autorização de 

pesquisa mineral não comprova a existência de acordo com os proprietários e/ou posseiros da 

área onde a pesquisa será realizada, mediante o pagamento de valores monetários (renda e 

indenização), o DNPM, que conferiu a autorização, deve encaminhar ao juiz de direito da 

comarca onde estiver a jazida cópia do título de alvará de pesquisa, para que o mesmo 

determine a avaliação da renda e dos danos e prejuízos causados.  

Assim o juiz assumiu o papel de substituir o acordo, impondo a definição do valor da 

renda pela pesquisa e de danos e prejuízos ocasionados, motivo da visita do oficial de justiça, 
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sem a necessária anuência e comunicação do proprietário/posseiro da terra, como obrigam os 

dispositivos constitucionais instituídos em 1988. Essa era a natureza do procedimento 

judicial, que é disciplinado pelo Código de Minas datado de 1967.       

Com o conhecimento do real conteúdo do mandado judicial e de que se tratava de uma 

nova área para a mineração, os moradores de Curral Velho, junto com a CPT, solicitaram uma 

conversa com o juiz local a fim de informar os problemas ocasionados pela exploração em 

curso na área de uso comum.  

O juiz recebeu apenas a representante da CPT, que relatou a situação. A fim de 

promover uma conciliação, o juiz designou uma audiência. O fato do juiz não receber a 

comissão de moradores os decepcionou, pois foi interpretado como uma recusa em escutar a 

sua versão dos fatos.  

A primeira audiência ocorreu em 11 de julho de 2007. Como eram muitos os 

participantes, a audiência foi transferida da então sala de audiências da 2ª Vara para a sala do 

Tribunal do Júri, com espaço suficiente para comportar todos os presentes, o que incluía os 

habitantes de Curral Velho, representantes da CPT, do SINTRAGRO, o representante do 

Ministério Público, o Juiz de Direito, os representantes da empresa e sua assistência jurídica, 

além de servidores do Poder Judiciário.  

Essa audiência foi suspensa por requerimento de ambas as partes do procedimento 

judicial, a fim de que os habitantes de Curral Velho apresentassem uma quantificação 

financeira dos danos materiais provocados às suas residências em razão da atividade da 

empresa.  

O juiz ainda requisitou ao oficial de justiça que retornasse ao Curral Velho e verificasse 

in loco quantas famílias de fato habitavam a região da fazenda, pois a empresa tentou levantar 

suspeitas sobre a quantidade de famílias de fato prejudicadas pelas suas operações, com o 

objetivo de reduzir os custos com as indenizações pelos danos materiais ocasionados.  

Então foi designada uma nova audiência para o dia 5 de setembro de 2007, que contou 

com a participação dos presentes à audiência anterior, com exceção de um representante de 

uma das famílias.  

O registro constante na ata de audiência não dá conta da extrema situação de tensão e 

angústia durante o ato procedimental. A ata registra apenas o extrato do acordo firmado 

relativo aos danos materiais provocados às casas e outras estruturas existentes na região da 

Fazenda Curral Velho.  
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Nessa audiência, após uma longa e extenuante tratativa envolvendo as famílias e a 

empresa, foi firmado um acordo em que coube à empresa pagar um valor mensal a cada uma 

das famílias, pela exploração da área que já vinha sendo realizada, bem como reparar os danos 

às estruturas das casas.  

Durante alguns poucos meses, os pagamentos ocorreram normalmente, para depois ser 

suspensos por arbítrio da própria empresa, que alegou paralisação das atividades por razões 

técnicas. As famílias também relataram que a manutenção nas casas foi feita com materiais de 

qualidade inferior aos existentes nas edificações. Tudo isso causou vários dissabores e 

transtornos às famílias. E como as atividades de exploração mineral continuaram, não tardou 

que as fissuras voltassem a aparecer.  

As famílias informaram o descumprimento do acordo por parte da empresa em diversas 

manifestações no procedimento judicial, o que provocou o magistrado a repreender a 

empresa, que regularizou os pagamentos, sem, contudo, promover nova reforma nas casas.  

Nova audiência fora designada para o dia 26 de novembro de 2007, desta vez apenas 

com as famílias proprietárias da área de terra onde a empresa obteve um segundo alvará de 

pesquisa concedido pelo DNPM. A empresa propôs a compra da área de terra necessária às 

operações pelo valor monetário apurado na avaliação judicial. Ocorre que na área em questão 

está edificada a casa de moradia dessa família.  

A empresa, a todo custo, tentou forçar a venda, propondo-se a construir a casa, nos 

mesmos padrões da atual, em local próximo. Ao final da audiência, o juiz designou um prazo 

para que a família manifestasse a sua posição frente à proposta.  

Por petição nos autos do procedimento, a família comunicou que não iria vender o 

imóvel, bem como não aceitava a proposta de ser realocada em outro lugar. Segundo o relato 

das pessoas, a relação de pertencimento com o local impelia a família a reivindicar o seu 

direito de permanecer na casa construída há três gerações.  

Nova audiência, relativa a esse procedimento judicial, só veio ocorrer em 2010, muito 

embora, desde a audiência ocorrida setembro de 2007, as famílias manifestassem nos autos do 

procedimento o não cumprimento das clausúlas do acordo homologado por sentença, 

sobretudo nos itens relativos à reforma das casas.  

Os representantes do Ministério Público Estadual e do Poder Judiciário já não eram os 

mesmos. Tinham comportamentos e leituras diferentes com relação ao caso, sobretudo o 

representante do Poder Judiciário, com o qual não foi possível estabelecer o mesmo canal de 

diálogo que se tinha com o magistrado anterior.  
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Enquanto o primeiro juiz demonstrou certa sensibilidade com a situação das famílias, 

permitindo-lhes algum espaço para interlocução sobre os problemas decorrentes da atividade 

de exploração mineral, designando audiências não previstas no formato legal do 

procedimento, o segundo juiz tinha posição mais austera e menos acessível aos habitantes de 

Curral Velho. O representante do Ministério Público Estadual se mostrava indiferente. Por 

parte da empresa, a pressão para a venda da área se intensificava.  

Já ocorreram duas audiências com essa nova composição das instituições estatais e o 

impasse continua, o que, de certa forma, favorece a família, que ainda não foi removida de 

sua casa. O magistrado demonstrou na última audiência interesse em encerrar o procedimento.  

A tentativa de responsabilizar e comprometer o Ministério Público Estadual para a 

necessidade de ajuizar medidas judiciais de proteção ao direito das famílias no que diz 

respeito à área de uso comum e o direito de moradia da família que corre o risco de ser 

removida permanece, face à sua missão institucional de promover a defesa de direitos 

coletivos.  

 Como dito antes, os registros de audiências através das atas tende a simplificar bastante 

os eventos ocorridos durante a mesma. Não conseguem transmitir os fatos vividos em toda a 

sua dramaticidade.  
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5. Os domínios teóricos 

 

Tomamos as práticas das instituições do Estado como objeto de nossas investigações 

para interpelar os meios e os discursos desenvolvidos por alguns de seus representantes. Para 

tanto, entendemos ser necessário apresentar e refletir sobre conceitos formulados por distintas 

percepções teóricas da questão, nos possibilitando apreender as manifestações discursivas das 

práticas institucionais descritas para o que se convencionou chamar de “resolução de 

conflitos”.  

Ao longo do nosso percurso exploratório, identificamos algumas possibilidades 

analíticas à luz de trabalhos dedicados: a) no campo criminológico, à resolução/gestão de 

conflitos aplicada aos ilegalismos privilegiados
123

; b) no campo antropológico, aos processos 

institucionais imbuídos da ideologia da harmonia coerciva
124

; c) no campo interdisciplinar, à 

resolução negociada de conflitos socioambientais
125

. Este último reúne sociólogos, cientistas 

ambientais e pesquisadores de vários outros campos.    

Alinhamos essas possibilidades analíticas considerando os campos
126

 do conhecimento 

aos quais se associam, pela própria autoidentificação dos autores
127

. Não se trata de torná-los 

essenciais, compartimentando-os e isolando-os uns dos outros. A ideia não é realizar uma 

separação em esquemas cognitivos ou demarcar fronteiras entre eles, mas sim expor 

orientações de investigação que estão sendo desenvolvidas, muitas vezes, segundo 

percebemos, sem comunicação entre as mesmas. A sequência de apresentação das abordagens 

não obedece a critérios cronológicos, bem como não é o objetivo estabelecer uma linha 

evolutiva entre elas.  

O objetivo é estabelecer interfaces entre essas orientações e desenvolver um quadro 

analítico próprio e específico que pode contribuir para a análise da situação-problema a que se 

dedica essa dissertação.  
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Quando usamos a expressão situação-problema, o fazemos levando em conta as 

formulações de Louk Hulsman e Jacqueline De Celis
128

 que se referem a essa expressão como 

um “conceito aberto que deixa nas mãos dos interessados a possibilidade de escolher o marco 

de interpretação do acontecimento, assim como a orientação que deve levar a uma possível 

resposta.”  

Hulsman e De Celis escreveram no contexto de um novo marco conceitual e 

interpretativo para situações que recebem o nome de crime. Entendemos que o conceito que 

formulam é interessante dada a sua significação aberta e flexível, que possibilita envolver 

qualquer acontecimento que provoque a necessidade de uma resposta promovida pelos 

interessados, nesse caso, as instituições estatais, mediata ou imediatamente.  

O que parece haver em comum entre as formulações teóricas que elegemos é uma 

preocupação com o tratamento dado à situação-problema que identificam como um conflito. 

Está presente em todos esses trabalhos o uso da palavra conflito para se referir aos fenômenos 

da vida social aos quais dirigem suas preocupações de pesquisa, bem como a atenção para as 

formas desenvolvidas por instituições estatais para lidar com eles. Os autores usam, em geral, 

a expressão resolução para se referir a essas formas. 

Desde o primeiro contato com esses textos, preocupavámo-nos em interpretar essas 

palavras considerando a intencionalidade dos autores, suas filiações teóricas e seus percursos 

metodológicos. 

A escolha das palavras é algo que merece atenção, uma vez que denota a percepção do 

autor sobre o objeto que interpela. No entanto, nos textos que analisamos há pouco espaço 

dedicado a esclarecer o uso dessas palavras, o que pode indicar que seu uso frequente, 

deixando-as indefinidas, resulta de certa acomodação e cristalização das mesmas, posto que 

podem passar isentas de exames mais aprofundados. O que está em questão é a maneira como 

essas palavras operam o processo de conhecimento das relações sociais postas sob análise.  

A palavra resolução, bastante frequente, remete a uma ideia de debelação absoluta de 

um conflito, remete à ideia de finalização, de extinção da conflitualidade. A definitividade é 

um componente importante nessa perspectiva, isto é, através da intervenção das instituições 

estatais e outros agentes, há uma tendência que crê na produção de uma solução permanente, 

que não sofrerá qualquer alteração e que dará conta de terminar o conflito. 
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Compreendemos que o uso da palavra resolução tem sérios limites, pois supõe que 

existe uma resposta definitiva a ser proposta a uma situação conflituosa. Uma resposta 

qualquer pode ser interpretada como apta a resolver um conflito. Pensando na leitura que as 

instituições de caráter jurídico realizam das situações-problema, sobretudo aquelas 

jurisdicionais, prevalece a ideia de que a decisão judicial põe fim à controvérsia entre partes, 

quando muito, em realidade, põe fim apenas ao procedimento judicial.  

É preciso anotar que outros autores já refletiram sobre o uso da palavra resolução 

aplicada a essas situações, especialmente se referindo às situações definidas como conflitos 

socioambientais. Alguns até a evitam, como é o caso de Olímpio Barbanti
129

, que prefere se 

referir a tratamento
130

, em vez de resolução.   

No mesmo sentido, Paul Little escreveu que  

Como campo de ação política, o tema dos conflitos socioambientais é centrado na 

problemática da resolução de ditos conflitos por meio da implementação de políticas 

públicas e diversas estratégias e táticas políticas. A resolução destes conflitos é uma 

tarefa difícil devido à sua complexidade e à profundidade das divergências. Para 

resolver um conflito de forma definitiva, as múltiplas causas que deram origem a ela 

teriam de ser eliminadas e as divergências existentes entre as partes solucionadas 

pacífica, voluntária e consensualmente. Além do mais, os processos de degradação 

do mundo natural necessitariam de ser cessados  para que a solução fosse social e 

ambiental. Esses requerimentos, embora possíveis de se conseguir, raras vezes 

acontecem na prática. Portanto, é mais realista falar em tratamento dos conflitos 

socioambientais em vez de resolução.
131

   

 

O material empírico sugere que o Ministério Público, no que diz respeito à promotoria 

local, quando homologou um termo de ajustamento de conduta e simplesmente o arquivou, 

sem estabelecer um monitoramento contínuo para buscar informações sobre o 

empreendimento, com vistorias ao local onde a atividade objeto do TAC está instalada para 

averiguar o possível descumprimento das cláusulas pactuadas, inspira-se na ideia de resolução 

do conflito, apesar de não conter todos os elementos necessários para uma resolução eficaz, 
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conforme os critérios de Little. Para o Ministério Público, é mais um caso resolvido, 

arquivado e computado nos índices de produtividade da instituição. 

Pensar sobre resolução de conflitos remete a uma reflexão sobre a própria noção de 

conflito de que se parte. A partir do que se compreende por conflito, de como se compreende 

a sua presença na vida social e a sua funcionalidade é que se orientarão as formas e discursos 

de como lidar com os conflitos.  

O material empírico analisado sugere que o conflito pode ser percebido como um 

problema a ser debelado, como entende a empresa, que tem interesse na continuidade da 

atividade de exploração mineral, logo, as resistências promovidas pelos habitantes de Curral 

Velho são entraves que retardam ou dificultam a expansão da atividade.  

Sugere ainda que o conflito pode ser concebido como um momento para exercitar a 

conciliação de interesses, como ilustra a atuação do primeiro juiz que agendou sucessivas 

audiências com a finalidade de produzir um acordo, ou ainda, concebido como uma lide, que 

se esgota com o proferimento de uma decisão judicial, como leva a crer a atuação do segundo 

magistrado que atua no caso.  

Sugere também que o conflito pode ser apreendido como uma oportunidade de 

aprendizado e de “conscientizar a sociedade”, como se refere o Ministério Público, através do 

NUSF, em sua formulação sobre o Programa de Fiscalização Preventiva Integrada.  

Como mencionamos no princípio desse capítulo, dialogaremos com algumas 

orientações teóricas que centraram sua atenção na questão da resolução de conflitos, a partir 

de variados campos do conhecimento científico.  

 

5.1. O campo criminológico: os ilegalismos privilegiados 

 

As tabelas a seguir expressam uma síntese das formas de atravessamento da situação-

problema desenvolvidas pelas instituições estatais que discutimos nessa dissertação. A 

primeira contempla as formas no plano das pontencialidades, ou seja, o repertório de medidas 

que poderiam ter sido adotadas. A segunda elenca as formas efetivamente levadas a cabo no 

cenário empírico que descrevemos.  

 

Tabela 4 – Repertório possível considerando os diversos registros jurídicos 

 

Registro Civil  

 

Registro Penal  

 

Registro Administrativo  

Reparação cível Pena de detenção (de seis Multa administrativa por 
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(indenização) como 

resultado de ação civil 

pública  

meses a um ano) por 

execução de pesquisa, 

lavra ou extração sem 

autorização, permissão, 

concessão ou licença 

descumprirmento das 

condicionantes ambientais  

Procedimento judicial 

ajuizado pelo DNPM, para 

pagamento de renda e 

indenização   

Pena de detenção (de seis 

meses a um ano) por deixar 

de recuperar a área 

pesquisada ou explorada 

Suspensão/Interrupção 

total ou parcial da atividade  

Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) em 

inquérito civil  

Multa por execução de 

pesquisa, lavra ou extração 

sem autorização, 

permissão, concessão ou 

licença 

Notificação por descumprir 

condicionante ambiental   

 Multa por por deixar de 

recuperar a área pesquisada 

ou explorada 

Advertência por 

descumprir condicionante 

ambiental  

  Apreensão de bens e 

materiais  
Fonte: Elaboração da autora a partir da legislação vigente 

 

Tabela 5 – Repertório utilizado considerando os registros jurídicos – o plano da resolução de conflitos 

Registro Civil  Registro Penal  Registro Administrativo  

Acordo judicial para 

pagamento de renda e 

indenização   

 Multa administrativa por 

descumprir condicionantes 

ambientais 

Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) em 

inquérito civil  

 Notificação por descumprir 

condicionante ambiental   

  Advertência por 

descumprir condicionante 

ambiental 
Fonte: Elaboração da autora a partir do material empírico 

 

Comparando as duas tabelas acima, a primeira representativa dos meios de que 

dispunham as instituições estatais para intervir na situação-problema e a segunda 

representativa dos meios que de fato foram empregados, percebemos que o registro penal teve 

um papel secundário, ou mesmo nulo, na intervenção estatal, vez que essa privilegiou as 

formas cíveis e administrativas.  

A Fiscalização Preventiva Integrada, concebida pelo Ministério Público como um 

programa, é um evento que, em si, potencialmente, é uma técnica de resposta, mas também 

pode originar tantas outras técnicas de resposta que podem ser inscritas nos três registros 
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jurídicos acima. Retomamos nesse capítulo os objetivos específicos definidos pelo Ministério 

Público para a FPI. 

Palavras com sentidos bastante próximos e com viés educativo-preventivo estão em 

vantagem em relação àquelas com viés da reação social132. O uso dessas palavras denota 

modalidades interpretativas distintas de lidar com as “não-conformidades”, para usar a 

expressão do Ministério Público. No quadro abaixo, buscamos representar a situação de 

vantagem.  

Tabela 6 – Objetivos específícos da FPI 

Prevenção/Educação  Reparação  Reação  

- prevenir a ocorrência de novas 

formas de degradação; 

- conscientizar a sociedade; 

- orientar e educar os 

empreendedores; 

- contribuir para que novos 

projetos se pautem no 

desenvolvimento sustentável; 

- realizar atividades de educação 

ambiental. 

- responsabilizar os 

agentes causadores de 

danos ambientais civil e 

administrativamente.  

- responsabilizar os agentes 

causadores de danos 

ambientais criminalmente.  

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do documento institucional sobre a FPI 

 

Para analisar essas tabelas, a discussão promovida por Fernando Acosta em torno do 

conceito de ilegalismos privilegiados pode servir como um ponto de partida para a 

compreensão das características essenciais da redução ou insignificância do papel do registro 

penal e do destacado lugar assumido pela dimensão educativa nas estratégias de 

atravessamento da situação-problema que estudamos. É preciso dizer que não se trata de 

trazer uma explicação causal universal, mas sim de traçar proposições sobre a situação-

problema que analisamos.
133

   

Essa abordagem está situada no campo criminológico. Como observou Robert
134

, o 

campo criminológico iniciou seu percurso tomando como objeto o indivíduo criminoso, isto é, 

as suas preocupações centraram-se em entender porque determinados indivíduos cometem 

crimes e que características lhes seriam inerentes que os distinguiriam dos indivíduos que não 

cometem crimes.  
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 O modelo da reação social será discutido a seguir.   
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 DESLAURIERS, J.P.; KÉRISIT, M. O delineamento da pesquisa qualitativa. In: POUPART, J. et al. A 

pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Tradução Ana Cristina Nasser. Petrópolis: 

Editora Vozes, 2008. p. 127-153.   
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Orientou-se também, em certa medida, por estudos dedicados a entender as influências 

de um dado ambiente na conduta do criminoso
135

, mas sem distanciar-se do propósito de 

compreender as causas e características pessoais que lhe determinariam a conduta.  

Baratta
136

 chamou essa movimentação, com pretensões de cientificidade, de 

criminologia positivista, ao contrapor a uma vertente criminológica que começou a ganhar 

corpo a partir dos anos trinta do século XX e buscou  

superar as teorias patológicas da criminalidade, ou seja, as teorias baseadas sobre as 

características biológicas e psicológicas que diferenciariam os sujeitos “criminosos” 

dos indivíduos “normais”, e sobre a negação do livre arbítrio mediante um rígido 

determinismo. Essas teorias eram próprias da criminologia positivista que, inspirada 

na filosofia e na psicologia naturalista, predominou entre o final do século passado e 

princípios deste.
137

  

 

A criminologia positivista partiu de entendimentos pré-estabelecidos sobre a questão 

criminal, propondo diagnósticos causal-explicativos, que se impunham como veredictos 

inexoráveis, não havendo questionamento das premissas em que se assentavam as respostas 

encontradas nas causalidades formuladas.  

Com a utilização do arsenal criminológico positivista, o que se procurou estudar e 

explicar foram fragmentos de realidade, totalmente descolados de outros processos presentes 

na vida em sociedade.  

Assim, o crime era percebido como um dado ontológico, iniciado e esgotado na ação 

daquele(a) que o praticara e, para o(a) qual, a legislação penal atribuiria uma resposta, 

materializada numa decisão judicial, que seria a manifestação o direito de punir estatal. Por 

essa ótica, a decisão judicial é concebida como instrumento competente da verdade, pois, 

supostamente, é o produto de uma avaliação técnica do julgador, legitimada por sua suposta 

neutralidade e imparcialidade e o seu domínio absoluto da tecnologia normativa.  

Um circuito devidamente traçado, sem indagações. A única dúvida/pergunta permitida é 

saber o porquê de determinado indivíduo escolher/optar percorrer o circuito policial-prisional 

ou, ainda, se tal circunstância não partiu de seu impulso incontrolável de percorrê-lo.  

Dúvidas essas dirimidas de maneira rápida com a avaliação ideologizada do quadro 

encontrado nas estatísticas criminais e nos cômputos judiciais. Estes índices são reificados 
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como a prova cabal de que determinados segmentos da sociedade estão mais condicionados 

ao delito do que outros, e a tarefa da criminologia de matriz positivista-etiológica é dar conta 

dessas justificações, racionalizando-as e lhes dando um status científico.  

Esse breve panorama da criminologia edificada sobre o paradigma positivista-etiológico 

compõe o que Alessandro Baratta designou como ideologia da defesa social a qual, dotada de 

olhar maniqueísta sobre as pessoas em suas relações na vida em sociedade, as distribuem em 

castas de bons e maus, cidadãos de bem/de bens e bandidos, para utilizar a terminologia 

consensuada nos meios de comunicação de massa conservadores contemporâneos, e dessa 

maneira, os que se encontram, por suposto, no lado negativo da polarização necessitam ser 

reprimidos, segregados, banidos. 

A ideologia da defesa social é descrita como 

[...] o conjunto das representações sobre o crime, a pena e o Direito Penal 

construídas pelo saber oficial e, em especial, sobre as funções socialmente úteis 

atribuídas ao Direito Penal (proteger bens jurídicos lesados garantindo também uma 

penalidade igualitariamente aplicada para os seus infratores) e à pena [controlar a 

criminalidade em defesa da sociedade, mediante a prevenção geral (intimidação) e 

especial (ressocialização)].
138

  

 

Segundo essa ideologia, o matiz da vida em sociedade é a ameaça constante por parte 

destes indivíduos diferentes. Dentre o seu feixe de princípios elencados por Alessandro 

Baratta, este seria o princípio do bem e do mal, que se alia ao princípio da culpabilidade, uma 

vez que o delito é a manifestação de um desígnio interior daqueles(as) que estão no polo 

negativo.  

Baratta aponta ainda o princípio da legitimidade do Estado em conter a criminalidade, 

como fruto do consenso das pessoas em lhe atribuir o direcionamento e o regramento da vida 

em sociedade, e para isso há a estruturação do aparelho burocrático de controle social formal; 

princípio este que se conecta diretamente com o princípio da finalidade ou da prevenção da 

pena, no qual a ideia de retribuição que lhe era conferida, ou seja, um mal imposto para 

reparar a culpa em haver provocado um desequilíbrio na ordem jurídico-estatal, é substituída 

pela ideia de prevenção do crime, dissuadindo outros(as) do mesmo intento (prevenção geral), 

como também uma função de preparação para a recolocação na vida em sociedade – a função 

ressocializadora (prevenção especial).  

Como o direito de punir do Estado nesse painel discursivo é fruto do contrato social, 

tudo o que produzir será distribuído igualmente entre os “contratantes”, assim sendo, a lei 
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penal é aplicada de maneira isonômica entre todas as pessoas, bem assim o que nela está 

previsto (penas). Este é o princípio da igualdade. Baratta trata ainda dos princípios do 

interesse social e do delito natural. O direito penal se dirige à proteção dos bens considerados 

mais supremos, interessando a todos.  

A perspectiva teórica que exploramos se distancia da criminologia positivista. Está 

inserida no conjunto de preocupações teóricas que voltam as atenções para a desconstrução de 

seus objetos/sujeitos de estudo – o crime, o(a) criminoso(a) e a criminalidade.  

O crime é despido do manto que o resguarda do desvelamento de realidade construída a 

partir de processos de definição. Dizer isso não significa negar a existência de situações que 

provoquem sofrimentos de diversas ordens na vida das pessoas, como se tudo ocorresse 

apenas no campo da linguagem. Significa dizer que as investigações se deslocam da conduta 

individualizada para os processos que tornaram possível a identificação daquela conduta 

como algo que merecesse reprovação e sanção, desenvolvidas dentro do (sistema) penal.
139

 

Para tanto, é imprescindível o descortinamento do papel das instâncias e agências do 

controle social formal e informal
140

 na construção do crime e da ideia de criminoso(a) e 

criminalidade, e toda a carga advinda da ideologia do discurso positivista-etiológico.  

Por instâncias de controle social informal, compreendem-se aquelas instituições 

responsáveis por impor padrões de conduta na vida em sociedade, que arquitetam respostas 

sancionadoras atribuídas aos comportamentos transgressores das normas não legisladas, não 

necessariamente aplicadas dentro do circuito policial-prisional, mas, muitas vezes, igualmente 

punitivas.  

As instâncias de controle social formal são aquelas imediatamente ligadas ao (sistema) 

penal, que se estende desde o poder legislativo, no momento em que cria a norma penal, 

passando pelos atores jurídicos representados pela polícia, que se encarrega de fazer a triagem 

dos indivíduos, e pelos promotores de justiça e magistrados, responsáveis por discriminar a 

conduta definida como crime e determinar a sanção estatal, respectivamente; e, por fim, os 

estabelecimentos prisionais, se a pena for privativa de liberdade.      
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Estudar o desvio da norma penal é perceber o caráter constitutivo que possui a reação 

social, representada pelo controle formal e informal, sobre o comportamento desviante, 

definindo-o como crime, e sobre a figura do(a) desviante, atribuindo-lhe a etiqueta de 

criminoso(a).  

Assim, as noções de criminalidade e criminoso(a) são substituídas pelas noções de 

criminalização e criminalizados(as) para a tematização da questão da delinquência e do 

espaço do penal. A criminalização compreende dois momentos: a criminalização primária e a 

criminalização secundária. 

Na primeira, é significativa a atuação das instituições legitimadas, segundo a ideologia 

liberal da representatividade, em alçar determinadas condutas à categoria de crimes, 

cristalizando-as nos códigos. Esta é a dimensão programadora do (sistema) penal.  

Na criminalização secundária ocorrem processos de seleção e etiquetamento dos grupos 

vulneráveis por parte dos grupos não vulneráveis que estabeleceram as regras e que tem o 

domínio sobre as agências repressivas executantes do controle social formal, estruturando a 

dimensão operacional do (sistema) penal.  

Todos esses aportes teóricos vieram dos estudos em sociologia criminal que foram 

agrupados por ser baseados no labelling approach
141

, que procuraram desconstruir aqueles 

princípios próprios da ideologia da defesa social.  

O penal, além da dimensão da definição, comporta também o aspecto da seletividade 

daqueles que são/serão recrutados como a clientela. Esta seleção não ocorre de maneira 

isonômica, como pretende o princípio da igualdade no Direito Penal.  

Assim, se desmitificam os índices presentes nas estatísticas criminais e cômputos 

judiciais, pois o fato das camadas mais pobres da população estar lá amplamente 

representadas não significa que estas sejam mais propensas ao desvio, mas sim, de que estão 

mais vulneráveis ao seu alistamento.  

É o que revelam os estudos sobre as cifras ocultas, atrelados “a uma análise crítica do 

método e do valor das estatísticas criminais para o conhecimento objetivo do desvio”
142

, que 
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revelaram que a maioria da população está ou já esteve em conflito com a lei penal. 

Entretanto, só aquela parcela que não dispõe do poder de decisão foi/é enredada.  

Os estudos de Edwuin Sutherland na década de trinta sobre o “white-collar crime”
143

 

são precursores nesse tipo de análise, por produzirem importantes refutações dos modelos 

explicativos da criminologia positivista. Escreveu o autor que    

La tesis de este libro es que estas patologías sociales y personales no son una 

explicación adecuada de la conducta delictiva. Las teorías generales de la conducta 

delictiva que toman sus datos de la pobreza y de las condiciones relacionadas con 

ella son inadecuadas e inválidas: primero, porque las teorías no concuerdan 

sólidamente con los datos de la conducta delictiva; y segundo, porque los casos en 

que se basan estas teorías son una muestra sesgada de todos los actos delictivos. [...] 

las explicaciones convencionales de la conducta delictiva son inválidas porque están 

basadas en estadísticas viciadas. Estas estadísticas estan viciadas en dos aspectos: a) 

Las personas de la clase socioeconómica alta son más poderosas política y 

financieramente y escapan a la detención y a la condena mucho más que las 

personas que carecen de ese poder, aun cuando sean igualmente culpables de delitos. 

[...] b) Mucho más importante es la parcialidad en la administración de la justicia 

penal en las leyes que se aplican exclusivamente a los negocios y a las profesiones  

y que, por tanto, comprenden sólo a la clase socioeconómica alta.
144

  

 

Assim, os exames da questão criminal e do lugar do penal perpassam a análise dos 

mecanismos sociais e institucionais que escamoteiam a construção social do delito, a partir da 

crítica às estatísticas criminais oficiais.  

A abordagem que tomamos como instrumento de análise tem nos estudos promovidos 

por Sutherland uma referência. Essa abordagem se refere à “gestão diferencial de 

ilegalismos”
145

 pelo conjunto de instituições penais, em seus discursos e práticas. Sutherland 

chama a atenção precisamente para essa gestão diferencial ao expressar uma das teses 

principais de sua obra. 

La tesis de este libro, planteada positivamente, es que las personas de la clase 

socioeconómica alta participan en bastantes conductas delictivas; que esta conductas 

delictivas difieren de las conductas delictivas de la clase socioeconómica baja, 

principalmente en los procedimientos administrativos que se utilizan en el 

tratamiento de los delincuentes; y que las variaciones en los procedimientos 

administrativos no son significativas desde el punto de vista de la causación del 

delito.
146
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Howard Becker, se referindo à obra de Sutherland, sintetiza a sua perspectiva ao 

escrever que  

[...] um dos principais pontos de análise que Sutherland faz do crime do colarinho 

branco: delitos cometidos por empresas são quase sempre processados como causa 

civil, mas o mesmo crime cometido por um indivíduo é usualmente tratado como 

delito criminal.
147

  

 

Os estudos precursores de Sutherland foram extremamente importantes para deslocar a 

literatura criminológica positivista da posição de destaque em que se encontrava, contribuindo 

imensamente para os estudos posteriores.   

Um dos desafios para esses estudos posteriores foi abdicar de certa tendência 

concentrada no enfoque penal, fortemente influencia por Sutherland. A concentração no 

enfoque penal conduziu os pesquisadores a não atentar para os mecanismos que 

possibilitaram um tratamento diferenciado a determinadas relações sociais conflituosas, 

excluindo-as da aplicação de sanções de natureza penal e alcançando outras possibilidades 

oferecidas como modalidade de resolução, a exemplo de indenizações cíveis, acordos, 

medidas administrativas etc., e também, mesmo quando submetida à via penal, algumas 

situações-problema foram deslocadas para a via cível ou administrativa. 

Por essa perspectiva, a atividade do conjunto de instituições penais é mais uma entre os 

tantos conjuntos de instituições, cabendo aos pesquisadores observar também os demais 

registros possíveis. Essa viragem coube a vários trabalhos escritos a partir dos anos setenta, 

destacando o esforço de Pierre Lascoumes
148

.  

Um conceito, proveniente desse setor de novos trabalhos inaugurado por Lascoumes, é 

“ilegalismo privilegiado”, formulado por Fernando Acosta. Esse autor aponta que foi Foucault 

quem introduziu o termo illégalisme no campo criminológico e da sociologia jurídica. 

Segundo Acosta, trata-se de um termo que caiu em desuso após textos anarquistas franceses 

do início do século o utilizarem para designar “diferentes formas de violação da lei, sobretudo 

penal, com o objetivo expresso de contestar a ordem imposta pelo Estado”
149

. Para o autor, 
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“illégalisme (que Foucault separa claramente do crime) é a ilegalidade sem nome, que não 

tem um só e único nome pelo simples fato de que pode ter vários, tantas são as ordens 

normativas que ela pode transgredir”
150

. 

Acosta designa ilegalismos privilegiados o conjunto de qualificações jurídicas 

aplicáveis a situações conflituosas que apresentam três características: a) no plano jurídico: a 

apreensão dos conflitos pode ser feita em diferentes sistemas normativos. Podem se inserir em 

mais de um registro jurídico de cada vez, sendo passíveis de mais de uma qualificação no 

âmbito do direito positivo; b) no plano dos eventos: os eventos das situações conflituosas tem 

uma homologia com outros cuja qualificação jurídica e eventual resolução são de 

competência exclusiva do direito penal; c) no plano das práticas de resolução de conflitos: as 

situações conflituosas dispõem de um amplo leque de modos de resolução e a utilização 

efetiva de um desses modos varia em função do tipo de situação em jogo e do contexto no 

qual elas se produzem.  

Com esse conceito, Acosta chama a atenção para o tratamento diferencial que os 

ilegalismos privilegiados terão em relação ao que o autor nomeia ilegalismos típicos, ou seja, 

aqueles tratados apenas em um registro jurídico – o penal na maioria das vezes.   

O tratamento diferencial está justamente no amplo leque de possibilidades em que a 

situação-problema pode ser interpretada e traduzida pelas instituições estatais. Com isso, o 

registro penal tem sua marca esmaecida ante as outras possibilidades de registro. 

No que diz respeito à resolução de conflitos relacionados ao meio ambiente, no contexto 

político-jurídico do Canadá, o autor identifica que as modalidades de resolução estão muito 

próximas daquelas que predominam no universo dos conflitos próprios do campo da saúde 

pública, que são as ações cíveis (com menor frequência, na seara dos conflitos ambientais, 

frisa o autor), as multas e os acordos entre agências de controle e a indústria farmacêutica e de 

equipamentos médicos.  

As razões para isso, segundo Acosta, estão: a) na dificuldade cognitiva de identificar 

precisamente a atividade poluente como elemento do conflito, e como isso, o autor não se 

refere ao estabelecimento de nexo causal entre poluição/dano, mas sim ao “fato de [os atos 

contra o meio ambiente] poderem frequentemente constituir-se fora do campo da experiência 

quotidiana dos que sofrem seus efeitos, escapando, assim, a qualquer representação sob forma 

conflituosa”
151

, b) no Canadá, os acordos amigáveis têm caráter principiológico, ou seja, a 
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forma como o evento é traduzido na esfera jurídica procedimental conduz à uma conciliação, 

uma vez que o conteúdo das normas não tem clareza e precisão, dando margem a constantes 

negociações entre o Estado e as empresas. Para Acosta, o elemento-chave para entender esse 

processo é a negociação.  

No capítulo três, nos referimos ao processo gradual de percepção sobre o caráter danoso 

das modificações trazidas pelo empreendimento ao longo da vivência do cotidiano de 

atividades da empresa, bem como da relação contratual, pelos habitantes de Curral Velho, 

logo, a primeira explicação formulada por Acosta não apresenta consistência ante ao cenário 

empírico que descrevemos, posto que os habitantes de Curral Velho concebem a relação com 

a empresa como não satisfatória, a ponto de demandarem uma resposta das instituições 

estatais ante a essa situação-problema.  

No que diz respeito à segunda explicação, que o autor circunscreve aos domínios 

institucionais canadenses, podemos alargar o seu campo de aplicação, pois, conforme 

registraram Acselrad e Bezerra sobre a aprovação da lei de crimes ambientais brasileira, a 

“opção filosófica da lei” foi a reparação de danos, em detrimento de uma opção de caráter 

repressivo-punitivo, pois segundo os defensores da opção positivada,  

[a opção pela reparação] permitirá uma lei mais aplicável, mais condizente com a 

consciência dos próprios juízes, que costumam não condenar acusados por 

consideraram as penas em vigência demasiado rigorosas. Atribuem também à lei um 

caráter moderno que estaria em maior consonância com um padrão 

internacionalmente reconhecido de educação. De acordo com essa ideia, o perfil do 

criminoso ambiental é muito peculiar, o que impõe a necessidade de distingui-lo 

também do criminoso comum. É por esta razão que a lei teria consolidado a 

qualificação do reincidente específico de crime ambiental. Sendo assim, aquele que 

por exemplo comete um delito ambiental, não cria antecedentes em outras matérias. 
152

       

 

Assim é que, no Brasil, apesar de haver uma legislação que não está assentada apenas 

em normas principiológicas, mas também em regras, o exercício hermenêutico sobre a regra 

que disciplina a conduta definida como crime ambiental está orientado por um viés reparador, 

próprio do âmbito cível, com possibilidade ainda, face à quantidade de pena aplicada às 

condutas, de aplicação dos institutos despenalizantes da Lei n.º 9.099/95, que dispõe sobre o 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais.  A referida lei prevê, nos seus artigos 74, 76 e 89, a 

possibilidade de, respectivamente, composição dos danos civis; a aplicação de pena restritiva 

de direito e multa, conforme provocação do Ministério Público; e a suspensão do processo. 

Todas esses institutos despenalizantes conduzem a uma negociação que se estabelece entre as 
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instituições do Estado (Ministério Público, Poder Judiciário) e o agente que pratica a conduta 

definida como crime ambiental.  

Apontar essas características pode ser interpretado como uma reivindicação pela 

intervenção penal em tais situações face ao suposto perigo da impunidade penal
153

. No 

entanto, adverte Acosta, não se confunde com uma demanda por mais repressão penal, pois se 

se trata, em realidade, de demonstrar  “o caráter profundamente ilusório de qualquer esforço 

de criminalização [...] nessa área”
154

. Para tanto, quatro argumentos sustentam a sua 

argumentação.  

a) O penal como reserva de poder – Seria necessária alguma ingenuidade para 

pensar que o fato de criminalizar, no plano formal, uma ou várias condutas que se 

destacam nos domínios aqui examinados possa eliminar o recurso a outras formas de 

resolução de conflitos. Pelo contrário, não é irrazoável acreditar que, em certos casos 

específicos, o espectro da sanção penal possa ser utilizado como forma de impor e, 

por conseguinte, consolidar nos usos uma outra vertente de resolução. Manifestações 

dessa tendência já puderam ser observadas no domínio daquilo que os meios 

policiais chamam de “controle da criminalidade econômica”. b) Os focos de 

resistência – Em certos setores específicos (como, por exemplo, os da saúde pública, 

meio ambiente e saúde e segurança no trabalho), uma política de criminalização 

arrisca-se principalmente a enfrentar a feroz resistência dos operadores das agências 

“preferenciais” de controle (ou seja, aquelas que são consideradas como as mais 

adequadas para controlar esses setores) e produzir, assim, um efeito de certa forma 

contrário ao que acabamos de descrever. Com efeito, certas pesquisas já 

demonstraram amplamente que um bom número desses operadores mantém relações 

de colaboração com os setores que eles próprios devem controlar; bem mais do que 

isso, é possível afirmar que, em certos casos, o desempenho efetivo da função de 

controle não é possível sem a colaboração explícita dos setores sob controle. Tal 

situação se explica, como é evidente, pela força (política e/ou econômica) 

extraordinária da posição em que se encontram as corporações que operam nos 

setores que devem ser controlados por esses operadores. Nesse contexto, é possível 

admitir que a entrada em cena da lei penal possa ser recebida como um obstáculo 

suficientemente forte à atividade de controle para poder, em certos casos, dar lugar a 

medidas visando reduzir consideravelmente ou mesmo paralisar essas atividades, em 

outros, confirmar os bons fundamentos das práticas gestionárias dos ilegalismos que 

eles já controlam e assim justificar o fato de não se referirem à justiça penal senão a 

um número restrito de casos atípicos e bem selecionados (em outras palavras, os 

mais simples). c) As transferências difíceis – A segunda hipótese acima exige uma 

explicação importante. Com efeito, é pelo menos duvidosa a possibilidade de que 

uma eventual política de criminalização em matéria de ilegalismos privilegiados se 

faça acompanhar de medidas efetivas, particularmente materiais, que assegurem sua 

implementação. Não se transforma, do dia para a noite, um policial em expert 

financeiro nem um membro do Ministério Público em especialista em ecossistema, o 
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que explica, pelo menos em parte, o mal-estar flagrante que se constata entre os 

operadores do sistema penal cada vez que entram em terreno desconhecido e são 

obrigados a lidar com pessoas que não fazem parte de sua clientela habitual. O que 

vale dizer que o aparelho administrativo que hoje em dia assume as tarefas de 

constatação, registro e conformação desses ilegalismos deverá claramente manter 

seu lugar. Uma situação semelhante de dependência do aparelho penal diante de sua 

contrapartida administrativa poderá traduzir-se na prática pela seguinte situação: as 

instâncias judiciais penais não serão chamadas a julgar senão os assuntos 

ocasionalmente encaminhados pelas agências administrativas de controle. Ora, nada 

nos assegura, como Lascoumes observou muito bem, que um evento (re)construído 

segundo os parâmetros de uma lógica administrativa de intervenção responda 

necessariamente aos critérios de aceitabilidade jurídica que orientam a abertura de 

uma ação penal. E com mais forte razão, quando o evento em questão possui 

dimensões técnicas relativamente importantes, como é a regra nos ilegalismos que 

aqui tratamos. d) A equidade perversa – A última razão, mas não a menor, muito 

pelo contrário, é que seria certamente pouco recomendável enxergar nessas 

tentativas de alargamento da rede de repressão penal um meio de atingir um “certo 

equilíbrio punitivo” – ou seja, o suposto equilíbrio que resultaria de uma política 

simétrica de punição de pobres e ricos – e me parece completamente inútil dedicar-

me aqui a uma longa demonstração do caráter irremediavelmente perverso dessa 

concepção de equidade. Em função disso, vou contentar-me apenas em afirmar que, 

até prova em contrário, vejo somente dois efeitos a esperar de toda iniciativa de 

criminalização nessa área: o efeito de legitimação das práticas repressivas 

atualmente em vigor no campo dos ilegalismos populares, de um lado, e o efeito de 

ampliação do campo já ocupado por essas práticas, de outro.
155

 

 

Como Acosta, não propomos que o registro penal ganhe relevo no atravessamento da 

situação-problema que descrevemos. À semelhança do que ocorre com os movimentos 

reivindicatórios em torno da criminalização de condutas e do recrudescimento das penas, seria 

debitar no discurso punitivista, no Direito Penal e seu aparato profissional e institucional a 

capacidade de responder a uma situação-problema que, em realidade, está diretamente 

associada à lógica da distribuição dos bens ambientais e seus sentidos na vida social.  

Retomando as tabelas presentes no início dessa seção, os estudos desenvolvidos no 

campo da criminologia a partir dos trabalhos de Sutherland, Lascoumes, Baratta, Acosta, 

dentre tantos outros, nos fazem perceber que quando as instituições estatais se deparam com 

uma situação-problema, essas instituições podem dispor de um repertório mais ou menos 

estreito de atuação, a depender do tipo de situação-problema que se apresente.  
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5.2.O campo dos conflitos (socio)ambientais: resoluções negociadas e não negociadas  

 

Uma segunda vertente centra a discussão sobre os denominados conflitos 

(socio)ambientais
156

 e suas modalidades de resolução negociadas e não negociadas, com 

ênfase no exame crítico das modalidades negociadas.  

Por conflitos ambientais, Henri Acselrad nomeia os conflitos resultantes de “distintos 

projetos de apropriação e significação do mundo material”
157

, ou seja,  

aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e 

significação do território, tendo origem quando pelos menos um dos grupos tem a 

continuidade das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada 

por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – 

decorrentes do exercício das práticas dos outros grupos. [...] Este conflito tem por 

arena unidades territoriais compartilhadas por um conjunto de atividades cujo 

“acordo simbiótico” é rompido em função da denúncia dos efeitos indesejáveis da 

atividade de um dos agentes sobre as condições materiais do exercício das práticas 

de outros agentes.
158

  

 

Para Acselrad, como as sociedades são construídas mediante relações sociais tecidas em 

uma base material cuja apropriação se orienta por tais relações, três tipos de práticas lhes são 

subjacentes: as formas técnicas, as formas sociais e as formas culturais de apropriação do 

mundo material.  

As formas técnicas são os atos tendentes a produzir modificações de caráter físico-

químico e biológico sobre os bens ambientais. As formas sociais representam as 

diferenciações no que tange ao acesso e distribuição desses bens. As formas culturais 

constituem os significados distintos atribuídos aos bens, o que varia de grupo/agente social 

para grupo/agente social, revelando disputas interpretativas sobre o sentido e destinação dos 

bens.
159

   

Não se distanciando da proposta conceitual de Acselrad, Viégas apresenta uma 

definição de natureza exemplificativa do que configurariam os conflitos (socio)ambientais.  

Essas lutas simbólicas e de poder entre os agentes sociais derivadas dos distintos 

tipos de relações por eles mantidas com seu meio natural vêm a desencadear muitas 

vezes o que se convencionou chamar de “conflitos ambientais”, i.e., conflitos pelo 
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controle dos recursos naturais, conflitos derivados dos impactos ambientais e sociais 

decorrentes de determinados usos, conflitos ligados aos usos e apropriações dos 

conhecimentos ambientais etc.
160

  

 

Essas formas a que se referiram Acselrad e Viégas, em seu conjunto, produzem uma 

transformação da base material, significam e ressignificam as escolhas feitas e decisões 

tomadas sobre como apropriá-la.  

Esses conflitos, segundo Viégas, até pouco tempo não eram percebidos com essa 

adjetivação específica – (socio)ambiental, integrando o rol dos “problemas sociais” em 

sentido lato, expressão muito vasta que pode abranger um conjunto muito variado de 

situações
161

.  

O foco da discussão desses autores é as modalidades negociadas de resolução de 

conflitos. Como notaram Acselrad e Bezerra
162

, as propostas de resolução negociada de 

conflitos ambientais surgem em substituição a uma tendência inicial de negação da existência 

de tais conflitos, uma vez que a “causa ambiental” seria uma preocupação e um compromisso 

universal, face ao iminente colapso, não havendo razão para disputas, debates e dissensos.  

No entanto, os conflitos ambientais estiveram presentes desde sempre quando se trata da 

instalação de empreendimentos exógenos às dinâmicas sociais locais e com tais impactos 

ambientais negativos, de privatização de bens de uso comunitário
163

 etc.  

Acselrad e Bezerra e Viégas usaram como fontes documentos técnicos produzidos por 

organizações nacionais e internacionais, além de uma revisão da literatura sobre o assunto. 

Ambos os autores produzem uma tabela em que traduzem e anotam os conceitos elaborados 

pelo Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Food and Agriculture Organization of 

United Nations (FAO) que identifica os principais instrumentos para a resolução de conflitos 

ambientais. 
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Tabela 7 – Técnicas de resolução alternativa de litígios segundo o Departamento de 

Desenvolvimento Sustentável da FAO 

 

Negociação direta  

Processo pelo qual as partes em disputa 

encontram-se com o intuito de chegar a 

uma resolução mutuamente aceitável. 

Cada parte representa seus próprios 

interesses.  

 

 

 

 

 

Conciliação  

Processo pelo qual um ente externo ao 

conflito une as partes em disputa para 

discutirem entre si. Ao contrário da 

mediação, a conciliação normalmente 

conota somente um envolvimento 

preliminar pela parte de fora do conflito. 

Conciliadores usualmente não assumem 

um papel ativo no sentido de resolver a 

disputa, mas podem ajudar com a 

colocação de uma agenda, mantendo um 

registro (gravação) e administração, 

podendo também atuar como 

“mediadores” quando as partes não se 

encontram diretamente, ou como um 

“moderador” durante encontros diretos. 

 

 

 

 

Facilitação  

Similar à conciliação, constituindo uma 

forma menos ativa de meditação. 

Facilitadores podem atuar como 

moderadores em grandes encontros, 

assegurando que todos sejam capazes de 

falar e serem ouvidos. Não é esperado 

deles que ofereçam suas próprias ideias ou 

que participem ativamente conduzindo as 

partes em direção a um acordo. 

Facilitação pode também ser aplicada no 

nível one-to-one, para guiar um indivíduo 

através de processos estratégicos, tais 

como solucionando, priorizando e 

planejando o problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria um processo durante o qual as partes 

em disputa dialogam (conjuntamente e 

também reservadamente) com uma 

terceira parte exterior ao conflito em quem 

confiam, sendo neutra e independente (o 

mediador), para explorar e decidir como o 

conflito entre eles será ser resolvido. O 

mediador auxilia as partes a chegar a um 

acordo, porém não possui nenhum poder 

de impor um resultado sobre eles. A 

mediação seria comumente definida como 

um processo de ajuste de conflitos no qual 
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Mediação  uma parte de fora do conflito supervisiona 

a negociação entre duas partes em disputa. 

O mediador é uma parte neutra que, 

embora não tendo capacidade de dar um 

julgamento, atua de certa forma como um 

facilitador no processo de busca por um 

acordo. A qualidade central do mediador 

tem sido descrita por “sua capacidade para 

reorientar as partes em direção um do 

outro, não pela imposição de regras sobre 

eles, mas auxiliando-os para que alcancem 

uma percepção nova e compartilhada de 

seu relacionamento, uma percepção que 

redirecionará suas atitudes e disposições 

em direção um ao outro”. 

 

 

Arbitragem  

Seria geralmente usada como uma 

alternativa menos formal de ir para o  

tribunal. Esse é um processo no qual um 

ente ou júri neutro, e não envolvido no 

conflito, encontra-se com as partes em 

disputas, ouve as apresentações de cada 

lado e faz uma sentença ou uma decisão. 

Tal decisão pode ser aplicada nas partes se 

eles previamente concordarem com a 

mesma. Ao contrário do tribunal, as partes 

em disputa podem participar escolhendo o 

árbitro (que é com frequência um expert 

no assunto de sua disputa) e determinando 

as regras que governam o processo. 

Audiências de arbitragem são geralmente 

mantidas privadamente. Algumas vezes as 

partes em disputa usam um processo 

combinado conhecido como “med-arb”, a 

fim de manter as vantagens tanto da 

mediação quanto da arbitragem. Se o 

mediador não estiver sendo bem sucedido 

na resolução da disputa por meio de 

acordo entre as partes, então o mediador 

torna-se um árbitro com o poder de emitir 

uma decisão. 
Fonte: Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Food and Agriculture Organization of United Nations 

(FAO). Disponível em: < http://www.fao.org/sd/epdirect/epre0052.htm>. Acesso em: 7 nov. 2011. 

 

A partir dessa tabela, os autores abordam como essas técnicas foram difundidas na 

América Latina, tendo a FAO como sua principal fonte difusora, que se bifurcam em, 

basicamente, duas correntes. A primeira crê na possibilidade dos sujeitos em conflito serem 

convencidos que sua resistência à implantação de projetos de infraestrutura, ou mesmo de 

http://www.fao.org/sd/epdirect/epre0052.htm
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unidades de conservação e outras áreas de preservação não é apropriada. A segunda 

compreende que  a resolução negociada tende a tornar mais respeitável o pleito dos grupos 

sociais mais enfraquecidos no conflito.    

Paul Little
164

 amplia o espectro de modalidades de tratamento de conflitos 

socioambientais, uma vez que orienta a sua análise no sentido de abarcar modalidades não 

“negociadas”. O autor identifica cinco modalidades: confrontação, repressão, manipulação 

política, negociação/mediação, diálogo/cooperação.    

 

Tabela 8 - Modalidades de tratamento de conflitos socioambientais 

 

 

 

Confrontação  

O autor não elabora uma proposta 

conceitual para essa modalidade, apenas a 

descreve a partir de possíveis expressões: 

“a confrontação pode ser de ordem 

política (desobediência civil, marchas), 

econômica (greves, boicote), física 

(violência, intimidação) ou simbólica 

(campanhas da mídia, opinião pública”
165

  

 

 

Repressão  

A proposta conceitual é fragmentada. O 

autor se refere a “ação imediata e 

unilateral do Estado ou das forças da 

ordem” e aponta ser uma modalidade que 

pouco favorece a democracia, “por ser 

uma imposição sobre os atores sociais 

envolvidos”
166

. Também exemplifica ao 

aludir à ação militar e policial e à 

imposição de sanções ou multas.  

 

 

 

Manipulação política  

O autor se refere a essa modalidade como 

uma forma de postergar um conflito. Por 

manipulação política ele denomina as 

relações sociais marcadas pelo 

clientelismo, com uso das táticas de 

cooptação e até mesmo de suborno, que se 

aproveitam da vulnerabilidade de certos 

grupos sociais, face à distribuição desigual 

do poder.  

 

 

 

Para o autor, essa modalidade se torna 

possível quando meios formais de 

tratamento são manejados, geralmente, 

face ao fracasso de outras modalidades. E 

mais, pressupõe “um alto nível de 
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Negociação/mediação  maturidade política por parte dos atores 

sociais porque demanda deles a 

postulação explícita de seus interesses e a 

tomada de decisões difíceis sobre 

concessões a serem feitas.”
167

  

 

Diálogo/cooperação  

Segundo o autor, “implica a participação 

voluntária e colaborativa de todas as 

partes envolvidas. O diálogo e a 

cooperação procuram eliminar as causas 

básicas do conflito e tentam substituir as 

relações de desconfiança por ações 

colaborativas.”
168

  
Fonte: LITTLE, P. E. Os conflitos socioambientais: um campo de estudo e de ação política. In: BURSZTYN, M. 

(org.). A difícil sustentabilidade: política energética e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Editora Garamond, 

2001, p. 107-122. 

 

Outro autor que dedicou suas reflexões ao assunto da resolução de conflitos ambientais 

foi Celso Bredariol
169

. Em seu trabalho, Bredariol apresentou metodologias aplicadas à 

resolução desses conflitos, dividindo-os em dois troncos principais: a) os métodos relativos à 

teoria das comunicações dos grupos, b) os métodos relativos à estruturação de problemas.  Os 

métodos relativos à teoria das comunicações dos grupos reúnem “aqueles que têm como 

pressuposto que os conflitos ocorrem em decorrência de problemas de comunicação entre 

partes envolvidas em disputas e com interesses contraditórios”, já os métodos referenciados 

na estruturação de problemas consistem em pensar os problemas, voltados para a ação.  

 
O que importa aqui é dar voz aos atores, reconhecer suas percepções, estruturar, 

dando formas às diferentes maneiras que os atores se utilizam para pensar as 

decisões que queiram tomar e, sugerir alternativas de resolução para problemas 

considerados complexos, para decisões sob pressão, urgência, incerteza ou conflito. 
170

  

 

Todos esses autores estão preocupados, uns mais, outros menos, com a emergência de 

modalidades negociadas de conflitos ambientais uma vez que, da forma como têm se tornado 

hegemônicas, promovem um esvaziamento da arena pública, pois tais conflitos têm sido 

“resolvidos” mediante acordos privados, posto que a distribuição de poder, de capital material 

e simbólico, entre os grupos sociais tende a ser desigual, com apenas uma fina camada de 

democracia de fato, porém legitimada por essa participação abstrata, ainda que insuficiente.     
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5.3. O campo antropológico: a ideologia jurídica da harmonia   

 

Para compreender esses processos de negociação, elegemos um trabalho do campo da 

antropologia que se relaciona com o direito e que o toma como objeto de investigação. 

Shirley
171

 distingue três disciplinas antropológicas com esses assuntos de pesquisa: a) a 

antropologia legal, que é o estudo da ordem social, das sanções e regras existentes nas 

sociedades não-ocidentais, chamadas primitivas pelos primeiros antropólogos, disciplina com 

maior desenvolvimento nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Holanda, seja por conta da 

administração de domínios coloniais, nos primórdios da disciplina, seja por fins estritamente 

científicos; b) antropologia jurídica, que se diferencia da primeira disciplina por se interessar 

por instituições e modelos jurídicos das sociedades ocidentais contemporâneas usando 

métodos de pesquisa antropológica (observação participante, comparação etc.); c) estudos de 

direito comparado, auxiliados pela perspectiva multicultural da antropologia em termos de 

instituições jurídicas.    

O trabalho que elegemos está inserido no campo da antropologia jurídica. Nesse 

trabalho, Laura Nader
172

 está particularmente preocupada com o papel que as ideologias 

jurídicas desempenham na estruturação/desestruturação de culturas. Para dar conta dessa 

questão, que ela entende que foi negligenciada pelo Antropologia, propõe uma reflexão acerca 

do modelo legal de harmonia, concebendo-o como uma técnica de pacificação.  

Em realidade, para a autora, o modelo da harmonia é uma ideologia que integra um 

sistema de controle hegemônico que se espalhou pelo mundo todo com a colonização política 

europeia e a evangelização cristã.  

A autora compreende como ideologia jurídica da harmonia as forças de mudança que, 

tomando como o cenário os Estados Unidos, no plano dos discursos e que se estenderam para 

além do plano normativo, substituíram a preocupação com a justiça, em voga nos anos 

sessenta, pela preocupação com a harmonia e a eficiência, nas décadas seguintes, 

principalmente a partir dos anos oitenta e noventa.  

A ideologia jurídica da harmonia é essa “soma cultural com efeito tranquilizador”
173

, 

calcada na necessidade de criação de consenso e homogeneidade, para evitar a manifestação 

do conflito (e não a sua causa, frisa a autora), posto que não o tolera. A ideia de 
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mediação/negociação substitui a proposta de litigância contenciosa judicial e objetiva: a) 

forçar o compromisso; b) proibir a ira e c) limitar a discussão sobre o passado.   

Segundo Nader, a ideologia da harmonia e suas soluções (negociação/mediação) 

promovem o controle da definição do problema, o controle do discurso e de sua expressão, 

sendo que os elementos desse tipo de controle tem uma difusão superior ao alcance direto do 

controle estatal.  

Nos Estados Unidos, as propostas que materializavam a ideologia da harmonia 

começam a tomar corpo na década de setenta, conforme localiza Laura Nader, sob o nome de 

Alternative Dispute Resolution (ADR).  

A ADR engloba programas que enfatizam meios não judiciais para lidar com 

disputas. O enfoque, geralmente, volta-se para a mediação e a arbitragem. Esta veio 

a ser conhecida como justiça informal. Uma justiça que promoveu o acordo, mais 

que vencer ou perder, que substituiu o confronto pela harmonia e pelo consenso, a 

guerra pela paz, as soluções vencer ou vencer.
174

   

 

A autora entende que um momento crucial para entender como marco inicial do 

processo de desestruturação cultural de modelos de tipo dissensualista e a reestruturação de 

modelos de tipo consensualista foi a Pound Conference: Perspectivas da Justiça no Futuro, 

ocorrida nos Estados Unidos, em meados da década de setenta.   

A Pound Conference: Perspectivas da Justiça no Futuro, realizada no estado de 

Minnesota em 1976, foi o momento decisivo em uma época em que tanto o modelo 

de harmonia como o modelo de eficiência vieram, oficialmente, a substituir o litígio, 

procedimento jurídico considerado ideal. A conferência, organizada a partir do 

escritório do presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, visava esboçar 

uma alteração cultural com ramificações que se estendiam para muito além da lei. 

[...] Veio à tona uma preocupação central com a harmonia através da reforma dos 

procedimentos. Era uma mudança na maneira de pensar sobre direitos e justiça, um 

estilo menos confrontador, mais "suave", menos preocupado com a justiça e com as 

causas básicas e muito voltado para a harmonia. A produção de harmonia, a rebelião 

contra a lei e contra os advogados (vinda muitas vezes dos próprios advogados), o 

movimento contra o contencioso, foi um movimento para controlar aqueles que 

foram privados dos direitos civis. (Nader, 1988) [...] Num esforço para pôr fim aos 

movimentos da década de 60 que lutavam pelos direitos em geral e para esfriar os 

protestos pela guerra do Vietnã, a harmonia passou a ser uma virtude.
175

  

 

A autora destaca que esses procedimentos conciliatórios tiveram origem como resposta 

para pacificar diversos movimentos sociais em curso nos Estados Unidos na década de 

sessenta e buscavam escamotear os problemas estruturais da desigualdade por meio do 

silenciamento produzido por discursos de consenso. Os diversos movimentos sociais (negros, 
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mulheres, ambientalistas, pacifistas etc.) expunham suas reivindicações na arena pública e, 

com isso, produziam fraturas na imagem de sociedade ideal dos EUA.   

Outro elemento importante trazido por Nader é que, subsequentemente, esse modelo 

cultural foi transportado para outras situações, a exemplo de questões internacionais 

envolvendo rios
176

. Nader sugere que a transmissão desse modelo cultural – baseado na ADR 

– tem como ingrediente o fato de os países do Norte estavam levando desvantagem nos 

litígios levados ao Tribunal Internacional, posto que as decisões eram favoráveis aos países do 

Sul, os Estados pós-coloniais.  

Na avaliação da autora, o Tribunal Internacional deixou de ser útil aos interesses dos 

países que concentravam poder político e econômico na geopolítica mundial, tanto que União 

Soviética e Estados Unidos deixaram de contribuir financeiramente com o organismo, nos 

anos sessenta e nos anos oitenta, respectivamente.   

Dentre os vários casos citados pela autora
177

, elegemos a sua análise sobre a disputa em 

torno do Rio Danúbio.  

Uma pesquisa a respeito de disputas relativas a recursos hídricos indica a transição 

dos foros de solução de disputas sugerida mais acima, afastando-se de decisões 

judiciais/arbitragens e aproximando-se da negociação. A evolução é melhor relatada 

no caso da bacia do rio Danúbio e passa de (1) procedimentos decisórios judiciais e 

arbitragens internacionais; para (2) planejamento abrangente da bacia como um 

todo, com comissões da bacia hídrica negociando de forma cooperativa; para (3) 

acordos bilaterais resultantes de barganhas internacionais; para (4) organizações não 

governamentais atuantes independentemente da existência de fronteiras políticas ou 

burocráticas. Tal transição espelha de forma marcante a "privatização" da justiça 

através dos centros de ADR nos Estados Unidos. [...] Linnerooth, que sintetizou o 

caso Danúbio (1990), subentende a existência de uma "cultura de negociação 

universal", ou o que denomina "cultura comum", composta por administradores 

governamentais nacionais, comunidades científicas internacionais e grupos 

ambientalistas emergentes. A linguagem usada para descrever como os interesses 

conflitantes e antagônicos poderiam ser negociados é reveladora da influência da 

terapia na ideologia da ADR: expressões como "aprendizado mútuo" e "partilha de 

informações" mais parecem terapia de casal que o desenredar de conflitos relativos à 

poluição dos rios. Quando o discurso da terapia é forte, pouco se consideram as 

disputas que, de fato, somam zero. Ao mesmo tempo, não se reconhece o fato de que 

a negociação bilateral talvez coloque a nação mais forte em posição vantajosa 

relativamente à nação mais fraca. Com efeito, partindo-se desse ponto de vista 

qualquer coisa pode ser negociada, mesmo que seja necessário primeiro moldar as 
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"percepções" e afastá-las de "informações, análises e soluções", com o objetivo de 

oferecer mecanismos para o "diálogo construtivo".
178

   

 

Um conceito central nesse trabalho de Laura Nader parece ser o de cultura, mas não no 

sentido empregado pelos antropólogos pioneiros, isto é, cultura enquanto “tradição 

partilhada”
179

. Para a autora, se o termo cultura deve ser utilizado, esse deveria sê-lo acrescido 

da ideia de hegemonia, no sentido proposto por Gramsci.  

Ideias como harmonia ou políticas confrontantes ou eficiência podem surgir 

localmente, espalhar-se ou serem impostas, recombinadas e utilizadas para controlar 

ou opor resistência ao controle e ter como resultado a distribuição do poder através 

do recurso gerado. [...] Os processos de disputa não podem ser explicados como um 

reflexo de algum conjunto pré-determinado de condições sociais. Eles refletem, mais 

exatamente, os processos de construção cultural que podem ser uma resposta à 

necessidade, um produto dos interesses preponderantes ou um resultado do conflito 

de classes.
180

  

 

A autora alude às forças hegemônicas que acabam por impor a negociação, imbuída da 

ideia de pacificação de conflitos que se configuram face à luta de classes, ou à reivindicação 

de direitos de grupos sociais que vivenciam desigualdades sociais.  Nader historiciza a 

ideologia da harmonia e ilumina a relação funcional que a mesma possui com certas estruturas 

sociais e com o desenvolvimento hegemônico das relações de produção e distribuição.  

Nader percebe certa tendência global nesse distintivo padrão de relações sociais, 

econômicas e culturais, que chama de ideologia de harmonia, face aos exemplos que traz 

relativos aos rios, da imposição da ideia de negociação, e sugere que a mesma implica na 

retirada do poder de resistência desses grupos sociais que experimentam as desigualdades, 

uma vez que suas reivindicações são desconsideradas sistematicamente, sendo apenas mais 

uma das variáveis econômicas que têm de ser controladas.   

O fio condutor entre todas as abordagens que nos referimos nesse capítulo é a percepção 

de que a negociação, em sentido lato, é uma técnica que predomina para o conjunto de 

situações-problema como a que estamos discutindo.  

O esforço de Fernando Acosta, ao formular o conceito de ilegalismo privilegiado para 

se referir a essas condutas que dispõem de um amplo leque de modalidades de tratamento, do 

ponto de vista de inscrição em registros jurídicos, o que inclui a negociação como um deles,  é 

completado pelo trabalho dos autores que identificam as múltiplas formas em que essa 
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negociação pode ser apresentada (conciliação, mediação, arbitragem etc.) quando se debate 

um “conflito socioambiental”.  

O trabalho de Laura Nader informa as dimensões políticas dessa ocorrência que tende a 

submeter situações-problemas envolvendo questões ambientais a espaços imbuídos do ideário 

privatista, seja do ponto de vista jurídico, com a preferência por técnicas de resposta próprias 

do âmbito cível, como sugeriu Acosta e o material empírico manejado nessa pesquisa, seja 

pela orientação de organismos nacionais e internacionais a promover investimentos nessas 

modalidades de resolução apresentadas como pacíficas.          

Na situação-problema que analisamos, não sendo nosso objetivo promover 

generalizações para outras situações, a ideia de pacificação parece ser um componente 

importante, posto que, segundo entendemos, a movimentação das instituições do Estado 

ocorreu no sentido de possibilitar a continuidade do empreendimento, a preocupação era 

promover a regulamentação da atividade e reduzir as “não-conformidades”, no que diz 

respeito ao atendimento de regras estabelecidas pelo Estado nessa seara. Cumpridas 

minimamente essas exigências, embora as razões para a configuração da situação-problema 

permaneçam, a questão se dá por “resolvida”, como ocorreu com a edição de um TAC para a 

empresa em Curral Velho.       
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6. Considerações finais  

 

Com essa dissertação, buscamos interpelar as instituições estatais em seus modos de 

fazer e de interpretar esse fazer ante à situação-problema que descrevemos: uma localidade 

rural no munícipio de Juazeiro, Bahia, em que vivem treze famílias, chamada Curral Velho, 

onde, no ano de 2001, uma empresa de exploração mineral iniciou suas atividades.  

A exploração mineral capitaneada pela empresa, embora no início tenha se dado com 

consentimento dos habitantes, posto que firmaram um contrato de locação com a mesma, logo 

passou a ser percebida por eles como danosa às suas vidas, bem como às atividades 

produtivas que desenvolviam no local e à forma de organização da posse e ocupação das 

terras, sobretudo as terras comunais.    

Sobre a forma de ocupação, que descrevemos no primeiro capítulo, as suas 

características consistem na articulação e sobreposição entre regimes de propriedade e 

regimes de posse de uso familiar e de uso comunitário.  

No regime de propriedade, identificamos que a condição de proprietários dos habitantes 

de Curral Velho se deu, basicamente, através do consentimento, seja de grandes fazendeiros 

da região, seja do próprio Estado. Elaboramos o conceito de terras de ocupação consentida 

como categoria analítica para nomear esse regime de propriedade.  

Sobre o regime de posse, verificamos a conjunção de áreas de uso familiar, destinadas 

às casas de morada e pequenos currais e roçados, e áreas de uso comunitário, destinadas à 

criação “solta” de animais, sobretudo caprinos e ovinos. Um entrevistado sintetizou essa 

articulação na distinção entre “roça” e “mato”.  

O mato é, portanto, a configuração de uma forma peculiar de acessar a terra e estrututar 

a posse comunitária sobre ela, própria das regiões de caatinga e cerrado da Bahia, mas 

também presentes em outros estados. Guimarães Filho, Soares e Albuquerque, em estudo 

sobre o desempenho do rebanho de caprinos criados à solta na caatinga, sem cercas, por 

criadores de Petrolina, Pernambuco, se referiram à prática como um sistema de produção ou 

ainda como “sistema tradicional de criação do semi-árido” e sugeriram que a criação de 

caprinos em áreas cercadas era, até então, uma “condição inexistente na maioria das 

propriedades da zona semiárida”.
181

 Nesse estudo, os autores se referiram ao “sistema” de 

criação sem cercas como a regra e não como a exceção. No entanto, hoje esse quadro se 
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inverte, por força dos inúmeros cercamentos promovidos por grileiros de terras, muitas vezes 

com uso de violência simbólica e física contra os ocupantes tradicionais. 

  

Solto, não tem condições de criar no cercado, porque é pequeno. A pastagem não dá 

pra criar tudo preso. Toda vida foi criado assim, solto. Hoje em dia já tá tudo 

tomado por causa de cerca. 
 

Essa maneira de organização no espaço é uma engenhosa estratégia de convivência com 

o meio ambiente, conforme o relato acima de um entrevistado, e contrasta com o imaginário 

social do sertão semiárido como inóspito, como vazio a ser ocupado por empreendimentos 

econômicos públicos e privados, orientados por uma lógica privatizante dos bens ambientais e 

que desconsideram as potencialidades e os saberes tradicionais das populações camponesas do 

Nordeste.  

  Descrevemos a maneira de ocupação da terra dos habitantes de Curral Velho para 

apresentar o “território vivido”, em contraste com o “território explorado”, ocupado pela 

empresa.  

Abordamos também as características da ocupação promovida pela empresa, bem como 

os caminhos percorridos por ela para garantir essa ocupação. Destacamos os discursos 

jurídicos que tornaram possível essa ocupação face à separação, por ficção legal, entre o solo, 

antes coberto pela vegetação própria do bioma caatinga, e subsolo, de onde afloram 

formações rochosas exploradas pela empresa.    

A atividade mineral se sobrepõe a qualquer outro uso da terra, por força de legislações 

de exceção, editadas durante períodos ditatoriais no Brasil, que a encaram como de interesse 

público.   

No entanto, o esforço de relativizar essa supremacia e essa noção de interesse público 

está sendo levado adiante pelas reivindicações das comunidades, que vivenciam os impactos e 

danos ambientais gerados pela atividade, bem como outros setores da sociedade. Aliado a 

isso, no plano jurídico, há outras espécies normativas que garantem, por exemplo, o direito à 

permanência das comunidades tradicionais em seus territórios.  

Em que pese essa relativização, as instituições do Estado, frequentemente, orientam sua 

atuação considerando aqueles enunciados do Código de Minas. Esse código é uma legislação 

tipicamente de exceção, por se tratar de um decreto-lei, figura normativa banida pela 

Constituição Federal de 1988.  

  Ante ao contraste entre o território vivido e o território explorado, aproveitamos o 

conceito de espaço geográfico, elaborado por Milton Santos, para dar conta dos sistemas de 
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objetos, ações e técnicas que apontam para a dimensão eminentemente política da distribuição 

do espaço territorial e para a constante tensão subjacente à disputa entre lógicas antagônicas 

de apropriação do espaço, como na situação empírica que descrevemos.  

Enquanto o uso e ocupação dos habitantes de Curral Velho articulam formas de uso 

familiar/individual e formas de uso comum, que são constituídos sobre o solo, a vegetação, os 

corpos hídricos; o uso e ocupação por parte da empresa se estabelece numa lógica 

exclusivamente individual, que se dirige ao subsolo, mas também afeta o solo, e repele os 

demais usos. 

Face à configuração de uma situação-problema, os agentes sociais se movimentam no 

sentido de disputar discursivamente qual uso deve prevalecer. Os habitantes de Curral Vellho 

conjugam reivindicações de cunho familiar (relativas a danos patrimoniais) e reivindicações 

de cunho coletivo (relativas a danos ambientais e à saúde), num processo descrito por 

Antonaz, Prado e Silva et al. como de  “desnaturalização e descoberta da poluição”
182

. A 

empresa, por sua vez, busca o discurso científico como aliado, e contrata uma empresa de 

consultoria para avalizar suas atividades no que tange ao cumprimento da legislação 

ambiental.  

A movimentação da empresa em produzir laudos para ser apresentados às instituições 

estatais, que foram recebidos sem críticas, sugere a natureza política da definição do que é 

impacto ambiental. A empresa de extração mineral procurou sustentar sua posição utilizando-

se do “capital específico do campo ambiental”
183

. A produção de efeitos de verdade, face a 

relações de poder inerentes ao conhecimento científico, é uma chave de leitura para a questão.  

Face à situação-problema que inspira essa dissertação, que investiga a maneira como 

um grupo de instituições do Estado produz um corpo de práticas de práticas e discursos, 

descrevemos esse corpo, que apontou para uma variedade de posturas, que nos distanciam da 

percepção do Estado enquanto um todo homogêneo e centralizado. Isso nos lembra o que 

escreveu Lima
184

, ao perceber o Estado como camadas de regras, instâncias e campos 

autônomos.  

Sob a designação instituições do Estado agrupamos órgãos da esfera administrativa 

municipal, estadual e federal do Poder Executivo, e também o Poder Judiciário e ao 

Ministério Público, ambos no plano estadual. Esse conjunto, de alguma forma, manifestou um 

amplo leque de práticas para o atravessamento da situação-problema delineada. 

                                                           
182

 ANTONAZ; PRADO; SILVA, op. cit., 2004, p. 227. 
183

 ZHOURY; LASCHEFSKI; PAIVA, op. cit., 2005, p. 106.  
184

 LIMA, op. cit., 2008.  
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 Entendemos ser necessário conhecer conceitos formulados por distintas percepções 

teóricas para essas questões, nos possibilitando apreender as manifestações discursivas das 

práticas institucionais orientadas para a “resolução de conflitos”.  

A ideia de resolução de conflitos, em si, é alvo de críticas, por escamotear um dado 

fundamental: os conflitos não se resolvem a partir do uso de alguma técnica de resolução, 

simplesmente. 

A atividade mineral é conflituosa por natureza. Os conflitos compreendem inúmeros 

níveis de disputa: por bens ambientais (terra, água etc.); por infraestrutura e pelo 

planejamento estratégico; pela interpretação da noção de interesse público.  

No entanto, o aparato discursivo e conceitual que embasa as técnicas de resolução de 

conflitos, provenientes de organismos multilaterais, como a FAO e o Banco Mundial, 

espraiadas para diversas regiões do planeta, reforça esse mito.    

Identificamos algumas possibilidades analíticas à luz de trabalhos dedicados: a) no 

campo criminológico, à resolução/gestão de conflitos aplicada aos ilegalismos privilegiados; 

b) no campo antropológico, aos processos institucionais imbuídos da ideologia da harmonia 

coerciva; c) num certo campo interdisciplinar – o campo ambiental, à resolução negociada de 

conflitos socioambientais.   

O elo entre todas as abordagens é a percepção de que a negociação, em sentido lato, é 

uma técnica que predomina para o conjunto de situações-problema semelhantes a que 

investigamos.   

A negociação surge no vocabulário de institucionais que culturalmente estão associadas 

à medidas repressivas, a exemplo do Poder Judiciário e do Ministério Público, notadamente 

quando estamos lidando com condutas e situações-problema que podem ser definidas como 

crimes ambientais. Além disso, certo viés educativo predomina na orientação das ações, em 

detrimento de medidas punitivas.  

Como dissemos antes, apontar esses elementos não tem a finalidade de fortalecer um 

discurso de caráter punitivo-repressivo que difundem a crença de que o Direito Penal e seu 

aparato profissional e institucional podem responder às postulações que reivindicam 

tratamento para conflitos/situações-problema dessa natureza.  

Outros caminhos podem ser trilhados no sentido de garantir direitos dos habitantes de 

Curral Velho. Outros caminhos podem ser trilhados para o tratamento das situações-problema 

que, geralmente, tem o penal como única alternativa.   
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