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Resumo:  

Esta comunicação descreve e problematiza concepções dos magistrados acerca do modo de 

vida e da relação com o território das comunidades tradicionais de fundos de pasto (FP) do 

estado da Bahia. Para isso, analisaremos o conteúdo de duas inspeções judiciais que foram 

realizadas, em distintos contextos históricos, nas áreas de Jabuticaba, no município de 

Andorinha, e Areia Grande, em Casa Nova. Ao reconhecer que os juízes ocupam uma 

posição estratégica no processo judicial, procuramos analisar os argumentos utilizados no 

campo das disputas e que tratam de concepções sobre a territorialização das comunidades de 

fundos de pasto, sem perder de vista a relação entre as concepções e as práticas reiteradas no 

campo que estão inseridos; em outras palavras, nas disposições constitutivas do habitus 

jurídico é que se constitui o princípio de percepção e apreciação dos conflitos submetidos à 

decisão judicial.  

 

Palavras-chave: Fundos de Pasto; povos e comunidades tradicionais; inspeções 

judiciais; território; conflitos rurais; terras comunais; Bahia 

 

Abstract:  

This paper describes and discusses the conceptions of judges about the way that 

traditional communities called “Fundos de Pasto” (FP) in Bahia, Brazil, live and 

experience their territorialities. For this, we will analyze the contents of two judicial 
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inspections, which were conducted in different historical contexts: Jabuticaba (in 

municipality of Andorinha) and Areia Grande (in municipality of Casa Nova). 

Recognizing that judges occupy a strategic position in the judicial process, we 

analyze their arguments and conceptions about FP territorialization and the way 

these are related to repeated practices. In other words, legal habitus  (Bourdieu) 

defines the way judges decide about the conflicts submitted to their sentences.  

 

Key words: Fundos de Pasto; traditional communities; judicial inspections; territory; 

rural struggles; the commons; Bahia 

 

1. Introdução 

Fundo de Pasto (FP) é a designação comum de comunidades rurais que, além das 

áreas de terras ocupadas por núcleos familiares, suas casas de moradia e cultivo em 

regime de economia familiar, mantém áreas para uso comum, onde se desenvolve a 

criação de animais de pequeno e médio porte como forma de convivência com o 

semiárido nordestino. Essas condições propiciam a construção de uma 

territorialização imbricada na identidade coletiva, nos laços de parentesco e na 

solidariedade entre as famílias que compartilham o acesso e o uso dos recursos 

territoriais em áreas abertas para o pastoreio, obtendo com isso maior 

aproveitamento das potencialidades da caatinga.  

Esse sistema de uso comum de terras, segundo o documento “Fundo de Pasto que 

Queremos”, garante a sobrevivência de mais de 25 mil famílias que convivem com as 

condições socioambientais da região do semiárido baiano (ARTICULAÇÃO 

ESTADUAL, 2005). No processo de lutas para defenderem seus territórios, os fundos 

de pasto conquistaram o reconhecimento formal junto ao Estado, através da 

Constituição Baiana de 1989; da Política Nacional dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (Decreto n. 6.040/2007) e na Política Estadual Povos e Comunidades 

Tradicionais (Decreto n. 12.433/2010); e são também contemplados pelos dispositivos 
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da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) referentes aos 

direitos dos povos tribais; e pelos artigos 215 e 216 da Constituição Federal que se 

referem à proteção estatal aos modos de fazer, criar e viver dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira (BAHIA, 2010; BRASIL, 1988, 2007).  

Em que pese esse avanço, as comunidades ainda não têm garantida a propriedade 

dos seus territórios e a proteção dos seus elementos culturais, sobretudo quando 

estão em contraposição ao direito de propriedade individual. Sendo assim, não 

obstante as suas especificidades culturais, relacionadas a processos de formação, de 

territorialização e a fatores étnicos distintos, não é difícil constatar que as 

comunidades tradicionais de FP, nas suas mais variadas formas de luta, 

compartilham de questões similares a outras comunidades tradicionais desse país, no 

que se refere aos obstáculos para permanecerem nos seus territórios, compreendidos 

aqui como "espaço apropriado e instituído por sujeitos e grupos sociais que se afirmam por 

meio dele" (FERNANDES, 2008, p. 288), denotando relações de poder.  

Nesse ponto, não se pode deixar de lembrar que ao partir da hipótese de que os 

fundos de pasto se encontram, majoritariamente, em terras devolutas, 

inevitavelmente chega-se à compreensão de que na raiz da discussão sobre a posse e 

a propriedade da terra nas áreas dessas comunidades, não está exatamente um 

proprietário versus posseiros, um título legítimo versus uma ocupação, e sim a 

necessária comprovação dominial das terras devolutas. 

Os interesses conflitantes em torno dos territórios dos fundos de pasto colocam em 

tensão lógicas distintas sobre direitos territoriais. É nesse contexto que se inserem as 

disputas judiciais sobre os territórios dessas comunidades no momento em que 

expressam interesses inconciliáveis, mediados pela visão do Estado. Desse modo, ao 

reconhecer a centralidade estratégica de processos decisórios, a exemplo do judicial, 

nos interessamos em aprofundar a reflexão sobre as disputas de concepções que são 
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travadas em inspeções judiciais realizadas nas áreas de fundos de pasto dos conflitos 

de Jabuticaba, no início da década de 1990, e Areia Grande, em 2008, especialmente, 

no que se refere às problemáticas dos territórios dessas comunidades, que têm a terra 

como elemento indissociável da sobrevivência material e sociocultural do grupo.   

A inspeção judicial é meio de prova em que o juiz busca recolher diretamente as suas 

impressões pessoais sobre pessoas ou coisas a fim de esclarecer sobre fato que 

interesse à decisão da causa (artigos 440 a 443 do CPC). Nos conflitos por direitos 

territoriais envolvendo as comunidades acima mencionadas, a inspeção judicial 

cumpriu um papel central para fundamentação das decisões judiciais que concluíram 

pela inexistência da ocupação da terra pelos fundos de pasto, embora nos dois casos 

a Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA) do estado da Bahia, através de 

ação discriminatória administrativa, tenha reconhecido serem as comunidades 

legítimas detentoras das áreas.  

Isto posto, os argumentos dos magistrados, que fundamentaram as inspeções 

judiciais, serão analisados no campo das disputas interpretativas sobre a forma de 

apropriação de uma determinada parcela de terra, em outras palavras, no espaço de 

luta simbólica onde permanentemente está em disputa a visão mais autorizada para 

dizer o direito (BOURDIEU, 2010).  

 

2. Território e formação territorial 

A concepção mais genérica de território é a de uma porção do espaço em que estão 

presentes relações de poder. Estas, como afirma Andrade (2004, p. 19), fazem 

“referência ao poder público, estatal”, como também “ao poder das empresas que 

estendem os seus tentáculos por grandes áreas territoriais”. Corroborando com esta 

concepção, Geiger (1996, p. 235) afirma que a ideia de território corresponde “a uma 



Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade –  www.uff.br/revistavitas 

ISSN 2238-1627, Ano III, Nº 7, agosto de 2013 

 

 

 

extensão terrestre, mas inclui uma relação de poder, ou posse, de um grupo social 

sobre esta extensão terrestre”. Neste bojo, dois aspectos importantes podem ser 

ressaltados: o primeiro é com relação à ideia de fronteira, muito importante quanto à 

ação do Estado (MORAES, 2008; FIGHERA, 1996).  O segundo aspecto é sobre quais 

condições o território se configura como tal, posto que 

[...] são as relações sociais de produção e o processo 

contínuo/contraditório de desenvolvimento das forças 

produtivas que dão a configuração histórica específica ao 

território. Logo, o território não é um prius ou um a priori, mas a 

contínua luta da sociedade pela socialização igualmente 

contínua da natureza. (OLIVEIRA, 1998, p. 280)   

 

A ideia geral que se relaciona com a formação dos territórios, em um primeiro 

momento, trata da materialização de grupos sociais com vistas a sedentarização das 

comunidades (FIGHERA, 1996). Neste contexto também foram importantes os laços 

culturais e de consanguinidade, em torno de comunidades que tinham a agricultura 

como sua base econômica (GEIGER, 1996). 

A própria ideia do termo território indica uma terra que pertence a alguém. Mas, 

como explica Corrêa (1996, p. 251), a noção de pertencente “não se vincula 

necessariamente à propriedade da terra, mas à sua apropriação”. Este mesmo autor 

especifica que podem ocorrem dois tipos básicos de apropriação, que não 

necessariamente concorrem entre si. A primeira refere-se a apropriação de fato, 

vinculada geralmente a instituições, enquanto a segunda relaciona-se a apropriação 

com vistas à identidade de grupos (CORRÊA, 1996). Geiger (1996, p. 245), consoante 

a esta discussão, aponta que “permanecem vivas as relações tradicionais de 

populações com os seus territórios, mas elas se encontram inseridas em processos 

universais mais amplos, comandados pela globalização”.  
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Um outro aspecto importante, que se relaciona com características sobre como 

analisar esta categoria analítica, é o que Moraes (2008) discute como formação 

territorial, tentando não analisar o território como um conceito estanque. Aponta, 

assim, a importância de sempre ver esta categoria como um resultado histórico da 

relação entre a sociedade e o espaço. Neste sentido, é válida a ponderação de Geiger 

(1996. p. 238), que diz que o território “corresponde, pois, a um nível de produção 

social do espaço”. O território vincula-se ao espaço e não pode ser analisado distante 

das dinâmicas pertinentes a ele. 

Assim, a formação territorial articula uma dialética entre a 

construção material e a construção simbólica do espaço, que 

unifica num mesmo movimento processos econômicos, 

políticos e culturais. O território material é referência para 

formas de consciência e representação, cujos discursos 

retroagem no processo de produção material do espaço, com o 

imaginário territorial comandando a apropriação e exploração 

dos lugares. (MORAES, 2008, p. 59) 

 

É fundamental ponderar, em todo este contexto, como as discussões acerca de Estado 

estão diretamente ligadas à noção de poder relacionada ao território. A ideia de 

Estado territorial corrobora esta afirmação, quando relaciona, como já citado acima, 

que não existe Estado sem território e que por mais que existam iniciativas de poder 

local importantes, o poder do Estado é fator chave na análise do território (FIGHERA, 

1999; MORAES, 2008). O modo multiescalar que o Estado interfere na produção do 

espaço e dos respectivos territórios implica na conformação de conflitos quando estes 

são apropriados tradicionalmente por comunidades como os Fundos de Pasto. Neste 

sentido, uma das principais manifestações destes conflitos é a forma como o poder 

judiciário tem encarado a tradicionalidade envolvida nas posses de uso comum 

destas comunidades. 
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3. As inspeções judiciais: um ensaio sobre a cegueira? 

A inspeção judicial está regulamentada nos artigos 440 a 443 do Código de Processo 

Civil (CPC). Refere-se a um meio de prova em que o juiz inspeciona diretamente 

pessoas ou coisas quando julgar necessário para a melhor verificação ou 

interpretação dos fatos que deva observar (inciso I, art. 442 do CPC). A lei também 

determina que “as partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando 

esclarecimentos e fazendo observações que reputem de interesse para a causa” 

(parágrafo único, art. 442 do CPC). De um modo geral, as inspeções ocorrem em 

demandas judiciais mais complexas, quando outros meios de provas são insuficientes 

para formação do convencimento do magistrado.  

No presente caso, embora se tratem de contextos distintos, tanto no que diz respeito 

ao local quanto ao momento em que foram realizadas, as inspeções judiciais nas 

áreas de fundos de pasto de Jabuticaba e de Areia Grande tiveram impactos similares 

na disputa judicial no momento em que foram centrais à fundamentação das decisões 

judiciais que concluíram pela inexistência de uma posse legítima pelas comunidades.  

 

3.1. Fundo de pasto de Jabuticaba 

Nos arquivos da Comissão Pastoral da Terra, em Senhor do Bonfim, diversos recortes 

de jornais da década de 1980 tinham as seguintes reportagens: Agricultores denunciam 

agressões de grileiros/ Camponês nega invasão de fazenda em Bonfim/ Diretor do Interba em 

Bonfim/Cardeal pede punição para assassino de trabalhador/Conflito de terra faz mais uma 

vítima. Trata-se do conflito da Fazenda Jabuticaba, que teve repercussão estadual 

devido às denúncias feitas pelos trabalhadores rurais e assessorias aos movimentos 

sociais acerca das ameaças e violência praticadas a mando dos fazendeiros, que 
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levaram ao assassinato de um jovem camponês.  

O conflito de Jabuticaba, no município de Andorinha3, envolveu mais de trezentas 

famílias que viviam na área há dezenas de anos, sobrevivendo com a criação de um 

sistema coletivo de animais de pequeno porte, como caprinos, ovinos, porcos, etc., e 

através das atividades extrativistas de palha e coco ouricuri (licuri). Nesse conflito, o 

estado da Bahia reconheceu a posse mansa e pacífica dos posseiros dos fundos de 

pasto, pois, segundo informações do processo judicial, desde 1982 o Instituto de 

Terras da Bahia - INTERBA, órgão responsável pela execução da política fundiária do 

estado, havia levantado e publicado a fazenda Jabuticaba como área de Fundo de 

Pasto. Ocorre que no âmbito do processo judicial, os juízes que decidiram sobre a 

destinação da área tiveram posições divergentes sobre a legitimidade da posse. O juiz 

que concedeu a liminar em favor das comunidades reforçou a legitimidade da 

ocupação, fazendo referência à ação discriminatória feita pelo INTERBA, mas a 

magistrada que sentenciou não reconheceu o documento sob a alegação de que não 

estava autenticado, além de ser, na sua visão, mero procedimento administrativo.  

No processo de Jabuticaba, as comunidades de fundos de pasto conseguiram 

comprovar em juízo que os documentos apresentados pelo réu acerca da dimensão 

da área traziam uma transcrição flagrantemente ilegal, pois sem nenhum registro 

anterior, na cadeia sucessória, aparecia uma área de 11.000 ha e posteriormente 

reduzida para 8.016 ha. Na sentença, a magistrada secundarizou o incidente de 

falsificação mencionado e não reconheceu a posse mansa e pacífica dos fundos de 

pasto. Dessa decisão, as comunidades ingressaram com Recurso de Apelação e com 

uma Exceção de Suspeição contra a magistrada que proferiu a sentença, pois, de 

acordo com as alegações dos autores: 

                                                 
3 O município de Andorinha foi emancipado politicamente no ano de 1989. Até esta data era um 

distrito que compunha o município de Senhor do Bonfim. Assim, no período em que eclodem os 

conflitos, não era um município stricto sensu. 
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Buscou a Sra. Juíza apoio em princípios gerais da ampla defesa 

e da liberdade do juiz na direção da causa, para motivar sua 

decisão, esquecendo-se que em sendo o processo um meio, 

“instrumento técnico de que se vale a ordem jurídica para 

edição de normas jurídicas”, segundo J.J Calmon de Passos, e 

que “tem sua realidade própria e reclama conceituação 

específica”, onde se busca garantir um bem da vida, deve-se 

obediência à forma preestabelecida em lei (Apelação - 

Jabuticaba). 

 

 

A decisão da magistrada é um tanto quanto confusa, pois reconhece as alegações das 

comunidades de fundos de pasto e, ao mesmo tempo, nega-lhes o direito, ao dizer: 

 

Do quanto foi alegado por todas as testemunhas inquiridas, 

apenas se confirmou de forma uniforme, que os autores criam 

animais nas pastagens abertas, extraem produtos do oricuri e 

tiram madeiras. Algumas dessas testemunhas falam em 

extração de caroá e plantações (Sentença - Jabuticaba) 

 

Por tudo isso, os apelantes concluem que: 

 

A ilustre Magistrada além de não reconhecer a posse dos 

Acionantes, considera o Réu o verdadeiro detentor da posse, 

sem sequer citar qualquer atividade por ele exercida e que a isto 

justifique, baseando sua afirmação apenas em depoimentos das 

testemunhas da parte contrária, sem ater-se ao laudo pericial 

que é competente para afirmar com melhor exatidão a 

existência de atividades na área, quando e como são realizadas 

e por quem (Apelação - Jabuticaba). 

 

 Como o Tribunal de Justiça não reconheceu a exceção de suspeição da juíza, ela 
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voltou a atuar no processo, decidindo em favor dos pretensos proprietários. A 

sentença se refere às conclusões que a magistrada teve após a inspeção judicial 

realizada. 

 

Onde está a vinculação dos autores, tão discutidas por eles? E a 

sua utilização econômica constante e permanente? E o exercício 

de fato? Não habitam no local, frequentam a fazenda Jaboticaba 

ocasionalmente, quando têm necessidade. Alguns dos autores 

residem a muitos quilômetros de distância do local do litígio, 

tudo devidamente comprovado por depoimentos prestados e 

suas qualificações nos autos, fls. 99/105, 107, 307/311, 401/403, 

404, 405 e 406. Fato que a inspeção realizada por esta 

Magistrada tornou certo: “Não foi constatado a existência de 

nenhuma família morando no local.” (Sentença - Jabuticaba).  

 

 As testemunhas, a bem da verdade, descrevem o modo de vida e de relação com o 

território pelas comunidades de fundos de pasto, uma vez que a especificidade da 

ocupação se dá pela apropriação e uso coletivo de áreas abertas para o pastoreio, que 

permite maior aproveitamento das potencialidades da caatinga. Nesse caso, na área a 

que a Magistrada se refere, as pessoas, de fato, não residem, pois se trata do espaço 

comum das centenas de famílias que tem suas áreas individuais e roçados nas 

proximidades. Esse modelo de ocupação foi explicitado na petição inicial que traz, 

inclusive, a descrição de um trabalho desenvolvido pela Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, intitulado Avaliação da Intervenção 

Governamental no Sistema Produtivo Fundo de Pasto, de 1987. Alguns trechos deste 

trabalho descrevem a ocupação dos fundos de pasto da seguinte maneira: 

 

A confirmação especial dos fundos de pasto imprime um 

caráter particular a essas áreas. Constitui-se de grandes 
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extensões de terras de caatinga, mais ou menos delimitadas 

sem entretanto serem cercadas, onde cada uma das famílias, 

integrante do grupo comunitário, possui uma casa e uma área 

cercada para pequena produção agrícola, sendo o restante das 

terras, usadas comunitariamente para o pastoreio extrativistas.  

 

As áreas dos fundos de pasto são maiores do que aquelas para 

a moradia e o cultivo. Embora não existindo um processo 

formal de divisão de terra, o perímetro dessas áreas, tanto da 

comunitária como das individuais, são respeitadas pelas 

famílias residentes (Petição inicial – Jabuticaba). 

 

 A dificuldade de reconhecer as comunidades e a forma de ocupação aponta para um 

desencontro de perspectivas entre os autores e a magistrada que ressaltará questões 

referentes a sua compreensão de como deve ser a ocupação e não exatamente como 

as comunidades entendem, há muito tempo, a maneira de viver, estar e produzir 

naquele território.  

 

Em inspeção realizada por esta Magistrada, em companhia das 

partes e dos seus respectivos advogados, após andar quase 

02km. (dois quilômetros), observou-se na fazenda Jaboticaba: 

que não havia sinais de oricuri quebrados e nem grande 

produção dos mesmos, apenas cachos floridos; não havia 

nenhuma roça plantada, apenas alguns roçados pequenos, 

construídos recentemente, sem qualquer plantação; os sinais 

existentes não evidenciam o uso da terra. A vegetação, na sua 

maioria, se  constitui de umbuzeiros, mancabira, caçatinga, pau 

de rato e juá. Todos em maior número do que os pés de 

ouricuri. Foi constatado apenas alguns bodes e um porco no 

local. Não foram encontrados outros animais. Também não se 

verificou a existência de alguma família ali residente. 

Obtivemos informações dos próprios suplicantes que residem 

em Santa Rosa. Comprovadas na inspeção realizada a 

destruição de uma casa de cimento e alvenaria e de uma cerca. 
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Também, a existência de duas casas de taipa, cobertas de 

palhas, sendo que uma delas possuía pedras usadas para 

cozinhar e, as cinzas ali existentes, não davam notícias de uso 

recente. Foram vistos alguns ranchos pequenos de palhas, uma 

aguada e um olho d'água, alguns rastros de animais e sinais de 

palhas de ouricuri cortados (Sentença – Jabuticaba). 

 

 

 A descrição que faz da área denota também certo desconhecimento acerca das 

peculiaridades das condições climáticas, da vegetação e fauna da região. Assim, ao 

tentar encontrar um outro modo de vida dos fundos de pasto, a juíza, na sentença, 

chegou à seguinte conclusão sobre a inspeção judicial: 

 

Pois bem. Realizada a verificação “in loco” nada ficou 

comprovado conforme alegado na peça inaugural. Aonde 

estavam as plantações de mamona, mandioca, milho, feijão, 

etc.? E o criatório de ovinos, suínos, aves, etc.? E o rebanho que 

os autores informam que compreende 10.000 (dez mil) cabeças? 

E as famílias mencionadas em número de 300 (trezentas). Não 

as encontrei! Convivendo nesta região por quatro (04) anos, 

jamais tive conhecimento de que alguém possuísse rebanho tão 

imenso! 

 

3.2. Fundo de pasto de Areia Grande 

As mais de 300 famílias das comunidades Riacho Grande, Salina da Brinca, Jurema e 

Melancia, localizadas em Areia Grande, participaram de um conflito pela posse da 

terra que foi marcante no final da década de 70 e em 2008. Nesses dois marcos 

temporais, as investidas de grileiros de terras e de alguns empreendimentos 

econômicos (públicos e privados) resultaram em ações judiciais com a finalidade de 

expulsar os posseiros das áreas comunitárias que ocupam desde 1860, conforme 
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relato dos moradores mais antigos.  

No final da década de 70, a empresa Camaragibe S.A., a partir da compra de alguns 

lotes de terra, vai apropriando-se indevidamente de uma imensa área de terras 

públicas onde se encontram as comunidades de fundo de pasto. Somado a isso, a 

empresa recebeu “empréstimo de vultosos recursos do erário, sob a justificativa de 

fomento à produção agrícola no Brasil, bem como o recebimento de seguros-safra”, 

com um desvio de verbas que ganhou repercussão nacional no conhecido “escândalo 

da mandioca”4. 

Nesse jogo de forças, as comunidades de fundos de pasto tiveram que disputar 

judicialmente suas terras para a empresa Camaragibe S.A, que, segundo relatório da 

Associação de Advogados dos Trabalhadores Rurais, ingressara, em 1980, “com uma 

ação demarcatória com queixa de esbulho5, pois alegava que os moradores estavam 

invadindo terras de sua propriedade, alijando-a de sua posse de maneira violenta”.6 

Nesse processo judicial, a posição do Judiciário foi na contramão dos interesses da 

empresa, que pleiteava uma demarcação com limites muito diversos em relação aos 

documentos apresentados. Com uma atuação que contrariou os interesses da 

grilagem de terras, o Juiz de Direito da Comarca de Casa Nova foi transferido 

compulsoriamente. Nesse momento, essa prática histórica e secular de ocupação 

ilegal de terras não encontrou os olhares cúmplices dos representantes da justiça. 

Inconformada com a decisão judicial, a empresa Camaragibe S.A “prosseguiu no seu 

                                                 
4 Manifesto elaborado pela Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia 

(AATR) e assinado por diversas entidades, em 24 de março de 2008. 

5 O esbulho é o ato em que o possuidor é despojado de sua posse por ato violento, ou seja, contra a 

sua vontade. Segundo os dispositivos dos artigos 926  e 927, incisos I, II, III e IV do Código de Processo 

Civil (CPC) “o  possuidor tem direito a ser  reintegrado na posse em caso de esbulho, mas, para tanto, 

deve comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorrera e a perda da 

posse”. 

6 Documento elaborado pela AATR. 
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intento de instalar a usina de produção de álcool, bem como o cultivo de mandioca 

nas terras ocupadas pelos então denominados posseiros”.7 Para permanecerem nas 

áreas, as comunidades tiveram que se articular com outros movimentos e pleitear 

junto ao Estado - frente ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e ao 

extinto Instituto de Terras da Bahia (INTERBA) -  a demarcação das terras ocupadas 

para posterior regularização em nome dos posseiros dos fundo de pasto. 

Antes que a área fosse totalmente demarcada, em 2007, inaugura-se mais uma 

disputa judicial pelas áreas, dessa vez com uma sentença favorável a dois pretensos 

proprietários que não figuraram no processo anterior e, nesse momento, ingressam 

com uma ação de imissão de posse.8 

Na execução da sentença, as comunidades tiveram que resistir para não serem 

expulsas das áreas, mas não conseguiram impedir as sequelas que ficaram de uma 

ação institucional violenta que deixou prejuízos sociais, materiais e simbólicos, que 

não foram reparados.  

O conflito pela posse da terra, em Casa Nova, também resultou no assassinato de 

uma liderança camponesa. À época, as comunidades de Melancia, Jurema, Riacho 

Grande e Salina da Brinca denunciaram o ato que consideraram brutal e desumano, 

responsabilizando não apenas os mandantes e executores do crime, mas, sobretudo, 

as autoridades: “a União, o Estado, o Judiciário e a Polícia”.  

Nesse processo de luta e resistência, precisaram acionar alguns órgãos estatais para 

que se concretizasse o processo de regularização fundiária. Foi assim que,  

Como desdobramento da mobilização dos trabalhadores, uma 

ação discriminatória administrativa de terras públicas foi 

                                                 
7 Documento elaborado pela AATR. 

8 A ação de imissão de posse, como o próprio nome sugere, visa garantir a posse de quem já adquiriu 

a propriedade de um determinado bem, mas ainda não exerceu a posse do mesmo por impedimento 

de terceiros. 
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elaborada pela Coordenação de Desenvolvimento Agrário, 

órgão estadual de terras, e, posteriormente, foi ajuizada pelo 

Estado da Bahia uma ação discriminatória judicial, com o 

objetivo de arrecadar o patrimônio público que foi ilegalmente 

incorporado ao patrimônio particular [...].9 

 

Nesse percurso, a disputa judicial agora envolve novos atores e novos elementos para 

definição da ocupação das áreas. A atuação do Judiciário, nesse contexto, vai na 

contramão da atuação de outros órgãos estatais, chegando a resultar em uma Exceção 

de Suspeição por parte das comunidades que acusam o Juiz de estar sendo 

tendencioso no processo em favor da parte autora. Essa ação já foi apreciada pela 

Corregedoria e julgada no Tribunal de Justiça da Bahia como improcedente.  

Nesse momento, como o Juiz de Direito da Comarca de Casa Nova não fora 

considerado suspeito no processo, voltou a ser responsável pelo julgamento do feito. 

Assim sendo, interessa ressaltar a sua visão acerca da ocupação pelos fundos de 

pasto, melhor evidenciada na inspeção judicial, como se verifica: 

Em razão do adiantado da hora (já se passava das 14:00 horas), 

este magistrado retornou a sede da Comarca de Casa Nova, mas 

algumas questões, a seguir levantadas, deixaram este Julgador 

com, digamos, 'algumas pulgas atrás da orelha', senão vejamos: 

Muito embora existisse, no momento da inspeção, inúmeras 

pessoas e animais, inclusive caminhões com tonéis onde eram 

armazenados grande quantidade de mel, não havia maiores 

indícios de que tais pessoas , realmente, residiam naquele local, 

ou estavam, efetivamente, na posse da mesma, como queriam 

fazer acreditar […]. 

Pois bem, em razão de tais evidências, e por não ter tido a 

oportunidade de mostrar tal realidade ao Ministério Público, 

que atua nesta demanda como fiscal da lei […] entendeu  este 

Magistrado de retornar ao local em outra data […]. Mas para 

                                                 

9 Documento elaborado pela AATR. 
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isto, e para verificar se tudo o que fora visto não teria sido uma 

'armação' dos posseiros (alegação dos requeridos em sua defesa, 

é de que tais posseiros não se utilizam de tal área, seja 

residindo, plantando, ou criando animais ou mel em grande 

escala, sendo, todos, proprietários de outras glebas rurais nas 

vizinhanças). 

No entanto, e para surpresa, e decepção, deste Magistrado, a 

realidade (desta vez “desmascarada”) se mostrou totalmente 

discrepante do que fora visto na inspeção anterior. O frise-se 

que haviam passados somente 15 dias da mesma (Inspeção 

Judicial – Areia Grande, grifos do autor). 

 

Como se percebe pelos trechos do relatório da inspeção judicial, por ter o magistrado 

ficado com “'algumas pulgas atrás da orelha'”, realiza-se nova inspeção judicial, sem 

comunicar as partes. Ao que tudo indica, a desconfiança do magistrado parte da 

alegação dos requeridos quando afirmam que os posseiros não se utilizam da área – 

não plantam, não criam animais, não produzem mel em grande escala, não residem 

na áreas. Essas (pré) concepções, ao que parece, foram determinantes para realização 

dessa nova inspeção judicial: 

Todos os locais foram revisitados e o que fora visto: apenas uns 

poucos animais (caprinos e gado)  que não justificariam sequer 

a ocupação de 100 hectares, quanto mais 27.000. Nas fazendas 

“Baixa do Umbuzeiro” e “Urecê”, onde anteriormente haviam 

mais de 100 (cem) pessoas residindo em barracas improvisadas 

de lona, todas trabalhando (ou fingindo assim agir), além de 

inúmeros animais, desapareceram como que 'por encanto'. Não 

havia qualquer vestígio de ocupação recente. 

Além de visitar os mesmos locais já vistoriados, fomos a outros 

lugares, como à beira do lago sobradinho (local excelente para 

ocupação), e também nada foi encontrado. 

Ao que se percebe, diferentemente do que fora verificado pelo 

CDA quando da produção do vasto documento que deu 

suporte a presente Ação Discriminatória, tais terras não 

apresentaram ocupação a justificar sua utilização como fundo 
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de pasto (Inspeção Judicial – Areia Grande, grifo do autor). 

 

O magistrado contesta “vasto documento” elaborado pela CDA apenas pela sua 

visita in loco. Não considera o trabalho dos técnicos desse órgão do estado da Bahia 

que procedeu à demarcação da terra, considerando diversos aspectos – históricos, 

geográficos, sem ater-se apenas a uma visita. Nesse sentido, conclui: 

Mas, a Justiça, personalizada pela Deusa Thêmis (aquela que 

possui uma venda nos olhos) pode até ser 'cega', mas, com 

certeza, não o é este Magistrado, que já conta com mais de 11 

(onze) anos de exercício de judicatura, motivo este que fora 

determinante para a realização desta segunda inspeção. 

Por fim, e para demonstrar o quanto relatado, entendo por 

juntar diversas fotografias tiradas quando da última inspeção 

na Camaragibe, em 05/03/2010, onde se denota a total 

discrepância entre o que fora ali verificado e a situação, 

provavelmente deformada da realidade, que foi encontrada 15 

dias antes, quando da primeira inspeção (a qual, infelizmente, 

não foram tiradas fotos por este Magistrado, mas cujas 

lembranças, da deformação da realidade, ainda ressoam). 

(Inspeção judicial – Areia Grande). 

 

O magistrado relata o que verificou na área com um tom sensacionalista e certa 

carga valorativa para expressar a sua contrariedade ou, conforme suas palavras, 

“surpresa e decepção”. Reproduz uma visão reducionista sobre o Estado quando 

desvincula as suas posições do órgão estatal a que está inserido, como se estivesse 

acima da sua dinâmica de funcionamento.  

 

4. Disputas entre concepções de território nas inspeções judiciais 

O conteúdo das inspeções evidenciam os interesses conflitantes em torno dos 

territórios dos fundos de pasto a partir da tensão entre lógicas distintas sobre direitos 
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reconhecidos no ordenamento jurídico – o direito de propriedade e o direito às 

diferentes formas de fazer, criar e viver que, em algumas situações, se relaciona 

diretamente à garantia do território, como local onde se materializa a existência. 

Quanto a isto, vale ressaltar que  

La disputa territorial es la disputa de las ideas, de los 

conceptos, de las teorías, de los paradigmas, de las políticas y 

de las relaciones que se realizan en los territorios. Hay 

territorios materiales e inmateriales y su defensa se hace en los 

debates y en las luchas. 

La conflictividad es la expresión de las disputas por los 

territorios y por modelos de desarrollo. En esto sentido, el 

conflicto es parte de los procesos rurales que revelan las 

resistencias y la resiliencia del campesinado (FERNANDES, 

2011, p. 4). 

 

Nesse sentido, para Fernandes (2011), os territórios estão em disputa, tanto no que 

diz respeito às suas diferentes modalidades quanto às suas ideias correspondentes. A 

compreensão dos territórios perpassa necessariamente pelas multiplicidades de 

relações sociais que envolvem sujeitos, interesses, concepções, poderes. Numa boa 

síntese, “as distintas relações sociais são produtoras e produtos do território” 

(FERNANDES, 2011, p. 3).  

O território, para os fundos de pasto, é constituído nos laços comunitários, a partir de 

princípios e regras de acesso e uso definidos pelos trabalhadores rurais, que 

modelam suas relações sociais mediante um direito emergido da experiência local e 

que é projetado sobre a posse da terra, que é muito distinta da concepção de 

propriedade privada.  

Nesse ponto, nunca é demais lembrar uma das teorias que mais reafirmou o modelo 

de propriedade individual nos moldes atualmente praticados, “A Tragédia dos 

Comuns” de Garret Hardin, publicada em 1968, que se referia à propriedade 
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comunal como algo fadado ao fracasso, uma vez que partia do entendimento de que 

“o livre acesso e a demanda irrestrita de um recurso finito termina por condenar 

estruturalmente o recurso por conta de sua superexploração” (HARDIN, 1968, p. 2). 

A leitura de Hardin, como se sabe, é insustentável, quando erroneamente se 

denomina de “comuns” os recursos de acesso aberto (MARTINEZ ALIER, 2007, p. 

116). As comunidades de fundos de pasto, por exemplo, há mais de dois séculos 

mantém a propriedade comunal e com isso garantem a manutenção do sistema 

produtivo, pela pura e simples razão de que todos os integrantes são responsáveis 

pelo uso e a manutenção dos recursos disponíveis. Assim, para compreender o 

significado do território atribuído pelas comunidades de fundos de pasto é preciso 

ultrapassar a simples relação material, uma vez que 

[...] tratar das territorialidades requer compreender a 

materialidade das comunidades humanas, considerando a 

conexão entre o espaço em que ocorrem as relações sociais em 

suas inter-relações com o ambiente, e, ao mesmo tempo, a 

imaterialidade que se revela nos processos culturais. Como 

esses processos estão em contínua transformação, faz-se 

necessário observar a permanente construção de 

territorialidades (CORONA, 2010, p. 157). 

 

Nas inspeções judiciais o embate de ideias acerca da territorialização se expressa nas 

disputas de sentido sobre a forma de ocupação da terra – a terra para especulação 

numa perspectiva de rentabilidade econômica privada (terra de negócio) e a terra de 

trabalho, entendida como garantia de vida e reprodução física e cultural do grupo 

(MARTINS, 1991). A desconsideração dos elementos socioculturais dos fundos de 

pasto nas inspeções judiciais teve como resposta a negação da territorialidade 

específica dessas comunidades em favor das concepções de posse e propriedade que 

reduzem a territorialização ao aspecto produtivo e material.   
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Nesse caso, embora seja reconhecida a importância dos sentidos evocados pelos 

fundos de pasto a respeito da sua organização social em torno do território, não foi 

menos importante considerar os juízos que os juízes tiveram a esse respeito, no 

momento em que a judicialização do conflito também significa a pretensão de fazer 

prevalecer uma única decisão – a judicial, pois passa do discurso dos particulares 

para a palavra autorizada, pública, oficial dos mandatários autorizados a expressar a 

visão soberana do Estado, garantida pelo Estado (BOURDIEU, 2010, p. 236-237). 

Nesse sentido, os juízes – não sendo um simples executante das leis e decidindo 

conforme interesses diversos – encontram legitimidade em suas decisões, pois sob a 

forma específica do discurso jurídico, apresentam-se como o “produto de uma 

aplicação neutra e objetiva de uma competência especificamente jurídica” 

(BOURDIEU, 2010, p. 231). 

Dito isto, nesses conflitos pela terra e direitos territoriais, as inspeções judiciais, se 

não foram decisivas para a resolução do conflito, colaboram à sua configuração. Os 

juízes ocuparam um papel central na decisão sobre a destinação das áreas a partir 

dos interesses em disputa no processo. Nas duas situações, não reconheceram o 

exercício da posse legítima pelos fundos de pasto, atribuindo legitimidade aos títulos 

de propriedade apresentados pelos pretensos proprietários.  

Com isso, ainda que se considere a permanência das comunidades nas áreas mesmo 

diante de decisões judiciais contrárias, não se pode subestimar o impacto dessas 

decisões que implicaram em uma organização comunitária em torno da defesa do 

território e, consequentemente, do próprio modo de vida, com diversos prejuízos 

sociais, materiais e simbólicos. Isso ocorre porque “o direito é a forma por excelência 

do discurso atuante, capaz, por sua própria força, de produzir efeitos. Não é demais 

dizer que ele faz o mundo social, mas com a condição de se não esquecer que ele é 

feito por este [...]” (BOURDIEU, 2010, p. 237). 
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Não se pode perder de vista que a maneira como os magistrados decidiram não é 

“criação de imprevisível novidade” (BOURDIEU, 2010, 2009, p. 91). Com isso, o 

conteúdo das inspeções judiciais pode também ser reconhecido na constância de uma 

prática, no modus operandi inscrito na lógica de funcionamento do campo jurídico. Em 

vista disso, observa-se que os juízes expressaram visões similares sobre as inspeções 

que realizaram nas áreas de fundos de pasto, embora tenha uma distância de mais de 

15 anos entre uma e outra e se refiram a contextos distintos. Mesmo o processo da 

comunidade de Areia Grande, em 2008, quando o discurso sobre a legitimidade dos 

territórios das comunidades de fundo de pasto tem mais força no campo político e 

jurídico, a leitura sobre a territorialização dessas comunidades encontra muitos 

pontos em comum com a inspeção de 1992, em Jabuticaba.  

Diante disso, a leitura dos juízes sobre as inspeções judiciais pode ser compreendida 

no ambiente vivido que inclui práticas, expectativas herdadas, isto é, nas práticas 

reiteradas no campo jurídico, nas disposições constitutivas do habitus - “um sistema 

de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências 

passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações 

e de ações [...]” (BOURDIEU, 1983, p. 65). Este saber prático adquirido permite ao 

agente intervir num universo social particular, mas dentro de certos limites da 

estrutura. O grau de previsibilidade da prática jurídica tem relação com o processo 

de interiorização das práticas constitutivas do campo que não são determinantes, 

mas explicam em boa medida o tipo de decisão, as escolhas e as posturas diante das 

situações de conflito. Uma explicação para homogeneidade dos habitus jurídicos pode 

ser encontrada nas 

[…] atitudes comuns, afeiçoadas, na base de experiências 

familiares semelhantes, por meio de estudos de direito e da 

prática das profissões jurídicas, funcionam como categorias de 

percepção e de apreciação que estruturam a percepção e a 
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apreciação dos conflitos correntes e que orientam o trabalho 

destinado a transformá-los em confrontações jurídicas 

(BOURDIEU, 2010, p. 231). 

 

A percepção e apreciação dos magistrados sobre as áreas dos fundos de pasto vai na 

contracorrente dos valores e concepções que significam essa forma de ocupação. Ao 

que parece, esse modelo de propriedade comunal é inaceitável aos olhos dos juízes, 

que, conscientemente ou não, valorizam uma lógica de propriedade individual e 

produtivista, no sentido de ser alterada palmo a palmo. Não sem motivo, a 

magistrada que realiza a inspeção no processo de Jabuticaba expressa “não havia roça 

plantada, apenas alguns roçados pequenos … os sinais existentes não evidenciam o uso da 

terra”. Do mesmo modo, o magistrado da inspeção de Casa Nova diz: “...fomos a 

outros lugares, como à beira do lago sobradinho (local excelente para ocupação), e nada foi 

encontrado”. 

Por tudo isso, nas inspeções judiciais analisadas os juízes conceberam apenas a sua 

visão de como deve ser uma determinada ocupação – com plantação, animais, cada 

milímetro devidamente ocupado. Ocorre que a realidade se apresenta de uma outra 

forma e a invisibilidade das comunidades aos olhos da justiça acaba sendo uma 

forma de “cegueira” relacionada à visão de mundo, aos referenciais de quem decide 

no processo. Com as devidas ressalvas, o desencontro de visões sobre a 

territorialização dos fundos de pasto remete à conclusão de uma conhecida canção: 

“onde vês, eu não vislumbro razão”10. 

 

 

5. Considerações finais 
                                                 

10  O Quereres. Caetano Veloso.  
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Nas inspeções judiciais que analisamos, a invisibilidade das comunidades de fundos 

de pasto aos olhos da justiça esteve diretamente relacionada à visão de mundo dos 

juízes, que, orientados por uma concepção individualista do Direito, referendada na 

cultura jurídica liberal, desconsideraram a posse tradicional e coletiva, em situações 

que demonstram as limitações do positivismo jurídico. Assim, o descompasso entre a 

territorialização dos fundos de pasto e as concepções dos magistrados origina-se de 

uma cisão entre múltiplas concepções de mundo: por um lado, os posseiros, que ali 

vivem desde incontáveis gerações numa terra sem fronteiras estabelecidas por limites 

precisos, mantendo áreas para uso coletivo da comunidade, e que mantém um 

código próprio de reconhecimento da legitimidade da posse; do outro, a concepção 

de propriedade desenvolvida para atender as exigências do modo de produção 

capitalista.  

Por tudo isso, ao comportar essas diferentes lógicas sobre os direitos das 

comunidades tradicionais de fundos de pasto a seus territórios, o Estado se 

apresenta, assim como os próprios territórios, como uma síntese contraditória, que 

sendo construída nas disputas de interesses e de concepções acaba sendo o lugar 

estratégico das lutas, dentre elas as territoriais. 
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