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“Foi o caso que estando já a terra assaz povoada de 
filhos, filhos de filhos e filhos de netos da nossa primeira 
mãe e do nosso primeiro pai, uns quantos desses, 
esquecidos de que sendo a morte de todos, a vida também 
o deveria ser, puseram-se a traçar uns riscos no chão, a 
espetar umas estacas, a levantar uns muros de pedra, 
depois do que anunciaram que, a partir desse momento, 
estava proibida (palavra nova) a entrada nos terrenos que 
assim ficavam delimitados, sob pena de um castigo, que 
segundo os tempos e os costumes, poderia vir a ser de 
morte, ou de prisão, ou de multa, ou novamente de morte. 
[…] Os voracíssimos descendentes daqueles homens que 
primeiro haviam dito: 'Esta terra é minha', e encontraram 
semelhantes seus bastante ingénuos para acreditar que 
era suficiente tê-lo dito, esses rodearam a terra de leis que 
os protegem, de polícias que os guardam, de governos que 
os representam e defendem, de pistoleiros pagos para 
matar” (José Saramago, 1997). 
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RESUMO 
 

SOUZA, Maria José Andrade de. Terra rodeada de leis e as disputas no campo: processos 
judiciais e conflitos agrários envolvendo as comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia 
Grande - BA. 2015. 177 fls. Dissertação (Mestrado em Sociologia e Direito) – Pós-Graduação em 
Sociologia e Direito, Universidade Federal Fluminense, Niterói. 

 
Neste trabalho, nos voltamos para os conflitos fundiários envolvendo as comunidades de fundos de 
pasto da Bahia - Jabuticaba, em Andorinha, 1990, e Areia Grande, em Casa Nova, 2006 -, 
especialmente, para os embates em torno da interpretação e aplicação da lei com vista à 
determinação sobre a legitimidade e a legalidade dos direitos alegados sobre as terras, que se 
estabelece no âmbito do Judiciário, mas não fica a este restrito. Diante das peculiaridades das 
decisões judiciais proferidas, como a de serem muito similares e vinculadas a um padrão de decisão 
passional/subjetivo, oferecemos um estudo comparativo sobre esses conflitos judicializados e seus 
desfechos jurídicos em distintos contextos, bem como suas implicações para permanência das 
comunidades de fundos de pasto na posse da terra. Dessa maneira, a despeito da posição refratária 
do Judiciário ao reconhecimento dos direitos das comunidades tradicionais à posse coletiva do seus 
territórios não se trata de um dado, mas de um processo dinâmico e ambíguo, em outros termos, de 
uma relação de sujeitos sociais, mediados por suas percepções, mas também pelos limites e 
(in)determinações da lei. Isto posto, através do método estudo de caso múltiplo, procuramos 
apresentar uma variedade de dimensões relacionadas à problemática apresentada para reconhecer os 
reflexos em âmbito jurídico, que não são um simples espelho das decisões judiciais, nem mesmo do 
senso de legitimidade da posse tradicional da terra pelas comunidades, mas um (des)encontro de 
visões de mundo e das possibilidades de disputas que incidem na construção de uma outra realidade 
em torno dos conflitos agrários analisados. Partimos do entendimento de que os processos judiciais 
envolvendo as comunidades de Jabuticaba e Areia Grande compartilham de questões comuns aos 
diversos conflitos agrários que são judicializados, por serem também desdobramentos daquilo que, 
em poucas palavras, o escritor português José Saramago chamou de “terra rodeada de leis”, mas que 
por sua complexidade ainda pode oferecer diferentes leituras em torno da sua construção e do seu 
significado.  
 

Palavras-chave: Decisões Judiciais; Conflitos Agrários; Comunidades de Jabuticaba e Areia 
Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 
In this work we refer to the land conflicts involving the State of Bahia traditional rural communities 
(“comunidades tradicionais de fundo de pasto”) - Jabuticaba in Andorinha, 1990, and Areia Grande 
in Casa Nova, 2006 - especially related to the law’s interpretation and application, in order to 
determine the legitimacy and legality of the alleged land rights, that are established within the 
scope of Judiciary, but are not restricted to it. As can be detected peculiarities in legal decisions, 
because of they are very similar and linked to a passionate/ subjective pattern, we offer a 
comparative study of these judicialized conflicts and legal outcomes in different contexts, just like 
their implications for the permanence of traditional rural communities in the land ownership. Thus, 
despite the Judiciary refractory position along the recognition of traditional rural community rights 
to their collective ownership and the fact that it is not given, we postulate a dynamic and 
ambiguous process, in other words, a relationship of social subjects, mediated by their perceptions, 
but also by the limits and (in)determinations of law, concomitantly. Therefore, based on multiple 
case study method, we try to present the variety of dimensions related to the problems presented to 
recognize the consequences for legal scope, which are not a simple mirror of judgements, not even 
the sense of legitimacy of traditional ownership land by communities but a convergence and 
divergence of worldviews and the possibilities of disputes involving the construction of another 
reality around the agrarian conflicts analyzed. We start from the understanding that legal 
proceedings involving the Jabuticaba and Areia Grande communities share common issues with 
many land conflicts that are judicialized, because they are also ramifications of what the portuguese 
writer José Saramago called "land surrounded by laws", but that in its complexity can still offer 
different readings around its construction and its meaning. 
 
 
Keywords:  Legal Decision; Land Conflicts; Jabuticaba and Areia Grande Communities 
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INTRODUÇÃO 
 

“Estamos solicitando que o INTERBA E O INCRA venham até aqui para ver 

o tanto de gente que tem trabalhando no lugar e que precisa dessa terra e 

que faça uma fiscalização urgente para regularizar nossas terras, pois o 

único documento que a maioria de nós tem é o documento do braço” 

(Comunidades de Fundos de Pasto de Areia Grande, Carta ao INTERBA e 

ao INCRA, Riacho Grande, 26 de março de 1980).  

 

A carta enviada ao INTERBA e ao INCRA, em março de 1980, não é um simples relato sobre 

a história da ocupação das terras do Riacho Grande pelas comunidades de fundos de pasto de Areia 

Grande, nem mesmo se presta a confirmar, em absoluto, a antiguidade e a legitimidade da 

ocupação. Conquanto as comunidades façam menção aos próprios braços como uma prova cabal do 

uso legítimo da terra, o requerimento de providências para a sua regularização é uma expressão 

flagrante acerca da importância do cumprimento de outros requisitos, que não somente as suas 

razões para o atendimento daquela finalidade. Eis que se estabelecera uma tensão entre diferentes 

usos e valores sobre uma determinada terra e suas formas de autenticação e validade. Nesse sentido, 

uma leitura acerca desse conflito, de alguma maneira, é um esforço de compreensão sobre as 

relações sociais que configuram a espinha dorsal do conflito agrário - a propriedade privada da terra 

e seus desdobramentos sociais, jurídicos e políticos, que não estão adstritos aos seus termos legais, 

nem mesmo à sua apreensão enquanto um bem absoluto. Em vista disso, este trabalho só faz sentido 

no momento em que as terras do Riacho Grande passam a ser mais do que o lugar de reprodução da 

existência das comunidades de fundos de pasto para ser uma arena de embates em função da 

existência de noções conflitantes àquela ocupação tradicional, que não é senão um conflito entre 

distintas noções sobre a propriedade da terra. 

Com essa perspectiva, neste trabalho, nos voltamos para os conflitos fundiários envolvendo as 

comunidades de fundos de pasto da Bahia - Jabuticaba, em Andorinha, 1990, e Areia Grande, em 

Casa Nova, 2006 -, especialmente, para os embates em torno da interpretação e aplicação da lei com 

vista à determinação sobre a legitimidade e a legalidade dos direitos alegados sobre as terras, que se 

estabelece no âmbito do Judiciário, mas não fica a este restrito. Com isso, pretendemos oferecer um 

estudo comparativo sobre esses conflitos e seus desfechos jurídicos, nesses diferentes contextos, 

bem como suas implicações para permanência das comunidades de fundos de pasto na posse da 

terra.  
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De início, não é demais repetir que os processos judiciais envolvendo essas comunidades de 

Jabuticaba e Areia Grande, compartilham de questões comuns aos diversos conflitos agrários que 

são judicializados, por serem também desdobramentos daquilo que, em poucas palavras, o escritor 

português chamou de “terra rodeada de leis” (SARAMAGO, 1997), mas que por sua complexidade 

ainda pode oferecer diferentes leituras em torno da sua construção e do seu significado. Por certo, o 

contexto das disputas travadas no Judiciário, envolvendo as referidas comunidades de fundos de 

pasto da Bahia, guardadas as suas especificidades, em muito se assemelha com as lutas de muitas 

comunidades tradicionais deste país. Não é preciso ir muito longe para constatar, por muitas 

evidências, que as decisões judiciais referentes aos conflitos fundiários são, predominantemente, 

orientadas por uma noção absoluta de propriedade frente a outros direitos constitucionais e mesmo à 

custa da negação do cumprimento de sua função social. Com isso, não se pense, entretanto, que o 

Judiciário se mantém numa posição impenetrável aos divergentes interesses em torno dos conflitos 

fundiários e as suas formas de apropriação e disputa no campo jurídico (BOURDIEU, 2010). 

Em outras palavras, de um lado, no âmbito desses conflitos fundiários, as ações judiciais 

cumprem um papel central; o juiz torna-se um ator importante, pois determina qual é o direito que 

irá prevalecer para o caso concreto: entre a lei, suas lacunas e a decisão judicial existe uma ampla 

margem interpretativa que comporta decisões diferentes e até contraditórias, marcadas por lógicas e 

conjunturas peculiares. Por outro lado, o poder disposto aos magistrados não anula as disputas de 

interpretação em torno das decisões judiciais nem mesmo subtrai os limites circunscritos pela lei. 

Com isso, para compreender as implicações dos processos judiciais nas lutas em torno da 

permanência na posse da terra pelas comunidades de fundos de pasto, não basta saber como os 

magistrados decidem nesses processos, mas adentrar às diferentes respostas (institucionais ou não) 

oferecidas pelos sujeitos para os quais se direcionam as decisões judiciais. 

Nesse ponto, embora tendencialmente as decisões do Estado caminhem na contramão dos 

interesses das comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto, neste processo os sujeitos se 

mobilizam disputando os sentidos da lei e não se conformam pura e simplesmente ao que o direito 

formal estabelece como justo. A especificidade relacionada ao domínio da lei1, como bem elaborou 

o historiador E. P. Thompson (1998) está em reconhecer, para além da lei formal, a maneira como 

as pessoas concebem e avaliam certos processos como injustos e com isso reagem de diferentes 

maneiras às mudanças que ocorrem em suas próprias vidas.  

 
                                                 
1

 
   Importa destacar que Thompson (1997)  trata lei e direito como sinônimos. Sob uma certa lógica entendemos 
que não é producente reduzir o direito à lei, mas, nesse caso, estamos concebendo a segunda no seu sentido amplo. 
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Construção do objeto e problema de pesquisa 
 

Esta dissertação representa uma continuidade da pesquisa realizada na graduação em Direito, 

que resultou no trabalho monográfico “Onde vês, eu não vislumbro razão – análise de decisões 

judiciais envolvendo comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto”. Naquele momento, 

procuramos aprofundar a compreensão das maneiras diversificadas dos juízes formarem suas 

decisões para além do reconhecimento da tendência favorável aos grupos de poder. Assim, através 

da análise qualitativa do conteúdo de oito ações possessórias envolvendo as comunidades de fundos 

e fechos de pasto da Bahia, buscou-se formular uma hipótese geral acerca de diversos padrões de 

decisão judicial diante desse tipo de conflito no campo jurídico (BOURDIEU, 2010).  

A pesquisa empírica realizada, cujo objeto se inscreve no âmbito de estudo da produção de 

sentenças aplicada à sociologia do direito, proporcionou uma ilustração metodológica da “teoria 

fundamentada nos dados”2 (STRAUSS; CORBIN, 2008). Com isso, procurou-se identificar as 

principais referências nos argumentos dos juízes, no sentido de compreender a maneira como 

legitimam ou negam o direito à posse da terra às comunidades de fundo de pasto. Essas maneiras de 

decidir foram tipificadas em padrões de decisão, que apontam pontos de aproximação e 

distanciamento dos direitos dessas comunidades, bem como dos direitos e princípios 

constitucionais, tais como a função social da propriedade. Nesse trabalho, foi possível identificar, 

entre outros resultados, três padrões de decisões, resumidos como segue sob forma ideal-típica: um 

padrão apoiado em parâmetros “objetivados”, de acordo com os conteúdos jurídicos identificados 

nos processos, conforme as concepções políticas e ideológicas dos magistrados. Um segundo 

padrão de decisão, de viés subjetivo, marcado explicitamente pelas concepções declaradas dos 

juízes, emitindo avaliações valorativas sobre as partes. Por fim, um terceiro padrão, mais 

estritamente vinculado a requisitos legais, onde os interesses das partes e mesmo o problema social 

são secundarizados.  

Esse esclarecimento inicial sobre a construção da pesquisa é pertinente na medida em que 

indica as razões pelas quais nos interessamos em desenvolver um estudo comparativo entre dois 

processos judiciais específicos. Pois bem, os processos judiciais envolvendo as comunidades 

tradicionais de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia Grande foram objeto da pesquisa anterior e 

                                                 
2  De acordo com Cappi (2012): “a TFD constitui uma metodologia de cunho prevalentemente indutivo, uma vez 
que prevê uma inversão da lógica tradicional da pesquisa hipotético-dedutiva: nesta, o quadro teórico é previamente 
construído ou adotado, antes da aproximação aos dados empíricos, para que estes sejam observados a partir daquele, 
isto é, para que a hipótese inicial seja, ou não, confirmada. O resultado desta inversão proposta pela TFD é a 
possibilidade de produzir, no decorrer da própria pesquisa, uma formulação teórica a partir dos dados, isto é, emergindo 
da observação” (CAPPI, 2014, p. 13). 
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estão associados, predominantemente3, ao segundo padrão de decisão mencionado acima, qual seja, 

um padrão de viés subjetivo. Com isso, em que pese uma distância temporal de quase três décadas, 

esses dois processos comportam muitos elementos de similaridade, seja nos atos processuais, seja 

no conteúdo das decisões proferidas. Essa constatação instigou, por uma lado, uma reflexão sobre a 

maneira como os juízes decidem frente às mudanças legislativas e sociais; por outro lado, a 

importância de compreender os desdobramentos dessas decisões judiciais, que se referem às 

possibilidades contextuais - institucionais, sociais, políticas. Isso importa na medida em que um 

desfecho judicial de um conflito nem sempre coincide com seu desfecho social e mesmo jurídico. 

 Diante disso, a questão que permeia nosso trabalho procura identificar “Quais os reflexos4 

em âmbito jurídico – do ponto de vista dos processos judiciais, das “maneiras de pensar”, das 

decisões e demais desfechos jurídicos – dos conflitos agrários envolvendo as comunidades 

tradicionais de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia Grande?”. Nosso objetivo é analisar as 

disputas em torno da interpretação e aplicação da lei nos processos judiciais envolvendo 

comunidades de fundos de pasto de Areia Grande, no município de Casa Nova, e Jabuticaba, no 

município de Andorinha, Bahia, no sentido de reconhecer os reflexos da luta pela terra no Judiciário 

e seus desfechos jurídicos nesses diferentes contextos. Nesse ponto, é considerável lembrar que, 

concomitantemente, no período ocorreram mudanças significativas na legislação e nas políticas 

públicas associadas aos direitos dos povos e comunidades tradicionais.  

Isto posto, partimos dos seguintes pressupostos: P1: O reconhecimento sobre a maneira 

como os sujeitos envolvidos disputam as decisões judiciais contribui para a análise do fenômeno 

jurídico na sua complexidade, ao tempo em que favorece a compreensão da expressão das lutas pela 

posse da terra no seio do Estado. P2: Os embates em torno da interpretação e aplicação da lei 

implicam, em algumas situações, o reconhecimento do magistrado enquanto parte interessada no 

processo, que disputa a lei nos mesmos termos das partes processualmente conflitantes. P3: A forma 

de pensar do juiz reflete nas suas decisões no processo, uma vez que a tomada de posição é 

influenciada e modelada por sua visão de mundo. A forma de pensar está relacionada aos valores, à 

formação acadêmica, profissional e política dos magistrados. P4: A decisão judicial, como 

                                                 
3  Quando destacamos que é predominantemente, queremos dizer que nesses processos existe uma diversidade 
de decisões (decisões interlocutórias, despachos, sentenças, relatórios de inspeção judicial), mas o que mais se sobressai 
são aquelas que trazem uma carga valorativa sobre as partes e o direito pleiteado, especialmente, visível na atuação de 
dois magistrados em um e no outro processo que, coincidentemente, são os que realizam inspeções judiciais e julgam na 
sentença, sendo também os magistrados que respondem às exceções de suspeição impetradas pelas comunidades. 
4  Pressupomos que a disputa no âmbito jurídico não é um simples espelho da decisão judicial, mas um jogo de 
dupla determinação porque perpassa tanto pelo que as decisões produzem, como também pela maneira como são 
construídas e apreendidas no conflito. Assim, o substantivo “reflexos” não é aqui tomado tão-somente no seu sentido 
corrente, mas também na sua etimologia, uma vez que “reflexo” significa, segundo o Dicionário Aurélio, “do latim 
reflexu, 'voltado para trás', 'revirado', 'retorcido', que se volta sobre si mesmo; reflexivo; que não atua diretamente; 
indireto; aquilo que evoca a realidade de uma maneira imprecisa ou incompleta”.  
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instrumento de decisão (não exatamente decisivo) sobre a permanência das comunidades nas terras 

ocupadas, torna-se um importante referencial do Direito e manifesta-se fundamentalmente pelo que 

fazem seus sujeitos, independentemente da retórica da neutralidade, da impessoalidade, da decisão 

justa e mesmo do que está legislado. P5: A prevalência da noção de propriedade como direito 

absoluto não anula necessariamente a coexistência de lógicas complementares e contraditórias, uma 

vez que para além das concepções do magistrado, existem as influências e pressões no bojo do 

processo judicial. P6: O avanço na legislação acerca dos direitos das comunidades tradicionais não 

têm refletido no conjunto das decisões judiciais, que ainda estariam reproduzindo concepções que 

vão na contramão desses direitos a partir da reiteração de um habitus jurídico. P7: A mediação 

política, conduzida pelos advogados e advogadas populares, nesses conflitos se inscreve num jogo 

de relações sociais mais complexas, pois não se encerra nos termos da lei, mas sugere o 

alargamento dos horizontes da luta. 

No que diz respeito à relevância da pesquisa, do ponto de vista social, espera-se que este 

estudo contribua para uma ampliação das discussões e estudos sobre a atuação do Judiciário nos 

conflitos socioambientais pela terra e direitos territoriais envolvendo as comunidades tradicionais e, 

faça assim, emergir caminhos que conduzam à superação do paradigma liberal das decisões 

judiciais e à consolidação de decisões que atendam às razões de justiça social. Sobre a pertinência 

política, cabe reafirmar que a temática está diretamente relacionada às relações de poder nesse 

modelo social, tendo o Estado como um espaço estratégico, tanto do ponto de vista da disputa 

quanto da própria reprodução e mediação das relações entre desiguais, numa leitura marxista, entre 

classes sociais. Por fim, a relevância teórica faz coro a outros trabalhos que se interessam em 

compreender as disputas no campo jurídico a partir da tensão entre os valores da propriedade 

privada e os direitos emergentes das lutas das comunidades tradicionais, inscritos no ordenamento 

jurídico. 

 

Métodos e técnicas da pesquisa 
 

Com a consideração de que a seleção de apenas dois conflitos para estudo pode incorrer na 

insuficiência em termos de representatividade - se consideramos, por exemplo, a quantidade e 

diversidade de conflitos judicializados envolvendo as comunidades de fundos de pasto da Bahia 

entre 1990 e 2006 -, adotamos um método de pesquisa que possa favorecer uma leitura sobre o 

fenômeno social de uma maneira mais profunda. Com isso, o método do estudo de caso, neste 

trabalho, se justifica na medida em que contribui para uma compreensão de uma variedade de 
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dimensões relacionadas aos reflexos em âmbito jurídico dos conflitos agrários que se pretende 

comparar. Nesse sentido, ao referir-se sobre as vantagens de desenvolver o estudo de caso nas 

pesquisas, Ventura (2007) destaca que: 

estimulam novas descobertas, em função da flexibilidade do seu planejamento; 
enfatizam a multiplicidade de dimensões de um problema, focalizando-o como um 
todo e apresentam simplicidade nos procedimentos, além de permitir uma análise 
em profundidade dos processos e das relações entre eles (VENTURA, 2007, p. 
386).  

 
Uma das críticas dirigidas a essa modalidade de pesquisa diz respeito ao seu potencial de 

generalização (VENTURA, 2007, p. 386). Nesse ponto, entendemos que uma análise em 

profundidade sobre algumas manifestações específicas do problema de pesquisa suscitado – os 

conflitos de Jabuticaba e Areia Grande -, pode fornecer alguns elementos para compreensão da 

complexa relação entre as lutas sociais, no âmbito dos conflitos agrários, e a institucionalidade 

estatal, na sua diversidade de tendências e mediações. Nesse ponto, esse estudo de caso interessa 

para compreensão de outros conflitos agrários judicializados na medida em que suas diferenças 

sociais se voltam para um mesmo eixo de expressão – o jogo de poderes e embates de interesses que 

se estabelecem no seio do Estado. Assim, estamos diante de uma certa forma de generalização 

(PIRES, 2008, p. 191), na perspectiva de que: 

Na realidade, o estudo de caso representa em diversos níveis outros casos, e o 
pesquisador ou o leitor podem generalizar no sentido de que eles podem reter em 
espírito crítico uma série de explicações capazes de ajudá-los a compreender o que 
se passa alhures (generalização analítica, plástica). Mas, este não é o caso no todo, 
e, em seus menores detalhes, que são generalizados. E não convém especificar 
abusivamente o conteúdo da generalização analítica, pois ela é perfeitamente 
operacional no plano do pensamento e da criação. Toda tentativa nessa direção 
seria vã e reduziria exatamente o que a generalização apresenta como vantagem, 
seu alcance heurístico e seu conteúdo polivalente (PIRES, 2008, p. 193).  
 

Nesse sentido, para Bourdieu (2010), a realização da intenção de generalização, que é a 

própria ciência,  não se concretiza 

pela aplicação de grandes construções formais e vazias, mas por essa maneira 
particular de pensar o caso particular que consiste em pensá-lo verdadeiramente 
como tal. Este modo de pensamento realiza-se de maneira perfeitamente lógica 
pelo recurso ao método comparativo, que permite pensar relacionalmente um caso 
particular constituído em caso particular do possível, tomando-se como base de 
apoio as homologias estruturais entre campos diferentes […] ou entre estados 
diferentes do mesmo campo (o campo religioso na Idade Média e hoje 
(BOURDIEU, 2010, pp. 32-33). 
 

O número de casos, portanto, não se mostra como um problema se sua seleção se dá em 

função dos objetivos da pesquisa. Dessa maneira, não precisaríamos de um número considerável de 

conflitos agrários judicializados envolvendo as comunidades de fundos de pasto da Bahia entre 
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1990 e 2006 para identificarmos certos elementos característicos desse fenômeno social, com seus 

desdobramentos e o seu potencial de problematização sobre o conjunto de conflitos agrários. Com 

isso, consideramos que o foco nesses dois casos pode oferecer uma melhor visão de conjunto do 

problema a partir do aprofundamento e da comparação (PIRES, 2008, p. 202). Isso porque um 

estudo de caso vem a ser: “uma forma de investigação de um 'fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real', especialmente útil quando 'os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente delimitados'” (YIN, 2001, p.32 apud MACHADO, 2013, p.184). Assim,  

Para coletar e sistematizar informações sobre o fenômeno de interesse é possível 
selecionar um único ou vários casos. Esta decisão irá depender do tipo de resultado 
que se busca alcançar com a pesquisa e, obviamente, do tempo e dos recursos 
disponíveis. (MACHADO, 2013, p. 184).  
 

A literatura que acessamos sobre estudo de casos (PIRES, 2008), (MACHADO, 2013), 

(VENTURA, 2007) enfatiza a abrangência desse método, que comporta problemas de pesquisa de 

caráter empírico e com diversos níveis teóricos. Dada a flexibilidade do método, é possível lançar 

mão de seus pressupostos para desenvolver pesquisas que se voltam para um estudo de caso único 

ou de casos múltiplos, bem como para abordagens quantitativas e qualitativas. Dito isto, nossa 

proposição circunscreve-se no método conhecido por “estudo de caso múltiplo” e se trata de uma 

pesquisa empírica com esforços para generalização teórica a partir de uma abordagem qualitativa.  

Para tanto, adotamos como método de amostragem dos resultados obtidos a “amostra por 

contraste-aprofundamento” que, de acordo com Pires (2008), resulta em uma descrição em 

profundidade de cada caso e de sua comparação, no sentido de que um único caso ou poucos casos 

bem construídos podem favorecer a separação das características essenciais ligadas ao fenômeno 

estudado (PIRES, 2008, p. 202). O instrumento visa aprofundar a análise sobre as disputas em torno 

da interpretação e aplicação da lei nos processos judiciais, com o intuito de reconhecer seus reflexos 

em âmbito jurídico nos conflitos agrários envolvendo as comunidades de fundos de pasto em 

distintos contextos.  

Para estabelecer o que é comparável nos dois casos, inclusive, com a consideração sobre 

seus elementos de ruptura e permanência, a partir de um recorte temporal, nossas “unidades de 

análise”5 principais serão: a) nos atos processuais - liminar, agravo de instrumento, sentença, 

inspeção judicial, b) nas “maneiras de pensar” - concepções sobre a posse e a propriedade, leitura 

sobre o conflito e as partes envolvidas; b) nos desfechos jurídicos e sociais do conflito – o 

histórico do conflito em torno do processo judicial, a relação das comunidades com as decisões 

                                                 
5  São os elementos centrais que pretendemos comparar, que estão no interior dos casos. Isso importa porque 
seria muito difícil abranger a amplitude de características que configuram os casos, por isso, selecionamos aquelas que 
mais colaboram na compreensão do fenômeno social estudado. 
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judiciais, a mediação dos advogados e advogadas populares, os encaminhamentos administrativos 

que garantiram a permanência das comunidades da posse da terra de uso comum. Dessa maneira, se 

o estudo de caso múltiplo aqui apresentado não consegue apontar para uma generalização empírica, 

não se pode dizer o mesmo quanto a uma generalização teórica. Em outras palavras, a manifestação 

do conflito de Jabuticaba e Areia Grande no Judiciário não são exemplos típicos do que ocorre no 

conjunto desses conflitos fundiários, mas certamente apontam para elementos que importam a uma 

reflexão sobre a expressão dos conflitos fundiários no Estado envolvendo as comunidades de 

fundos de pasto, de uma maneira complexa e contextualizada. 

Para conhecer os dois conflitos em profundidade com fins de estabelecer uma comparação, 

foi necessário acessar outras fontes, que não somente os processos judiciais e a legislação 

pertinente. Dessa maneira, a forma de coleta dos dados se deu também através de entrevistas com 

advogados e advogadas populares, que acompanharam os dois conflitos, bem como a partir da 

análise documental de arquivos encontrados nas bibliotecas das entidades de assessorias (AATR e 

CPT), que são os mais diversos – dossiês, notas públicas, matérias de jornal, sobretudo do Jornal A 

Tarde, relatórios institucionais governamentais e das entidades de assessoria, dentre outros. Desse 

modo, a utilização de diferentes instrumentos para obtenção de informações pertinentes à pesquisa 

procurou atender a necessidade de adequação à construção do objeto, sem perder de vista a extrema 

vigilância das condições de utilização dessas diferentes técnicas (BOURDIEU, 2010, p. 28). Com 

isso, nos afastamos do imperativo das “técnicas neutras” ou mesmo da “neutralidade axiológica” 

weberiana. Como bem destaca Bourdieu: 

a pesquisa é uma coisa demasiado séria e demasiado difícil para se poder tomar a 
liberdade de confundir com a rigidez, que é o contrário da inteligência e da 
invenção, com o rigor, e se ficar privado deste ou daquele recurso entre os vários 
que podem ser oferecidos pelo conjunto das tradições intelectuais da disciplina – e 
das disciplinas vizinhas: etnologia, economia, história (ibidem, p. 28). 
 

As entrevistas com os advogados e advogadas populares foram orientadas pela proposta de 

entrevistas semi-estruturadas que, embora tenham sido acompanhadas de um roteiro prévio com 

perguntas básicas e principais, como guias fracamente elaborados, foram mais flexíveis no sentido 

de que a formulação das perguntas estavam sujeitas a variações, conforme as respostas dos 

entrevistados. Segundo Ruquoy (1997), um guia fracamente elaborado se baseia em questões 

indutoras e eixos temáticos, organizados a partir da identificação dos diversos componentes do 

problema de pesquisa, e explora livremente o pensamento do entrevistado (RUQUOY, 1997, p. 84-

116).  No que diz respeito à forma das perguntas nas entrevistas, essas foram orientadas por 

questões de tipo “abertas” ou “irrestritas” (CANNELL, KAHN, 1974, p. 340). As questões abertas 

permitiu aos entrevistados estabelecerem seus próprios esquemas de referência no momento de 
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expor sua leitura sobre os conflitos e as decisões judiciais. Esses advogados e advogadas populares 

foram escolhidos para as entrevistas porque tiveram uma participação ativa no assessoramento 

jurídico das comunidades de fundos de pasto, nos dois conflitos. Para cada conflito, selecionamos 

dois advogados e advogadas populares, que serão identificados pelas nomenclaturas – Entrevistada 

1 e Entrevistado 2 (advogada e advogado populares que atuaram no conflito de Jabuticaba), 

Entrevistada 3 e Entrevistada 4 (duas advogadas populares que atuaram no conflito de Areia 

Grande). Consideramos que se trata de um número de entrevistas adequado para o tipo de questões 

apresentadas e mesmo em termos de representação, pois, via de regra, as assessorias jurídicas 

populares não destacam um número considerável de assessores jurídicos de seus quadros para 

acompanharem um único conflito, pois a equipe de trabalho atua a partir de divisão de tarefas, 

embora tomem decisões coletivas sobre as atividades executadas e o planejamento da atuação como 

um todo. 

Partimos do entendimento de que o estudo de caso permite identificar as estratégias dos 

atores, bem como suas motivações na produção de um desfecho jurídico sobre os conflitos. Saber, 

por exemplo, de que maneira fazem uso estratégico das normas jurídicas, inclusive, alguns 

magistrados no momento em que suas ações e impressões sugerem serem parte de processos que 

seriam apenas julgadores. É nessa construção que tentaremos resolver uma questão secundária, mas 

não menos importante: “como os conflitos se resolvem com a decisão judicial?”  

Para atender a esses propósitos, este trabalho está estruturado em quatro capítulos. No 

primeiro , apresentaremos algumas condições que colaboraram para emergência do processo de luta 

em torno das legislações e políticas públicas voltadas para o reconhecimento da posse coletiva da 

terra das comunidades de fundos e fechos de pasto da Bahia, que, até então, não encontrava amparo 

na realidade jurídica e institucional. Trata-se de um capítulo muito abrangente, que procura inserir 

as comunidades de fundos e fechos de pasto no plano mais amplo das estratégias de reprodução 

camponesa e no plano mais específico, que é seu histórico de lutas em torno da lei e sua construção 

enquanto sujeito político para a esfera pública.  

No segundo capítulo, apresentaremos os conflitos pela posse da terra envolvendo as 

comunidades de Jabuticaba, Andorinha, 1990, e Areia Grande, Casa Nova, 2006, com intuito de 

refletir, de forma comparativa, em torno das condições em que se dá o processo de judicialização e 

a sua centralidade na configuração desses conflitos. Através da leitura e análise das fontes da 

pesquisa; procuramos compreender as disputas em torno da legitimidade e legalidade sobre a 

ocupação das áreas em conflito, que interessam as partes sob perspectivas diferentes – a terra para 

especulação numa perspectiva de rentabilidade econômica privada e a terra como garantia de vida e 

reprodução física e cultural do grupo. Ao final, apontaremos alguns elementos de ruptura e 
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permanência na conjuntura política e social que são pertinentes para dimensionar a comparação 

estabelecida. 

No terceiro capítulo, analisaremos os argumentos utilizados na fundamentação das decisões 

judiciais, que perpassa por certos atos processuais, bem como sobre as concepções dos magistrados 

sobre posse e propriedade, suas leituras a respeito do conflito e sobre as partes envolvidas. Isso, 

com a consideração de que as fronteiras entre o legal/processual e as impressões de mundo são de 

difícil delimitação. No segundo momento, nos propomos a estabelecer uma análise comparativa 

entre as decisões proferidas, inserindo seus elementos de similaridade num conjunto mais amplo, 

que envolve o Judiciário, o Estado, a lei e suas contradições. 

Por fim, o quarto capítulo analisa os distintos desfechos jurídicos dos processos judiciais 

de Jabuticaba e Areia Grande, refletindo em torno das soluções institucionais apresentadas, que 

asseguraram a permanência das comunidades na posse da terra, bem como sobre as ambiguidades 

do processo de institucionalização dos conflitos agrários. Com isso, dialogaremos com algumas 

matrizes teóricas que complexificam as lutas sociais no âmbito da institucionalidade, no sentido de 

superar certas simplificações em torno de sua apreensão, seja para tratar o Estado como sujeito, 

acima das relações de interesses, seja para tratá-lo como coisa, instrumento facilmente manipulado 

pelos grupos de poder. 
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CAPÍTULO I - AS COMUNIDADES DE FUNDOS E FECHOS DE PASTO DA 
BAHIA: UM MOVIMENTO PARA A LEI? 
 

  Na produção acadêmica, encontramos uma variedade de trabalhos sobre as comunidades 

tradicionais de fundos e fechos de pasto da Bahia, oriundos de distintas áreas do conhecimento - 

Geografia, Direito, Antropologia, Sociologia, História -, que por seus interesses específicos, 

favorecem uma diversidade de enfoques sobre essas comunidades, que vão desde às considerações 

sobre seu modo de vida, sua história pelo reconhecimento e sua forma específica de territorialização 

às suas relações com o Estado e as políticas públicas de reconhecimento. Nosso trabalho se 

interessa por uma abordagem dessas comunidades no plano da lei, com destaque para conflitos no 

âmbito do Judiciário. Para tanto, nesse primeiro momento, procuramos dialogar e apresentar, ainda 

que de forma panorâmica, o que até então foi dito a respeito da formação dos fundos e fechos de 

pasto enquanto um coletivo político, que se constrói e se afirma a partir dos conflitos de terra e das 

ameaças à sua posse coletiva, pois, é nesse contexto que a disputa no Judiciário adquire 

centralidade. Assim, nesse momento, não restringiremos nossa análise a comunidades ou mesmo a 

conflitos específicos, pois os exemplos referidos, a título de ilustração, colaborarão para uma 

elucidação de certas noções que pretendemos desenvolver sobre o processo de disputa pela lei, que, 

nesse caso, diz respeito ao conjunto dessas comunidades. 

  Dito isto, para tratar sobre o processo de luta e sobre a própria formação dos fundos e fechos 

de pasto como um coletivo político nos situamos entre a generalização e a especificidade. De início,  

procuramos reconhecer os fundos e fechos de pasto da Bahia no conjunto da diversidade de formas 

de agricultura familiar, dando destaque para os debates, no âmbito da sociologia rural, que se 

referem ao campesinato como relação e como processo e não em termos de categorias 

generalizadoras (SCHNEIDER; NIEDERLE, 2008, p. 991). No segundo momento, dialogamos com 

suas especificidades, seu processo de luta política, que se inscreve nas estratégias de reprodução 

social e resistência do campesinato. Nesse ponto, dedicamos uma atenção especial à luta em torno 

da lei porque é nesse plano que iremos realizar um estudo comparativo entre os dois processos 

judiciais que são objeto de nosso estudo. Com isso, procuramos apresentar um panorama geral 

sobre os principais instrumentos legais (gerais e específicos) relativos à política de reconhecimento 

das comunidades de fundos e fechos de pasto e seus direitos correspondentes, sem perder de vista o 

processo dinâmico de construção e apropriação da lei. Com isso, procuramos entender as estratégias 

dos fundos e fechos de pasto frente à lei estatal de uma forma relacional, no sentido de que a ação 

do grupo pode ser modelada nos termos legais sendo que também interfere na configuração desses 
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termos, tendo em vista um processo contraditório e tenso, permeado por relações de poder, conflitos 

e interesses. 

 

1.1. Identidade, cultura e produção familiar: os fundos e fechos de pasto no conjunto da 
diversidade de formas de agricultura familiar atual 
 

 Fundos e fechos de pasto6 é a designação de comunidades rurais que, além das áreas de 

terras para a ocupação de núcleos familiares com 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. Os projetos 

governamentais, da década de 1980, destacavam que as áreas onde se encontravam as comunidades 

de fundos e fechos de pasto, em geral, não eram muito apropriadas para a agricultura devido ao solo 

e clima característicos do semiárido, somado à escassez e distribuição irregular de chuvas. A esse 

respeito, é importante destacar que a designação mencionada, tanto em relação ao espaço físico 

quanto na sua expressão política, se amplia ao longo do tempo, de modo que  

Ainda que a imagem dos FP esteja associada à caatinga, a variação de biomas entre 
os FP ultrapassa em muito esta preconcepção. A imagem já deve ser ampliada pelo 
fato das caatingas serem muitas (caatingas altas do piemonte da Diamantina e 
caatingas baixas de Curaçá e Uauá). Além da diversidade em função das variações 
da caatinga, estão ingressando na categoria, comunidades que estão na Chapada 
Diamantina, nos gerais do Cerrado e em um ecossistema único, que associa brejos, 
cerrado e caatinga nos Brejos da Barra (FERRARO JR.; BURSZTYN,  2008, p. 
12). 
 

 Resguardadas algumas de suas distinções, é possível afirmar que a territorialização dessas 

comunidades se constrói na identidade coletiva, nos laços de parentesco e 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 

                                                 
6

 
  A nomenclatura “fundo de pasto” “tem sua origem a partir do fato dos animais se afastarem das áreas 
próximas a moradia dos produtores, em direção ao interior das pastagens – os fundos de pastos” (Relatório da Avaliação 
da Intervenção Governamental no Sistema Produtivo Fundo de Pasto de 1987), em outras palavras, fundo de pasto é 
uma área externa ao espaço da roça e da moradia. Essa denominação é mais comum na região norte e nordeste do 
estado onde há uma predominância para animais de médio e pequeno porte, a exemplo dos caprinos. O termo “fecho de 
pasto”, por sua vez, é mais comum na região do Oeste da Bahia, onde é mais comum a criação do gado à solta. Análises 
sobre outras peculiaridades em torno das distinções entre comunidades tradicionais de “fundos de pasto” e “fechos de 
pasto”, ver, por exemplo, Oliveira (2014). 
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região do semiárido baiano (ARTICULAÇÃO ESTADUAL, 2005). Estima-se, segundo registros da 

Coordenação de Desenvolvimento Agrário da Bahia (CDA/BA), que atualmente há mais de 464 

comunidades de fundos e fechos de pasto na Bahia7, notadamente nas zonas dos biomas caatinga e 

cerrado, com concentração mais densa nos municípios de Monte Santo, Uauá, Canudos, Cansanção, 

Andorinha, Juazeiro, Pilão Arcado, Casa Nova, entre outros do norte-nordeste, sudoeste, oeste da 

Bahia e médio São Francisco. 

 Trata-se de uma forma singular de ocupação e produção familiar no sertão baiano que 

colabora na constituição de uma cultura peculiar, caracterizada, segundo o documento acima citado: 

por posses bastante antigas de terras usadas em pastoreio extensivo ou semiextensivo; livre 

utilização destas áreas pelos membros da comunidade; ausência de delimitação com cercas e uso de 

variantes; residências típicas do sertão nas áreas de posse individuais; roçados de subsistência 

individuais de cada família; fortes laços de parentescos e compadrio entre os membros da 

comunidade; aspectos culturais próprios de cada comunidade como festas, artesanatos, rezados; 

cuidado com os animais e com o Meio Ambiente (ARTICULAÇÃO ESTADUAL, 2005).  

 Para compreender os fundos e fechos de pasto enquanto produção familiar e um modo de 

vida específico de relação com a terra e com o território, é necessário superar as definições mais 

restritivas de agricultura familiar, escapando, assim, da linearidade e generalizações presentes em 

análises que vinculam e reduzem a agricultura familiar aos determinantes do modo de produção 

capitalista (SCHNEIDER; NIEDERLE, 2008, p. 990). Isso permite reconhecer a diversidade de 

aspectos econômicos, políticos, culturais, sociais e identitários, que conformam uma realidade mais 

diversa naquilo que forma a base social da agricultura familiar no Brasil. Assim, na nossa leitura os 

fundos e fechos de pasto podem ser visto tanto no contexto de valorações éticas (WOORTMANN, 

1990), quanto na concepção de terra de trabalho (GARCIA JR., 1983) em oposição à terra de 

negócio, sem que essas duas perspectivas se anulem.  

 Nesses termos, estamos nos referindo a um campesinato como uma ordem moral 

(WOORTMANN, 1990), tendo em vista que os fundos e fechos de pasto se constituem a partir dos 

laços consanguíneos e de afinidades, orientados por regras e valores comunitários associados aos 

costumes e às práticas locais. Nesse caso, a terra não se reduz apenas a um meio de produção, mas 

se constitui em um espaço de significação social, de reconhecimento histórico e como dimensão 

intrínseca da vida e da cultura dos sertanejos. Da mesma maneira, é possível também conceber, no 

contexto dos fundos e fechos de pasto, a terra como meio a partir do qual as relações de trabalho da 

                                                 
7  Esses dados foram sistematizados pelo Geografar, um grupo de pesquisa vinculado à Universidade Federal da 
Bahia.<http://www.geografar.ufba.br/site/arquivos/biblioteca/tabelas/a6593d8fe1ca91a0713291947baca793.pdf> 
Acesso em 12 de janeiro de 2013.  
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família camponesa são estabelecidas. Constitui, nesse sentido, elemento fundamental nas estratégias 

de reprodução social dessas famílias que estão apoiadas em regras definidas socialmente. É com 

base nesses aspectos que se efetivam as divisões de tarefas baseadas em uma determinada 

hierarquia e posições sociais, conforme o gênero e a idade dos integrantes do grupo familiar8 

(GARCIA JR., 1983). Dito isto, não se pode perder de vista que: 

o que há de comum entre ambas as noções é que trabalho, produção e família 
formam um conjunto que opera de forma unificada e sistêmica, cultivando 
organismos vivos e gerenciando processos biológicos por meio dos quais busca 
criar condições materiais que visam garantir sua reprodução enquanto um grupo 
social. Isso significa que a organização social e econômica, o processo de trabalho 
e de produção, as relações com os mercados e as formas de transmissão patrimonial 
são fortemente influenciadas por relações de consagüinidade e parentesco que são 
tributárias tanto do modo como as famílias gerenciam os seus recursos materiais 
como dos valores culturais e simbólicos que definem sua identidade 
(SCHNEIDER; NIEDERLE, 2008, p. 992). 
 

 Nessa linha de entendimento, a consideração de diferentes processos e estratégias de 

reprodução do campesinato, em particular dos fundos e fechos de pasto da Bahia, leva ao 

reconhecimento de uma diversidade de formas de ser camponês, que não segue o curso de uma 

história linear e universal tal como sugerem determinadas análises, que vão tratar essas diferentes 

expressões como marginais quando a centralidade é “o campesinato como um 'fato social total'” 

(ALMEIDA, 2007, p. 172). Com indica Almeida, 

O fim do campesinato se dá ao mesmo tempo em que se ativam como nunca 
discursos e práticas de democratização rural, de autogoverno ambiental, de 
políticas de gênero contra-hegemônica cujos atores são atingidos por barragens, de 
indígenas que passaram por movimentos de revivalismo étnico, caboclos que se 
redescobriram índios, seringueiros que se transfiguraram em povos da floresta, 
caiçaras que se tornaram povos dos mares, marginais que viraram quilombolas, 

                                                 
8  “Normalmente os homens, chefes de famílias, encarregam-se da administração geral da produção já que são 
eles que se responsabilizam pela exploração agropecuária em todas as fases. As mulheres, além de suas funções de 
dona de casa e mãe, cuidam do criatório doméstico, especialmente galinhas e porcos nos cercados próximos às suas 
moradias. São também as mulheres que retiram água dos tanques e ou cacimbas para o consumo humano e animal, e 
ocupam com a raspagem da mandioca, quebra de milho e colheita do umbu. As crianças, a partir dos 12 anos ou 14 
anos também ajudam no criatório extensivo, realizando atividades, muitas vezes conjuntamente com os pais. Em 
determinadas fases do plantio e da colheita os menores também ajudam nas roças e na colheita do umbu. As pessoas 
mais idosas tem um papel fundamental na dinâmica da organização sócio econômica dessas comunidades. São eles que 
por sua experiência repassam a história e o “saber” […] . (Relatório da Avaliação da Intervenção Governamental no 
Sistema Produtivo Fundo de Pasto de 1987). Utilizamos a descrição deste relatório governamental apenas como 
referência de um modelo que foi identificado pelos técnicos do Interba, no período da década de 1980, mas não 
podemos afirmar que os papéis dos membros familiares e a divisão do trabalho prevalece até os dias de hoje, pois, seria 
necessário uma pesquisa para identificar o que mudou e o que permaneceu. Algumas de nossas experiências de trabalho 
em contato com essas comunidades nos sugerem um processo dinâmico, propiciado, inclusive, pelo processo de luta 
pela terra, que tem muitas mulheres como protagonistas, bem como o acesso à educação formal que, em certos casos, 
leva a um rompimento dos filhos dos posseiros com o meio rural. Mas são algumas noções que dependeriam de um 
levantamento mais consistente e sistematizado. Ainda assim, sem saber a real dinâmica interna do trabalho familiar, não 
é destoante dizer que os fundos de pasto estão associados a uma “terra de trabalho”, nos termos expostos por Garcia Jr. 
(1983) porque é também em função da garantia dessa que se faz a luta em torno da lei. 
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mulheres-ecólogas, velhos; sem-terra, sem-teto (ALMEIDA, 2007, p. 170). 
 

 A bem da verdade, fazendo coro a uma definição de Rosa (2012), estamos nos referindo a 

um campesinato que comporta diferentes grandezas na legitimação de sua existência e de suas 

lutas9. Nesse caso, importa uma análise dinâmica do campesinato (PLOEG, 2008, p. 51), no sentido 

de conceber sujeitos concretos, relações e processos sociais, e não agrupamentos e territórios 

estanques, transhistóricos e baseado apenas em análises dedutivas (SHANIN, 1980). Com isso, 

apreendemos os fundos e fechos de pasto como um modo de vida, ou como reivindicam “um jeito 

de viver no sertão”, nas suas diferenças e naquilo que compartilham com os demais grupos sociais 

rurais. 

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

territorialização distintos, não é difícil constatar que as comunidades tradicionais de fundos e fechos 

de pasto, 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, compreendido 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.  

 Com isso, ao inserimos os fundos e fechos de pasto, assim como outras comunidades 

tradicionais, “na diversidade e complexidade atuais” do que se define como rural (CARNEIRO, 

2008, p. 9), campesinato, camponês, não nos afastamos do ponto de comunhão dos distintos grupos 

sociais rurais existentes no Brasil, que não é senão a sua condição de agricultores familiares, de vez 

que “em termos empíricos e do senso comum, os indivíduos e as famílias denominados de 

camponeses ou designados pelas corriqueiras terminologias, como colonos, sitiantes, caipiras, 

posseiros, moradores e ribeirinhos, fazem parte de um mesmo grupo social ou de uma mesma classe 

social” (SCHNEIDER; NIEDERLE, 2008, p. 993). Em outras palavras, 

Não há dúvida que há um rural esvaziado, concentrado, homogeneizado, destruído, 
contaminado pela artificialização imposta pelos complexos do agro e de outros 
negócios. Um rural da mercadorização do trabalho e da natureza. Mas, 
dialeticamente, há também um rural da resistência da vida, do lugar de viver, da 
perspectiva da efetivação de novos direitos territoriais e sociais que envolvem uma 
diversidade de atores: sem-terra, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, 
atingidos por barragens e outros que formam esse rico universo do campesinato 
brasileiro. (SILVA, 2012, p. 96). 
 

 Nessa homogenização, que é fazer parte de um mesmo grupo social, se fazem trabalhadores 

                                                 
9  Apoiado conceitualmente em Botanski, Rosa (2012) apresenta, a partir de um estudo comparado, uma 
distinção a respeito das diferentes grandezas desses movimentos sociais nos dois países, o que implica na atribuição de 
diferentes sentidos sobre terra enquanto unidade de produção e o próprio sentido de ser sem-terra no Brasil e na África 
do Sul (ROSA, 2012, p. 110).  
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rurais e movimentos sociais rurais com diferentes trajetórias. Fundos e fechos de pasto na Bahia tem 

contextos específicos, relacionados à forma de ocupação possessória, suas resistências e lutas pela 

posse da terra, os conflitos com agentes externos às comunidades, as estratégias de sobrevivência no 

semiárido baiano, que permitiu a constituição de uma relação peculiar com a terra, os meios de 

produção e o trabalho. A título de exemplo, uma integrante de uma comunidade de fundo de pasto 

destaca: “Dizemos sempre que não somos nós que criamos o bode, mas que é o bode que cria a 

gente […] Fazemos tão pouco por ele, e ele nos dá tanto de volta…".10 

  Esse depoimento é significativo para pensar sobre a peculiaridade de ser agricultor familiar 

para um fundo e fecho de pasto. Implica em diferentes noções sobre o sentido da apropriação da 

terra e dos recursos naturais. A existência e reprodução social dos fundos e fechos de pasto se deve 

ao arranjo produtivo específico, que se configura na utilização de áreas sem cercamentos para 

criação de animais (predominantemente, o bode, e em alguns casos, o gado) pelas famílias que 

integram a comunidade. Isso difere daquilo que Garret Hardin (1968) denominou de “pasto aberto” 

para constatar “a inviabilidade da propriedade comunal”, quando desconsidera a existência de suas 

regras de acesso, uso e de manejo. Como bem destaca Martinez Alier (2007):  

[…] o caso é que nas terras de pastagens, o acesso aberto é uma exceção e não uma 
regra. Na propriedade comunitária, todos os proprietários possuem direito de 
utilizar o recurso natural (nem sempre em partes iguais), ao passo que os não-
proprietários são excluídos do acesso a ele. Pode acontecer que, em situações de 
propriedade comunitária, o uso dos recursos seja  extrapolado quando as regras 
deixam de ser respeitadas […]. (MARTINEZ ALIER, 2007, p. 117-118). 
 

 “A Tragédia dos Comuns” de Garret Hardin, foi publicada em 1968 e se referia à 

propriedade comunal como algo condenado ao exaurimento, 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 (1968), 

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

produtivo, pela simples razão de que todos os integrantes são responsáveis pelo uso e a manutenção 

dos recursos disponíveis11. 

                                                 
10  São depoimentos de integrantes das comunidades de fundos de pasto em uma reportagem realizada pelo 
Repórter Brasil: “Comunidades de fundos de pasto resistem à opressão”. Disponível em: < 
http://reporterbrasil.org.br/2009/09/comunidades-de-fundos-de-pasto-resistem-a-pressoes/> Acesso em 11 de março de 
2015. 
11  Alguns autores informam que a alta taxa de lotação de animais nas áreas da caatinga, o sobrepastoreio, 
impacta a vegetação natural. Diante disso, estudos apontam para experiências de manejo satisfatórias, desenvolvidas em 
áreas de fundos de pasto, que ajustam a produção extensiva da caprinocultura com as potencialidades da caatinga,  de 
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 Ademais, ao revés de uma visão modernizante que tende a associá-las, pejorativamente, ao 

arcaico; as experiências dessas comunidades devem ser concebidas como atual e relevante. Atual 

porque está no centro do debate sobre a questão agrária no Brasil envolvendo povos e comunidades 

tradicionais. Relevante porque atravessa séculos, desafiando o modelo predominante da propriedade 

privada. Então, o que parecia estar à margem, passa a ser tratado no centro da questão agrária, dos 

problemas e expressões do campesinato nesse contexto. A esse respeito, Ploeg (2008) sugere uma 

definição abrangente da condição camponesa, que afasta-se das descrições que “remetem o 

campesinato para o passado e/ou para a periferia, negando sua presença no centro do atual sistema 

global”. Para ele, o conceito de condição camponesa comporta elementos como as lutas 

camponesas, a condição de agente e a cultura (PLOEG, 2008, p. 51). A nosso ver, esse deve ser o 

ponto de partida para pensar as lutas das comunidades tradicionais do Brasil e, em particular, as 

estratégias das comunidades de fundos e fechos de pasto na disputa pela lei e pelo reconhecimento 

junto ao Estado. 

 Assim, o sentido de ser comunidade tradicional se expressa, de um lado, como parte da 

diversidade sociocultural nas formas de agricultura familiar e no sentido de ser camponês; de outro, 

está alicerçado na luta política e nas formas de resistência camponesa no espaço estratégico das 

lutas - o Estado -, concebido aqui no seu sentido ampliado por ser a expressão de uma relação entre 

as forças sociais em disputa a partir de um equilíbrio instável, nos termos gramsciano12. Nesse 

ponto, não seria exagero dizer que a luta pela terra e o próprio reconhecimento enquanto 

“comunidade tradicional” são uma síntese das disputas sobre o sentido da história (MOTTA, 2008), 

em que se chocam interesses divergentes no momento de definir as possibilidades de permanência e 

existência de outras lógicas e de outros modos de fazer, criar e viver. 

 Na luta das comunidades de fundos e fechos de pasto no estado da Bahia, a reprodução do 

capital13 no campo tem se estruturado a partir de mecanismos perversos de exclusão e 

desterritorialização dessas comunidades que, para viverem de acordo com as suas tradições, 

experiências e cultura, devem se contrapor ao avanço de projetos desenvolvimentistas, tais como as 

carvoarias ilegais, energia eólica, grandes hidrelétricas, mineração. Em verdade, resguardadas as 

suas especificidades, esses problemas, em maior ou menor proporção, atingem outras comunidades 

                                                                                                                                                                  
forma a garantir a sustentabilidade do sistema (NETO, pp. 60-67) 
12  Ao reconhecer a centralidade do Estado nas lutas das comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto 
não estamos, necessariamente, atribuindo menor importância às formas cotidianas de resistência, aquelas formas que 
não aparecem no espaço público. A partir de um recorte específico nos concentraremos nos aspectos visíveis da ação, 
sem com isso, desconsiderar a existência das estratégias silenciosas, fazendo coro à abordagem de Scott (2002). 
13  Ao referir-se à dinâmica interna da lógica do capital na teoria marxiana, Fontes (2010) destaca que a 
reprodução do capital não se reduz a uma forma econômica aparentemente “normalizada” em alguns períodos, pois que 
envolve o conjunto das relações sociais (FONTES, 2010, p. 74). 
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tradicionais do Brasil, com uma visibilidade sem precedentes. O Relatório dos Conflitos no Campo 

de 2013, elaborado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) destaca um aumento considerável no 

número de conflitos nas áreas onde se encontram as comunidades tradicionais, seja em torno da 

terra, da água, bem como nos locais visados pela atividade minerária. Dessa maneira, de acordo 

com o referido relatório: 

Também pode-se apontar que a perspectiva é de ampliar e muito os conflitos em 
torno da mineração. Quando analisamos o levantamento pelo Centro de 
Documentação Dom Tomás Balduino, vemos que a esmagadora maioria dos que 
sofreram com essa ação são povos e comunidades tradicionais: geraizeiros, povos 
indígenas, comunidades quilombolas e pesqueiras.” (CPT, 2013, p. 100)14. 
 

 Esses dados, sem dúvida, evidenciam que o avanço na conquista de direitos por essas 

comunidades, nas últimas duas décadas, teve como resposta a ofensiva do capital no campo, que se 

expressa de diferentes maneiras, seja através da violência física, seja através da alteração da própria 

lei, visando a restrição desses direitos, com uma disputa extremamente desigual, a começar pela 

representatividade dos grupos e setores dominantes nas diferentes instâncias do Estado. De acordo 

com dados do relatório dos conflitos no campo de 2014, elaborado pela CPT,  

Podemos testemunhar que vem crescendo a não aceitação e uma justa revolta 
diante do conchavo permanente entre poderosos grupos econômicos privados, 
nacionais e estrangeiros, ruralistas, agroindustriais, mineradores, para ocupar e 
controlar cargos nas instituições públicas tanto do executivo, quanto do legislativo. 
Com isso objetivam influenciar leis e políticas públicas que facilitem a perpetuação 
do latifúndio e da grilagem, que retirem os direitos duramente conquistados pelos 
povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais […] 
(CPT, 2014, p. 175)15. 
 

 Por fim, ao conceber a terra como elemento indissociável da sobrevivência material e 

sociocultural do grupo, os fundos e fechos de pasto disputam uma concepção de relação e uso da 

terra, que ataca na raiz o seu uso instrumental e a sua redução aos princípios de uma racionalidade 

capitalista. Com isso, legitimam a “terra de trabalho em oposição à terra de exploração.”16 Nesse 

ponto, a posse tradicional que reivindicam, longe de ser representativa de um passado estático, deve 

ser concebida em um contexto de mudança permeado por conflitos. Vale destacar que o próprio 

                                                 
14  CPT. Conflitos no Campo no Brasil. 
<http://cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/finish/43-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/344-
conflitos-no-campo-brasil-2013?Itemid=23> Acesso em 29 de abril de 2015. 
15  CPT. Conflitos no Campo no Brasil 
<http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/finish/43-conflitos-no-campo-brasil-
publicacao/2392-conflitos-no-campo-brasil-2014?Itemid=23> Acesso em 29 de abril de 2015. 
16  Essa distinção entre esses dois tipos de apropriação de terra foi apresentada pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), em 1980, no documento aprovado na 18ª Assembléia, que tratou do tema "Igreja e problemas 
da terra". <http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/79-17-igreja-e-problemas-da-terra> Acesso em 13 de 
janeiro de 2014. Análises sobre diferentes perspectivas de relacionamento com a terra em uma comunidade camponesa, 
ver, por exemplo, Garcia Jr. (1983) 
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sentido contemporâneo de ser comunidade tradicional está diretamente associado aos conflitos 

agrários. Em outras palavras, é como parte da luta pela terra e da questão agrária que os fundos e 

fechos de pasto aparecem na arena pública enquanto coletivo organizado para defender a posse 

tradicional da terra ameaçada pela ação da grilagem. 

 

1.2 Fundos e fechos de pasto e os distintos referenciais sobre sua formação 
 

 A existência do sistema fundos e fechos de pasto no estado da Bahia precede ao movimento 

social, ao seu reconhecimento enquanto comunidade tradicional, e mesmo à sua existência enquanto 

comunidade, uma vez que são designações relacionadas à visibilidade no espaço público, às 

disputas pela posse da terra. Assim, a formação e expressão dos fundos e fechos de pasto no campo 

baiano é um processo contextual, que envolve sentidos sobre a maneira de apropriação e uso da 

terra, os conflitos, as articulações para defesa da posse coletiva. Dessa maneira, se nos voltamos 

para o histórico de formação desse modo peculiar de criação à solta em áreas abertas no semiárido 

baiano, suas origens remontam ao desmembramento de dois grandes latifúndios do território baiano, 

no século XVIII, que são a Casa da Torre da família dos Garcia D' Avila e a Casa da Ponte da 

família dos Guedes Brito. Se, de outra maneira, nos interessamos por compreender a sua formação 

enquanto grupo político com demandas específicas, que procura legitimar suas pautas de luta junto 

ao Estado e à sociedade civil, nos reportaremos aos conflitos de terra e a pressão do capital 

econômico sobre seus territórios tradicionais  a partir da década de 1970, sem que possamos afirmar 

com tanta precisão. 

 Isto posto, mesmo considerando a importância de uma abordagem histórica para 

compreensão dos desdobramentos legais em torno do acesso à terra nessas áreas, onde há 

predominância dos fundos e fechos de pasto, não iremos aprofundar nessa leitura por algumas 

razões, a começar pelo enorme risco de repetição de trabalhos já produzidos, tendo em vista as 

dificuldades de acesso a outras informações, que não a dos próprios trabalhos acadêmicos. Nesse 

caso, por não ser central a nossa problemática - esse resgate da história da formação dos fundos e 

fechos de pasto desde sua remota origem -, visto que nos voltamos para um contexto mais atual, 

tendo como marco os conflitos pelas posse da terra das últimas quatro décadas do século XX, que 

coincide com a ação do Estado nas áreas dessas comunidades e o processo de disputa por leis 

específicas para regularização fundiária de suas áreas; apresentaremos brevemente a tendência geral 

desses trabalhos porque são também nossos referenciais para a constatação de que as áreas 
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tradicionais dos fundos e fechos de pasto, sob o ponto de vista da natureza jurídica (pública ou 

privada), possivelmente, sejam terras devolutas17. Na oportunidade, também dialogaremos com 

outras visões acadêmicas que questionarão os referenciais dos trabalhos produzidos, no sentido de 

chamar a atenção para uma complexidade maior na relação entre as sesmarias e as posses e 

arrendamentos que se estabeleceram nessas áreas. 

 A Casa da Torre e a Casa da Ponte eram domínios senhoriais que se estendiam por uma parte 

significativa do que é, atualmente, o estado da Bahia e outros estados do Nordeste - Sergipe, 

Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí (PESSOA, 2003, p. 87, apud MOTTA, 2013, p. 37), a partir de 

uma ocupação territorial baseada no criatório de gado bovino e arrendamentos para pequenos 

colonos que se estabeleciam na área para garantir a subsistência e, em contrapartida, pagavam o 

foro aos detentores das sesmarias (MARQUES, 2013, pp. 39-45). 

 O conjunto desses trabalhos atribuem a decadência da Casa da Torre e da Casa da Ponte à 

crise econômica nas áreas de pecuária, que se deu a partir de considerável fluxo migratório para 

novos povoamentos que estavam em expansão, a exemplo das áreas de mineração. Somado a isso, 

os problemas de sucessão no interior dessas famílias, foi gradativamente reduzindo o poder e o 

domínio que os senhores das sesmarias exerciam sobre suas terras. A conjuntura política e jurídica 

da primeira metade do século XIX também teria se apresentado como um fator determinante para 

uma mudança na configuração do acesso à terra com a Lei Imperial nº 601/1850, mais conhecida 

como Lei Terras de 1850, pois, a partir desse marco, o acesso à propriedade da terra, no Brasil, não 

se efetivava mais pela mera ocupação, e sim pela compra. Assim, todos os possuidores tinham um 

prazo estabelecido para registrarem suas terras sob pena de caírem em comisso18.  

 Os posseiros dos fundos e fechos de pasto, assim como outros grupos sociais, se 

estabeleceram a partir dos currais dessas sesmarias - extensões de terras sem delimitação por cercas 

-, que teriam sido abandonos pelos proprietários em virtude de uma desvalorização econômica da 

terra, sendo que nessas áreas passaram a sobreviver com uma pecuária de subsistência (TORRES, 

2011, p. 45). Essa forma de ocupação da terra no semiárido baiano foi a regra e persistiu durante 

                                                 
17 A título de esclarecimento, o significado de terras devolutas se encontra na gestação de uma nova fase no 
ordenamento fundiário brasileiro, propiciada pela Lei Imperial nº 601/1850, mais conhecida como Lei Terras de 1850. 
A partir desse marco, o acesso à propriedade da terra, no Brasil, não se efetivava mais pela mera ocupação, mas pela 
compra. Assim, todos os possuidores tinham um prazo estabelecido para registrarem suas terras. Com essa nova 
configuração, tudo aquilo que não fosse legitimamente de um particular seria consequentemente público pelo critério da 
exclusão. Por esse raciocínio, as terras devolutas, mesmo sem estarem aplicadas a algum uso público federal, estadual 
ou municipal, não perdem o status de bem público, sendo que passam a ser efetivamente públicas depois de 
discriminadas. Segundo Almeida (2003), é possível sintetizar o conceito de terras devolutas “como sendo aquelas 
glebas ou porções de terras não incorporadas ao patrimônio do particular e que não se encontram destinadas a um 
uso específico pelo poder público” (ALMEIDA, 2003, p. 313). 
18  Quer dizer, sob pena de voltarem ao domínio do Estado por falta de atendimento às exigências legais, tais 
como a “medição, confirmação e cultura” (TORRES, 2011, p. 33). 
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muito tempo sem grandes interferências, pois, como bem lembra Ferraro (2008): “Os cercamentos 

de áreas do sertão iniciaram-se somente a partir dos anos 1920, para fins da 'modernização' da 

pecuária extensiva e de especulação de terras. Foi um dos processos de transformação localmente 

mais significativos, pois avançou sobre áreas ocupadas por posseiros” (FERRARO, 2008, p. 45). 

 Embora alguns desses trabalhos reconheçam que na área de abrangência desses dois grandes 

latifúndios “havia posse e o uso comum da terra por diferentes grupos sociais que habitavam o 

sertão colonial à revelia das leis que regulavam o seu acesso” (SANTOS, 2010, p. 57) ou mesmo 

que “negros libertos, vaqueiros, brancos pobres, também constituíram posses sobre terras públicas, 

e nos fundos das fazendas de gado das sesmarias parcialmente abandonadas, fazendo surgir, em 

grande parte, a forma de exploração comunal, na região Nordeste da Bahia, que viria a ser 

conhecida como fundo de pasto” (TORRES, 2011, p. 44-45); a tendência geral é tratar o domínio 

senhorial como uma regra, o ponto de partida para o entendimento da condição dos posseiros 

quando se diz que: “Os movimentos destes poderes locais sempre foram determinantes para a 

relativa autonomia dos posseiros. Quanto mais presentes e poderosos os senhores locais, tão mais 

difíceis e incertas as condições dos posseiros” (FERRARO, 2008, p. 35). Por essa historicização, é 

na força do sesmeiro pelo domínio das suas terras que se mede a força dos posseiros em manter-se 

nas áreas, seja com a concessão ou à revelia de seus detentores. A esse respeito, é interessante 

dialogar com abordagens que questionam a centralidade do domínio desses dois grandes latifúndios 

na manutenção dessas áreas na rede de relações sociais estabelecidas nessas sesmarias.  

 Desse ponto de vista, a dissertação de Tatiana Emília Dias Gomes, “Entre o espaço vivido e 

espaço explorado: o Estado frente à exploração mineral em uma área de uso comum na caatinga de 

Juazeiro (BA)”, já havia chamado atenção para a importância de relativizar esse método de 

abordagem histórica, de vez que:  

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” (GOMES, 
2012, pp. 31-32).  
 

 Nessa linha de entendimento, no artigo “Das discussões sobre posse e propriedade da terra 

na história moderna: velhas e novas ilações”, a historiadora Márcia Motta procura complexificar as 

abordagens sobre o domínio senhorial que se estabelecera na Casa da Torre a partir da leitura de 

encaminhamentos feitos ao Conselho Ultramarino, ao longo do último quartel do século XVIII, 

tanto por parte do representante da sesmaria quanto por parte de terceiros. De acordo com a leitura 

sugerida pela autora, os encaminhamentos mencionados evidenciavam, de um lado, o interesse dos 
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sesmeiros em continuarem expandido a sesmaria; de outro, um questionamento do poderio que 

procuravam exercer a ponto de, em alguns casos, terem a legitimidade de suas intervenções 

questionadas19. Nesse sentido, chama a atenção para noções distintas sobre o direito à terra com a 

conclusão de que:  

Se “[...] a imposição da autoridade esbarra continuamente com formas diversas de 
resistência [...]” (PESSOA, 2003, 43), como nos lembra Pessoa ao se referir à Casa 
da Torre, vale a pena recuperar distintas leituras sobre o direito à terra naqueles 
anos. As histórias e lutas, ainda que derrotadas são, por demais importantes para 
compreendermos, não somente a perenidade dos conflitos de terras no Brasil, mas 
também a complexidade de direitos sobre a terra antes de sua consagração como 
propriedade absoluta (MOTTA, 2011, p.39). 

 

 Não se trata, portanto, de invalidar a construção das abordagens que toma como ponto de 

partida o domínio da sesmaria para visualizar as relações constitutivas em torno da sua ocupação 

pelos diferentes grupos sociais, mas conceber a diversidade de entendimentos e formas de ocupação 

da terra como o referencial para localizar o processo de formação dos fundos e fechos de pasto no 

território poroso que são as lutas em torno das ideias e da legitimação de uma determinada 

ocupação de terra. 

 

1.3. Comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto e sua relação com o Estado: a luta 
pelo reconhecimento e construção da identidade coletiva 
 

 Nesse tópico, apresentaremos uma contextualização geral sobre o processo de disputa e 

construção em torno da lei para o reconhecimento das comunidades de fundos de pasto. No 

primeiro momento, indicaremos algumas condições que colaboraram para emergência de 

legislações e políticas públicas voltadas para o reconhecimento da posse coletiva da terra que, até 

então, não encontrava amparo na realidade jurídica e institucional. No segundo momento, 

dialogaremos com a legislação pertinente ao reconhecimento do direito à terra e ao território no 

contexto das comunidades de fundos e fechos de pasto da Bahia. 

 

1. 3.1. Contexto agrário baiano e a emergência da luta pela lei 
 

 As comunidades de fundos e fechos de pasto têm uma trajetória de luta por seu 

                                                 
19  Motta destaca um caso em que “os representantes da Câmara da Vila de Santo Antonio da Jacobina 
encaminharam ao rei uma solicitação, pedindo providências contra abusos cometidos por Garcia d' Avila Pereira, da 
Casa da Torre, e Antonio Guedes Pereira” (MOTTA, 2011, p. 38). 
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reconhecimento que começa no final da década de 70, como forma de enfrentamento ao avanço da 

grilagem de terras em algumas regiões da Bahia. De acordo com uma advogada popular da CPT, 

que atuou no assessoramento do conflito de Jabuticaba, que será adiante analisado:  

todo esse processo relacionado à Fazenda Jabuticaba ele está inserido num 
conjunto de muitos outros conflitos que ocorreram aqui na Bahia nos anos 80 a 90. 
Começou um pouco antes, né, 78, 79 por ai..., mas o mais explosivo, o mais 
intenso clima de conflito foi de 80 a 90. A Fazenda Jabuticaba é uma área 
denominada fundo de pasto. Essa denominação fundo e fecho de pasto ela adveio 
de um projeto que a CPT propôs, organizou a população da caatinga para 
reivindicar e depois de muita manifestação, muita ocupação, o Estado da Bahia 
reconheceu a reivindicação como válida e benéfica para o Estado da Bahia. Até 
mesmo porque só existe caatinga no Nordeste do Brasil. Os demais microclimas ou 
microssistemas já foram eliminados até pela evolução, pelas práticas históricas de 
produção, de pecuária, de agricultura. Então, pra nós era muito importante 
preservar a caatinga porque ali estava os trabalhadores e trabalhadoras que 
historicamente criavam caprinos e ovinos e esses caprinos e ovinos criados de 
forma coletiva. Todo mundo cuidava dos bodes de todo mundo e obviamente não 
havia necessidade de cercas porque primeiro o bovino, aliás o caprino, ele não se 
dá com cercas. Ele tem que ter um espaço grande pra andar, pra procurar alimento. 
Então, quando o Estado criou uma comissão especial no Instituto de Terras da 
Bahia para começar a fazer um levantamento dessa situação, o próprio Estado pôde 
verificar que estava sendo vítima de seus próprios projetos, que à época, Antônio 
Carlos Magalhães, então governador, havia dividido a Bahia em setores de 
produção, de forma que na região Norte: Juazeiro, Casa Nova, Pilão Arcado, aquela 
região ali deveria ser para fruticultura nobre e continuar com a pecuária, mas não 
com tanto investimento como tem sido. Essa região nossa aqui do Nordeste, foi 
deliberado que seria uma região de pecuária, não de caprinos e ovinos, mas de 
bovinos. E ai, lá no sul da Bahia, de eucaliptos e outros tipos de madeiras 
apropriadas à produção de celulose. E ao Oeste da Bahia, os grãos, soja e também 
fruticultura. Então, foi um período em que a investida do capital foi muito forte em 
todas essas regiões. Então houve conflito na Bahia toda. Só que aqui no nordeste e 
norte da Bahia, mais especificamente tomando como centro nucleador Juazeiro e 
aqui Senhor do Bonfim os conflitos foram mais intensos porque nessas duas 
regiões os trabalhadores eram na sua maioria posseiros, quase ninguém tinha título 
de dominialidade e chegou, inclusive, uma conversa forte de que o governo havia 
determinado substituir o pé baixo pelo pé alto. O pé baixo significava as cercas 
com oito, 9 fios de arame se fosse pra fazer e as grandes áreas sem cercas para criar 
o bode e a ovelha. E ai começou a guerra (Entrevistada 1, 26 de setembro de 2015).  
 

 O relato feito pela advogada da CPT é bastante interessante porque consegue sintetizar uma 

série de informações esparsas que tivemos acesso através da leitura de alguns projetos 

governamentais, que apresentam as condições em que se desenvolveu o projeto fundos de pasto. 

Assim, o trabalho desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR20, 

                                                 
20  Como destaca Torres (2011): “A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, órgão da 
Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia (SEPLANTEC) foi responsável pela execução do 
Projeto Fundo de Pasto e responsável pela elaboração do Relatório da Avaliação da Intervenção Governamental no 
Sistema Fundo de Pasto, de 1987, tendo servido de base para vários estudos produzidos posteriormente” (TORRES, 
2011, p. 51). O Projeto de Regularização dos Fundo de Pasto, por sua vez, foi implementado em 1983, a partir de um 
convênio entre o Instituto de Terras da Bahia (atual CDA), a Companhia de Desenvolvimento e Ação Social Regional 
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intitulado Avaliação da Intervenção Governamental no Sistema Produtivo Fundo de Pasto, de 1987, 

informa que: 

A partir da década de 70 o processo de apropriação e cercamento de terras na 
região Nordeste da Bahia, vem se constituindo numa séria ameaça a manutenção 
do sistema produtivo fundo de pastos [...]. Estes movimentos do capital tendem a 
se tornar ainda maior na medida em que se consolida a estrutura fundiária das áreas 
próximas quer seja através do parcelamento e consequente elevação dos preços, 
quer seja pela conclusão do processo de expropriação (Relatório da Avaliação da 
Intervenção Governamental no Sistema Produtivo Fundo de Pasto, 1987, p. 134). 
 

 Este relatório é parte de um projeto de intervenção governamental nas áreas de fundos de 

pastos, especificamente na região Nordeste do Estado da Bahia, que chamava a atenção pelo grande 

número de conflitos, no contexto da década de 1980, que atingiam 8.582 famílias, numa área de 

498.822 ha. A intervenção governamental nessas áreas também se justificava: 

Face a constatação da inexistência de reservas de terras agricultáveis, para 
redistribuição a pequenos agricultores e da documentação da terra não ter respaldo 
legal, optou-se por um amplo programa de regularização fundiária evitando assim 
que os produtores ficassem expostos às ações de grilagens e assegurando-lhes a 
garantia à terra, através do título de domínio definitivo, bem como, facilitando seu 
acesso ao crédito rural (Relatório da Avaliação da Intervenção Governamental no 
Sistema Produtivo Fundo de Pasto de 1987).  
 

 Em outras passagens do relatório, é destacada a fragilidade ou mesmo inexistência da 

documentação formal da posse ou propriedade da terra pelos posseiros, que se tornavam mais 

suscetíveis à expropriação de suas posses, “seja através de violência explícita, seja pela pressão 

econômica por parte de grandes investidores, geralmente vindo de outras regiões, com o apoio de 

instituições financeiras, e muitas vezes com a omissão do poder judiciário”. (Relatório da Avaliação 

da Intervenção Governamental no Sistema Produtivo Fundo de Pasto de 1987). Essa informação 

converge para a avaliação feita pela advogada da CPT,  quando, ao referir-se aos processos de 

grilagem, diz: 

O grande fazendeiro chegava lá de fora ou era daqui mesmo ia para os cartórios. 
Era uma vergonha nacional aquilo ali. Era estadual, mas a vergonha... Tinha um 
bocado de picaretas que trabalhavam nos fóruns como escrivães, como, enfim, 
faziam o trabalho, escreventes e até outros que nem isso eram, só ajudavam. E eles 
então saíam com uma maquineta daquelas pé duro de datilografar com os 
fazendeiros e iam ludibriando e engambelando os trabalhadores e forjando 
escrituras. E, infelizmente, via propina essas escrituras acabavam sendo 
registradas. E ai, aquele enorme contingente de trabalhadores e trabalhadoras que 
moravam ali em suas posses há anos que vinham sendo transmitidas desde às 
sesmarias, de geração em geração, assim subitamente se viam atacados por esses 
senhores que chegavam com a escritura, com o registro de imóveis e o berro na 
cintura né, armados e dizendo pra sair todo mundo porque ali o papel era dele 

                                                                                                                                                                  
(CAR), a Superintendência de Desenvolvimento de Nordeste (Sudene) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BIRD) (SANTOS, 2009, p. 6). 
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porque ele tinha papel. Então, primeiro, nós tivemos que enfrentar os conflitos, né. 
Prisão de trabalhador, morte de trabalhador, a gente vivia... à época eu estava 
trabalhando como advogada da Comissão Pastoral da Terra de Bonfim, tinha mais 
dois colegas Dr. Paulo Torres e a  Dra. Maria da Conceição Neves e a gente vivia 
que nem doido, né. Nessa região todinha. Pegava do Uauá, em Monte Santo, 
Cansanção, Itiúba, Andorinha e ia até Campo Formoso, até Capim Grosso. Nós 
parecíamos lançadeiras da luta dos trabalhadores (Entrevistada 1, 26 de setembro 
de 2015).  
.  

 O depoimento da advogada da CPT, bem como o relatório governamental, acima 

mencionado, de certa maneira, apontam algumas pistas sobre as condições em que se dá a 

emergência da lei na luta das comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto, quando se 

apresenta como resposta aos problemas enfrentados pelas comunidades: a vulnerabilidade, a 

fragilidade da documentação, a atuação da grilagem e mesmo a omissão do poder judiciário. 

Obviamente que essa seria a resposta esperada pelo Estado, que vai pautar a sua intervenção na 

adequação à lei, mas isso por si só não explica a maneira específica como as comunidades  

incorporam a disputa institucional nas suas estratégias de luta para permanecerem na terra. 

 Embora o projeto do estado da Bahia se voltasse, naquele momento, somente para as áreas 

de fundos de pasto da região Nordeste do estado, havia um reconhecimento de que em outras 

regiões as comunidades passavam por problemas similares. Nesse sentido, a dissertação de Mirna 

Silva Oliveira, “Na Trincheira dos direitos: A luta das comunidades de Fecho e Fundo de Pasto de 

Salobro e Jacurutu pela defesa de seus modos de vida frente à grilagem de terras devolutas no oeste 

da Bahia”, é bastante elucidativa sobre o contexto da década de 1970 no que pertine ao problema de 

grilagem de terras na região oeste, que se dá no processo de expansão do capital, no momento em 

que a terra passa a ser vista como terra de negócio. Assim, 

O aparecimento do problema da grilagem nas terras ocupadas pelas comunidades 
objeto de estudo está inserido num contexto de significativas mudanças 
vivenciadas no oeste da Bahia a partir da década de 1970, impulsionadas pelos 
incentivos estatais para o desenvolvimento de projetos de modernização agrícola na 
região que alimentaram uma onda crescente de valorização das terras no oeste 
baiano e atraíram uma série de novos agentes (empresas capitalistas, fazendeiros de 
outros Estados, colonos irrigantes etc.) (OLIVEIRA, 2014, p. 135). 
 

 Outrossim, na região Norte da Bahia, mais precisamente, no Baixo Médio São Francisco, 

onde se encontram as comunidades de fundos de pasto de Areia Grande, Casa Nova, existem vários 

registros de matérias de jornais e notas publicadas pelas entidades de assessoria, que se referem ao  

conflito da década de 1970 e 1980, após a apropriação de uma imensa área de terras pela empresa 

Camaragibe S.A, que se utiliza de meios institucionais e violentos na tentativa de expulsar os 

posseiros dos fundos de pasto da área de uso comum. De acordo com um documento de julho de 

1980: 
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Os Trabalhadores Rurais de Riacho Grande, município Casa Nova, estão resistindo 
desde domingo, dia 29 de junho, à invasão de suas terras pela Empresa 
CAMARAGIBE, que quer implantar projeto de mandioca irrigada, numa área de 
30 mil ha atingindo 56 famílias, num total de mais de 350 pessoas (CPT, Nota à 
população, 08 de julho de 1980). 
 

 Na região de Senhor do Bonfim, Centro Norte Baiano, onde se encontram as comunidades 

de fundos de Pasto de Jabuticaba, Andorinha, o documento elaborado para 14ª Missão da Terra21, 

em 1992, apontava que mesmo diante de diversas medidas tentadas junto aos órgãos estatais, os 

conflitos só aumentavam a cada ano ao dizer que: 

A Diocese de Bonfim, vem sendo nestes últimos vinte (20) anos, marcada por 
sérios conflitos entre fazendeiros e posseiros, na disputa pela posse da terra em 
quase todos os municípios e mais acentuadamente naqueles em que predominam os 
“fundos-de-pasto”, a exemplo de Monte Santo e Andorinha, onde a grilagem, a 
perseguição aos trabalhadores e a violência são permanentes e já se tornaram 
insuportáveis (CPT, Nota pública da 14ª Semana da Terra). 
 

 Dito isto, uma leitura sobre a questão fundiária na Bahia, que desconsidere o problema da 

grilagem de terras no estado, careceria de alcançar a raiz de muitos problemas fundiários. Um boa 

ilustração sobre a dimensão da grilagem de terras na Bahia é uma reportagem do Jornal A Tarde, 

publicada em janeiro de 1991, que traz um título emblemático: “Fraudes incham mapa da Bahia”. 

De acordo com a referida reportagem: 

Uma minuciosa pesquisa nos livros de registro de terras dos cartórios baianos pode 
trazer à tona um dado curioso: no papel o território da Bahia é maior que o Brasil. 
A revelação é do presidente do Interba, Joaquim Pedreira Franco, a respeito do 
volume de falcatruas que se escondem nas gavetas dos cartórios. “O que existe de 
terras em segundo andar é alarmante”, diz Pedreira Franco. São terras que não 
existem cujos “donos” são grileiros ou “gente bem” à espera de uma área devoluta 
para implantar tal registro (Jornal A Tarde,  10 de janeiro de 1991). 
 

 A essa se somam muitas outras matérias e documentos produzidos pelas assessorias dos 

movimentos sociais que trarão o problema da grilagem de terras para o centro dos conflitos em 

torno da posse e da propriedade agrária. Essa prática tão comum e ilegal de apropriação de terras 

ameaça a posse de milhares de posseiros que tem como único registro “os próprios braços”22, o 

trabalho e a relação com a terra. Não somente nos processos judiciais analisados referentes aos 

conflitos de Areia Grande e Jabuticaba, mas em outros em que a autora teve acesso, guardadas as 

suas especificidades locais, fáticas e temporais, existe uma argumentação comum por parte das 

                                                 
21  Um evento organizado por entidades ligadas à Igreja Católica, que ocorre todos os anos com o objetivo de 
denunciar os conflitos, a violência no campo e a omissão do Estado frente a esse e outros problemas sociais.  
22  Trecho da carta denúncia enviada pelas comunidades de Areia Grande ao INTERBA (Comunidades de Fundos 
de Pasto de Areia Grande, Carta ao INTERBA e ao INCRA, Riacho Grande, 26 de março de 1980). 
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comunidades, que, invariavelmente, denunciam a grilagem23 de terras nas áreas dos fundos de 

pasto. Como mencionado, segundo algumas hipóteses, é muito comum a prática da grilagem - o 

apossamento de terras alheias com falsas escrituras - nas áreas dos fundos de pasto porque, 

possivelmente, são, em sua maioria, terras devolutas24. Dessa maneira,  

Os conflitos a nível externo ocorrem sempre entre as comunidades e pretensos 
proprietários que se apropriam de áreas com escrituras antigas em “mil réis de 
terras” sem definição clara dos limites, tentando cercar um perímetro maior do que 
o adquirido. Muitas vezes usando métodos violentos para intimidar a comunidade 
exercendo pressões também junto aos técnicos institucionais. Estes casos são 
considerados mais complexos em virtude da interferência de vários fatores 
exigindo do INTERBA uma postura mais rigorosa no sentido do equacionamento 
do problema. Para tal realiza pesquisas cartoriais no sentido de constatar a 
veracidade dos documentos apresentados pelas partes (Relatório da Avaliação da 
Intervenção Governamental no Sistema Produtivo Fundo de Pasto de 1987). 
 

 Em verdade, para ser mais abrangente, qualquer leitura sobre a configuração da estrutura 

fundiária brasileira, ao desconsiderar a ação da grilagem de terras, perderá de vista a centralidade 

desse modelo: “um país de dimensões continentais, onde apenas 1% dos proprietários rurais detém 

44% das terras, enquanto 67% deles detém apenas 6% das terras” (MOTTA; PINEIRO, 2001, p. 1). 

Sobre a realidade fundiária do estado da Bahia, não é preciso ir muito longe para reconhecer a 

estreita relação entre uma estrutura fundiária concentradora e os conflitos agrários. O Relatório dos 

Conflitos de Terra, elaborado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), do final da década de 1980, 

denunciava “o fim da transição e da reforma agrária”, “o fim de uma década de violência e 

impunidade”. Nesses termos, como ilustra o documento da CPT: 

A Reforma Agrária da Bahia, em quatro anos – 86 a 89 deveria desapropriar mais 
de 7 milhões de hectares e assentar 261 mil famílias. Depois de várias ocupações, 
pressões dos trabalhadores, acampamentos etc., em 04 anos, o tal “governo da 
mudança” e o do fim, que se diz do trabalho, não conseguiu atingir mais do que 
10% desta meta (CPT, Conflitos de Terra na Bahia, 1981 a 1989). 
 

 Segundo dados da CPT,  nesses quatro anos (1986 a 1989), os conflitos pela posse da terra, 

praticamente, dobraram. Desse modo, entre 1981 a 1989, foram registrados 4.199 conflitos no 

Brasil, desses, 1.455 no Nordeste, sendo que na Bahia ocorreram 451. Em percentuais, significa 

dizer que o Nordeste participou com 35% e a Bahia com 18% dos conflitos no Brasil, números que 

                                                 
23  Os relatórios da CPT da década de 1980 enfatizavam a dimensão da grilagem de terras na Bahia e os conflitos 
a ela relacionados. Assim, no Relatório dos Conflitos de Terra de 1983, o entendimento era de que: “A grilagem mantém 
o seu papel de grande agressão e violência especialmente neste momento de crise quando esgotam-se as nossas últimas 
fronteiras e ainda conserva sua força em violência com o maior número de ocorrências, mortes e áreas em litígio” (CPT, 
Conflitos de Terra na Bahia, 1983). 
24  Sugerir que possam ser terras devolutas significa dizer que lidamos com os termos do Estado na definição, 
mas com isso, não esquecemos que são terras ocupadas historicamente pelas comunidades de fundos de pasto através da 
posse comum e tradicional. 
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apontam para uma acentuada violência no Estado. Assim, dos 757 assassinatos registrados no 

Brasil, 263 ocorreram no Nordeste e 130 na Bahia, uma equivalência com os números anteriores, 

pois, representa, respectivamente, 35% e 17% dos assassinatos em todo os país (CPT. Conflitos de 

Terra na Bahia, 1981 a 1989). Esses dados foram destacados no Relatório Final da Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI)25 da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), em dezembro de 

1990, instaurada com finalidade de apurar casos de violência e impunidade no campo na Bahia, que, 

à época representava 50% do número de assassinatos em todo o Nordeste. A conclusão da CPI era 

de que: 

Apenas para confirmar a Bahia como um dos Estados mais violentos, relacionamos 
os conflitos com as mortes e encontramos o seguinte: ora, são 4.199 conflitos no 
Brasil e 757 assassinatos, que correspondem a 19%. Finalmente, na Bahia são 451 
conflitos e 130 assassinatos, o que corresponde a 24%. Mais uma vez então, a 
Bahia aparece como um Estado de grave violência no campo. (ALBA, Relatório da 
CPI da violência e impunidade no campo, dezembro de 1990). 

 

  Nesse mesmo período, ocorreram mais de cem assassinatos de trabalhadores rurais, bem 

como sequestros, espancamentos, destruição de casas, queima de plantações, etc. Para se ter uma 

noção da intensividade dos conflitos agrários, na Bahia, entre a década de 1980 e 1990, é bastante 

elucidativa a frase de Euclides Neto, à época secretário da Reforma Agrária, quando diz: “Os 

conflitos fundiários são iguais aos focos de incêndio: apaga-se um, acende-se outro” (Jornal A 

Tarde, 03 de dezembro de 1989).  

 Os atentados de violência contra os trabalhadores rurais, em algumas situações, se 

estenderam para alcançar os advogados e advogadas populares, que lhes assessoravam nos 

conflitos. Uma advogada popular da CPT, que acompanhou o conflito de Jabuticaba, em entrevista, 

informa ter sido vítima dessas ações de violência quando atuava na região de Senhor do Bonfim, no 

contexto de 1980 e início dos anos 1990, e assessorava um número considerável de conflitos 

agrários: 

Eu estava falando quando eu sofri esse atentado. Eu tinha passado o dia em 
Salvador com o INCRA, com o INTERBA, com o Ministério Público, com o chefe 
da polícia. A gente discutindo como é que ia fazer, né, para conter essa onda de 
violência. E eu cheguei aqui de manhã e quando foi umas duas horas voltando do 
assentamento encontrei o cara na tocaia. Então, o que eu digo é que, embora os 

                                                 
25  A referida CPI foi instaurada a partir das denúncias sobre casos de violência e impunidade no campo na Bahia 
feitas durante reuniões da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa por organizações populares que 
atuavam no campo agrário na Bahia – Comissão Pastoral da Terra (CPT), Fundação de Desenvolvimento Integrado do 
São Francisco (FUNDIFRAN), Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR), Associação de Advogados dos 
Trabalhadores Rurais (AATR), Central única dos Trabalhadores  (CUT/BA), representantes da Igreja Católica. A CPI 
também objetivava “contribuir para ampliar a consciência da sociedade sobre os conflitos de terras, através de 
denúncias e debates na televisão, jornal e rádios” (Relatório da CPI da violência e impunidade no campo, dezembro de 
1990). 
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órgãos do Estado aparentemente se preocupassem. Vamos fazer reunião, vamos 
fazer documento, vamos definir... Na verdade, era um jogo que não amendrontava 
a grilagem, não enfrentava o problema central, que era a questão da grilagem, que 
gerava a violência. Então, essa CPI que houve aqui em Senhor do Bonfim, ela 
acabou se desdobrando em um bocado de reuniões em Salvador com autoridades 
do Executivo, a Polícia... (Entrevistada 1, 26 de setembro de 2015). 
 

 Esse resgate de registros mais antigos, seja das matérias de jornais, seja dos documentos 

elaborados pelas comunidades de fundos de pasto, pela CPT e relatos dos assessores das 

comunidades, vem reafirmar o sabido – quase três décadas se passaram sem que o Estado fizesse a 

devida demarcação e titulação das áreas onde se encontram as comunidades de fundos e fechos de 

pasto da Bahia. Nessas condições, seus territórios são constantemente ameaçados pelas ações de 

grileiros que atuam tanto no âmbito institucional como através da pistolagem. Dessa maneira, em 

que pese o grande otimismo transparecido pelo Projeto de Intervenção Governamental nas áreas de 

fundos de pasto, em 1987, é fato que em relação à regularização fundiária dessas áreas ainda há 

muito a ser feito. Com isso, não seria exagero dizer que as condições apontadas pelo relatório para 

execução do referido projeto ainda estão na origem dos conflitos pela terra e para as ações judiciais 

decorrentes, mesmo com o reconhecimento de que foram três décadas também de conquistas no 

âmbito institucional. 

 A respeito do papel do Judiciário nesses conflitos, a título de informação, os dados da CPT é 

de que, em 1992, o Judiciário teve uma relativa atuação no Estado, ressaltando se tratar de um fato 

novo. Naquele ano, segundo a CPT, 476 famílias na Bahia sofreram despejo por ordem judicial. No 

ano seguinte, em 1993, esse número multiplicou e alcançou o número de 3.865 famílias despejadas 

no Estado da Bahia, por ordem judicial. Em 1995, esse número cai para 896, sendo que 318 

estavam ameaçadas de despejo (CPT. Conflitos no Campo, Bahia e Sergipe, 1992, 1993, 1995). O 

interessante nos dados sobre causas ganhas e perdidas pelos trabalhadores rurais é que, de um lado, 

demonstram a centralidade das decisões judiciais para a configuração do conflito26, e de outro, 

refletem um campo jurídico em disputa.  

 A CPI da violência e impunidade no campo, que mencionamos anteriormente, apontava no 

relatório de 1990, a importância de conclamar a sociedade para um debate amplo e público a 

respeito das práticas do Poder Judiciário, pois, na sua avaliação, era um poder voltado para si, que 

permaneceu distante dos trabalhos da Comissão apesar de ter sido convocado e provocado a 

participar. A leitura da CPI foi de que a relação entre a justiça e os problemas do campo se mostrava 

                                                 
26 A título de esclarecimento, quando nos referimos à “configuração do conflito” significa dizer que a decisão 
judicial importa, mas não determina a saída para o conflito, pois tanto proprietários de terras quanto os posseiros não se 
“conformam” às decisões quando lhes são desfavoráveis. Por isso, não são incomuns os casos de ocupação de terra e 
reocupação, depois do despejo, além da permanência na terra mesmo sob constantes ameaças. 
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como uma questão grave: 

A justiça está emperrada, é morosa, lenta e omissa na maioria das vezes e em 
outras conivente com os interesses dos poderosos. Há raras e honrosas exceções de 
demonstração ativa de sensibilidade, de agilidade, de firmeza nas decisões, de 
reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Não transparece no conjunto das 
ações do Judiciário a vontade expressa e a prática de fazer justiça nesta área de 
conflitos de terra, de violência e de grilagens. O Judiciário mostra-se insensível aos 
problemas do campo (ALBA, Relatório da CPI da violência e impunidade no 
campo, dezembro de 1990). 
 

 Em termos gerais, esses e outros dados são bem elucidativos sobre algumas razões pelas 

quais as comunidades de fundos e fechos de pasto, por exemplo, são prejudicadas por “decisões 

judiciais pouco sensíveis às especificidades envolvidas em casos de conflitos agrários, mas 

comumente referendadas na cultura jurídica liberal, típica do século XIX, que desconsidera a posse 

tradicional, coletiva, em situações que demonstram as limitações, sistêmicas e hermenêuticas, do 

positivismo jurídico” (SILVA; ARAÚJO; SOUZA, 2011, p. 4). Assim, não é de agora que a luta 

pela terra dos fundos de pasto é levada para o campo jurídico, mobilizando um conjunto de ações 

que, na disputa judicial, implica, em algumas situações, a denúncia em relação à atuação de alguns 

magistrados, a exemplo da nota de esclarecimento elaborada por uma advogada da CPT, publicada 

no Jornal A Tarde: 

A respeito da matéria publicada por este conceituado JORNAL A TARDE, sob 
título FAZENDEIROS SÃO ACUSADOS DE GRILAGEM POR POSSEIROS, 
datada do dia 17, pag. 03, os lavradores confirmam-na, fazem, apenas, uma 
ressalva à palavra JUÍZES (no plural), pois NÃO são os JUÍZES da referida região 
que estão sendo coniventes com a GRILAGEM e instrumentalizando o 
JUDICIÁRIO à serviço dos GRILEIROS. E SIM, O JUIZ DE DIREITO DA 
COMARCA DE MONTE SANTO, Dr. ANTÔNIO OLIVEIRA MARTINS. (CPT. 
Retificação para o Jornal A Tarde, 17 de Julho de 1988, grifos do autor). 
 

  Nessa perspectiva, outras fontes que informaram acerca dos conflitos que analisaremos no 

próximo capítulo, expuseram a atuação dos juízes nos processos, ressaltando situações que não 

cabem nos autos, mas que certamente importam para uma compreensão dos motivos pelos quais os 

juízes julgam como julgam. São matérias de jornais antigas e atuais, abaixo-assinados, moções de 

repúdio, panfletos, diversos meios de comunicação que serviram para denunciar a atuação judicial 

naquilo que as comunidades consideraram abusivo, contrário à lei, ao direito e à uma certa 

concepção de justiça. 

  No conflito da Fazenda Jabuticaba, os panfletos, ao tempo em que denunciavam as ações de 

violência praticadas pelos grileiros, que levaram inclusive ao assassinato de uma jovem liderança, 

expressavam um sentimento de preocupação em relação às ações do Judiciário, que decidiria sobre 

“o destino de mais de 300 (trezentas) famílias”, ao dizer: 
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Lamentavelmente, o judiciário vem tendo dificuldades de compreender, tanto a 
gravidade da problemática social existente, quanto a legalidade desta forma 
peculiar de exercício da posse nos fundos de pasto, o que gera nos trabalhadores 
um estado de incerteza e insegurança quanto às perspectivas da decisão da MM. 
Juíza (Comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba, Juíza decidirá destino de 
mais de 300 famílias da Fazenda Jabuticaba, Senhor do Bonfim, 30 de dezembro 
de 1994). 
 

  Sobre o conflito de Areia Grande foram encontradas reportagens com os seguintes títulos: 

“Na Bahia, juiz ordena invasão de terras de comunidades tradicionais: Estou cagando e andando 

para a convenção internacional” (Justiça Global Brasil, 11 de março de 2010). “Ação direta de juiz 

acua comunidades de fundo de pasto” (Repórter Brasil, 16 de abril de 2010). “Área em disputa no 

sertão é palco de morte de trabalhador rural” (Repórter Brasil, 10 de fevereiro de 2009). 

“Comunidades de fundo de pasto resistem a pressões” (Repórter Brasil, 24 de setembro de 2009). 

 Por outro lado, nunca é demais lembrar que os posseiros reagem às formas de violência 

física e institucional mencionadas. No campo jurídico, os posseiros dos fundos de pasto dos 

conflitos que estamos nos referindo utilizaram como estratégia para permanecerem nas áreas, dentre 

outros, a publicização das ações de violência, com as ameaças à posse da terra e à vida das pessoas, 

e mobilizam outros órgãos do Estado - a exemplo do INCRA, da CDA e da OAN – para se 

posicionarem a respeito da legalidade e legitimidade da ocupação, inclusive, para colocar em xeque 

a legalidade das decisões judiciais.  

 Sem adentrar na gênese de todos esses conflitos, seus sujeitos, suas lutas, o fato é que no 

contexto baiano, a partir da década de 1970, encontramos muitas evidências para imperiosidade da 

luta pela lei no seio das comunidades de fundos e fechos de pasto. Uma possível resposta para isso 

também pode ser encontrada no contexto de modernização do capitalismo brasileiro quando essas 

áreas de uso comum passam a ser cobiçadas pelo capital econômico, para o qual torna-se 

inconcebível a existência de terra que não seja para a apropriação privada, a especulação e o 

esgotamento dos recursos naturais. De acordo com Silva (2009),  

O arame farpado é o símbolo da conjuntura que começa a se formar a partir do 
golpe de 1964. É a definição dos marcos tradicionalmente indefinidos que 
delimitam as posses e propriedades no sertão que se configurará como estopim de 
sangrentos conflitos agrários que ainda hoje assolam este território. (SILVA, 2009, 
p. 48). 
 

 Essa breve contextualização importa para compreensão da emergência dos fundos e fechos 

de pasto como um movimento social, pois, é no processo de luta pela terra que fundo e fecho de 

pasto passa a ser mais do que a designação de um espaço territorial comum, pois estará associado “à 

organização política, à articulação com instituições, ao apoio governamental e ao seu 
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reconhecimento na constituição baiana de 1989” (FERRARO, 2008, p. 17). Isto posto, a presença 

das comunidades de fundos e fechos de pasto da Bahia na arena pública27, como expressão de uma 

vontade coletiva (nem sempre exitosa), está diretamente relacionada aos conflitos de terra que 

ameaçam à posse coletiva28. Parafraseando Scherer-Warren (2008), tem-se, nesse processo, a 

passagem do indivíduo (o posseiro individual) para o sujeito político (o coletivo dos fundos e 

fechos de pasto) que se constrói na política de reconhecimento (SCHERER-WARREN, 2008, p. 

509).  

 Por tratar-se de uma construção, o sujeito político dos fundos e fechos de pasto deve ser 

concebido não como resultado de uma luta, mas como processo de interação que produz e redefine 

significados e valores; como uma identidade coletiva que se estabelece de forma relacional. Os 

fundos e fechos de pasto não emergem na arena pública na forma de associações, união das 

associações, centrais e uma articulação constituída a priori . A própria autorreferência enquanto 

movimento social29 é relativamente recente. A Articulação Estadual de Fundos e Fechos de Pasto, 

por exemplo, foi criada, em 2000, para representar os interesses das comunidades tradicionais de 

fundos e fechos de pasto da Bahia junto ao Estado e à sociedade. Segundo Alcântara (2011), "Neste 

processo, as comunidades de fundos e fecho de pasto passam de “Centrais de Articulação” para 

”Movimento Popular de Fundo e Fecho de Pasto" (ALCÂNTARA, 2011, p. 180).  

 Uma vez que não temos como nos aprofundar sobre os motivos pelos quais a posse coletiva 

dos fundos e fechos de pasto é suscetível às ações de pretensos proprietários (grileiros ou não) e de 

empreendimentos econômicos que movem ações judiciais para expulsá-los, partiremos da hipótese, 

mencionada anteriormente, que é recorrente em alguns trabalhos acadêmicos30, qual seja, a de que 

essas comunidades encontram-se em terras devolutas. Como dito, a leitura predominante é de que 

suas áreas de uso comum teriam se originado “a partir dos currais da Casa da Torre e da Ponte, que 

                                                 
27  Partimos da concepção de Cefaï (2009) que entende ser a arena pública o espaço "para onde apontam os atores 
coletivos e onde emergem novos universos de sentido – senso comum, mesmo se controverso" (CEFAÏ, 2009, p. 27). 
Com essa perspectiva, entendemos que a luta pelo reconhecimento das comunidades tradicionais de fundos e fechos de 
pasto passa, necessariamente, pela arena pública, em um processo de exposição e legitimação das suas demandas frente 
ao conjunto da sociedade, pois, como diz Cefaï "o público redefine o horizonte de possíveis" (CEFAÏ, 2009, p. 16). 
28  Isso lembra uma constatação de Nicos Poulantzas quando diz que: "as classes não são anteriores às suas lutas" 
(POULANTZAS, 2000, p. 26). No mesmo sentido Thompson afirma que é no processo de luta que as pessoas se 
descobrem enquanto classe, ou seja, "la clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del 
processo real histórico" (THOMPSON, 1979, p. 37). 
29  Sem discutir de forma pormenorizada o conceito, com base em uma determinada literatura, concluímos que a 
ação coletiva dos fundos e fechos de pasto é indicativa da existência de um movimento social, que tem um caráter 
duradouro, um caráter público  e uma identidade coletiva. Compartilhando da definição de Melucci (2001): "Um 
movimento é a mobilização de um ator coletivo, definido por uma solidariedade específica, que luta contra um 
adversário para a apropriação e o controle de recursos valorizados por ambos” (MELUCCI, 2001, p. 35). 
30  Ver, a esse respeito: FERRARO JR. (2008); SILVA (2009); TORRES (2013); SANTOS (2010); 
DIAMANTINO (2007);  MARQUES (2013). 
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se iniciaram no século XVI e decaíram a partir do século XVIII” (FERRARO, 2008, p. 17)31. O 

Relatório da Avaliação da Intervenção Governamental no Sistema Produtivo Fundo de Pasto, de 

1987, concluiu que: 

Os fundos de pasto estão geralmente situados em áreas de terras devolutas, com sua 
situação jurídica indefinida, sendo originária de grandes fazendas, as chamadas 
“Fazendas Mães”, compradas diretamente das antigas sesmarias e repassadas 
através de herança ou venda da posse (Avaliação da Intervenção Governamental no 
Sistema Produtivo Fundo de Pasto, de 1987). 
 

 Passados quase três décadas do trabalho produzido pela CAR, não é mais apropriado falar 

de uma “situação jurídica indefinida” dos fundos e fechos de pasto, tendo em vista as legislações 

em âmbito estadual, nacional e internacional que servem de fundamentação jurídica para definição 

das áreas dos fundos e fechos de pasto tais como elas são, de uso comum. Mas, esse entendimento 

não é pacífico posto que atravessado por interpretações divergentes, como é o próprio processo de 

disputa em torno da lei por essas comunidades - uma luta pela lei, contra a lei e com a lei32.   

 

1.3.2. Lutar com a lei, pela lei e contra a lei 
 

 A luta em torno da lei pelas comunidades de fundos e fechos de pasto emerge no momento 

em que a posse coletiva é ameaçada pelos instrumentos da lei e pela ausência de uma lei específica, 

que assegure o direito de permanecer na terra. Dessa maneira, na literatura sobre as comunidades de 

fundos e fechos de pasto, especialmente, nos trabalhos de Torres (2011), Ferraro (2008) Santos 

(2009), Oliveira (2014) e Diamantino (2007), encontramos um destaque para os impactos 

relacionados à implementação de uma lei, em alguns municípios baianos, conhecida como “Lei dos 

4 Fios” ou “Lei do Pé Alto”, que teria sido um marco dos primeiros conflitos e obstáculos 

encontrados pelas comunidades de fundos e fechos de pasto para permanecerem nas suas terras. 

Essa lei buscava regulamentar o uso das cercas, baseado em dispositivos relativos ao direito de 

vizinhança do Código Civil de 1.916, na tentativa de impedir a passagem de animais nas 

propriedades alheias. Na prática, a lei inviabilizava a criação de bodes à solta, pois quando 

adentravam a propriedade alheia estavam vulneráveis a todo tipo de violência, sendo que desse fato 

                                                 
31  Ferraro e Bursztyn (2008) destacam que a “maior parte dos fundos de pasto está em áreas originadas da Casa 
da Torre (municípios de Monte Santo, Uauá, Curaçá, Canudos, Juazeiro, Jaguarari, Andorinha, Itiúba, Campo Formoso, 
Sobradinho, Casa Nova, Sento Sé [...]”(FERRARO JR.; BURSZTYN, 2008, p. 6) 
32 Veremos que a relação com a lei é um tanto quanto controvertida. Lutar pela lei, ao mesmo tempo, exige uma 
atuação nos seus termos, mas este enquadramento legal tem diversos reflexos e é nessas controvérsias que procuramos 
situar nossa análise.  
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surgiam muitos conflitos entre as partes envolvidas (SANTOS, 2009, p. 5-6) e “favorecia a 

ocupação de terras por grandes pecuaristas de gado de corte permitindo a construção de cercas de 

três ou quatro fios de arame” (FERRARO JR., 2008, p. 57). Nessa situação, 

Em muitos municípios, devido à “Lei dos quatro fios”, a criação solta – o que 
caracterizava, como já foi mencionado, os Fundos de Pasto – desapareceu por 
completo. Este fato foi muito prejudicial para as comunidades localizadas ao norte 
da Bahia que viram o rápido processo de cobiça sobre suas terras, instalando-se os 
conflitos, principalmente nas comunidades de Fundo/Fecho de Pasto registradas na 
região Oeste do estado, no processo inicial de levantamento das comunidades 
existentes (SANTOS, 2009, p. 6). 
 

 Segundo Diamantino (2007), os empecilhos para o criatório de bode à solta serviram “de 

mote para o processo de organização comunitária em algumas regiões da Bahia, nos anos setenta, 

que ficou conhecido como 'a luta pelo bode solto'” (DIAMANTINO, 2007, p. 70). Assim, 

conquanto o desaparecimento de algumas comunidades, conforme destaca Santos (2009) ao se 

referir ao caso de Correntina, no Oeste Baiano (SANTOS, 2009, p. 6), é nos limites impostos pela 

referida lei, que encontraremos também a origem de um processo de organização comunitária que 

se volta para o Estado. Com isso, pretendemos elucidar de que maneira a lei vai progressivamente 

se tornando um referencial dessas comunidades, seja nas situações em que são prejudicados pelos 

seus termos, seja quando procuraram mobilizar esse instrumento para enfrentar as situações de 

conflito. Nesse sentido, no contexto da década de 1980, para superar alguns obstáculos jurídicos à 

regularização das áreas de uso comum, as comunidades tiveram que lidar com as formas jurídicas 

predeterminadas pelo Estado, pois, 

Para a implementação do processo de regularização das áreas comunitárias tornou-
se necessário acionar novos mecanismos jurídicos que superasse as limitações 
contidas na Lei de Terras. A alternativa encontrada, foi a criação de Sociedades 
Civis, (*)33, sem fins lucrativos, onde cada fundo de pasto pertence aos membros 
da comunidade organizados em forma de associação (Relatório da Intervenção 
Governamental no Sistema Produtivo Fundo de Pasto, de 1987). 
 

 Esse processo de regularização das áreas a partir da criação das associações não teve 

somente um impacto no seio das comunidades e na maneira como passaram a se organizar para 

atender a uma exigência formal do Estado, mas, a avaliação feita é de que o projeto “fundos de 

pasto34” teve um impacto institucional no momento em que “motivou uma reflexão a respeito da lei 

                                                 
33  O Relatório refere-se à Lei de Terras do Estado da Bahia nº 3038 de outubro de 1972. 
34 A respeito desse projeto do estado da Bahia nas áreas dos fundos de pasto, que já mencionamos algumas vezes, 
ainda que possamos explicitar os limites em torno de sua área de abrangência (inicialmente, em Uauá, Curaçá, Juazeiro, 
Jaguarari, Monte Santo, Senhor do Bonfim e Canudos) e mesmo sua efetividade frente aos conflitos em torno da posse 
da terra: “foi por meio deste que se iniciou o debate sobre a regularização das áreas de uso comum no estado da Bahia. 
Até o início da década de 1980, o que existia era justamente a resistência dos camponeses em suas posses, com pouca 
visibilidade do Estado, principalmente em níveis federal e estadual. Relacionada à eleição de um candidato considerado 
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de terras do Estado da Bahia e do próprio Estatuto da Terra, alertando sobre a necessidade de suas 

reformulações para atender a regularização de áreas de uso comum” (Relatório da Intervenção 

Governamental no Sistema Produtivo Fundo de Pasto, de 1987, p. 123).   

 Mesmo com a incorporação das demandas de regularização fundiária das áreas dos fundos 

de pasto na política fundiária do estado da Bahia, na década de 1980, passados quase três décadas, o 

número de comunidades reconhecidas ainda é ínfimo. Mas, entre o reconhecimento e as omissões 

do Estado, existe uma história de luta em torno da lei, que não pode ser simplificada em números, 

pois envolve contenciosos relativos ao acesso e uso da terra, com suas múltiplas tensões e 

concepções entre direitos divergentes. Nesse ponto, este trabalho também procura problematizar a 

maneira como a ação coletiva das comunidades de fundos e fechos de pasto, direcionada para 

homologação dos direitos através da lei, reflete na sua construção enquanto movimento social, que 

luta para permanecer na posse coletiva da terra ao tempo em que reafirma um modelo de 

propriedade que ataca na raiz a propriedade privada e capitalista, com convergências e dissensos 

entre a forma estatal e a maneira como as comunidades vivem e concebem seus direitos. Nesse 

ponto, o reconhecimento da legitimidade da ocupação de suas terras pelo Estado se refere ao 

imperativo da homologação do direito pela lei, mas também se ancora em um senso de justiça sobre 

as suas reivindicações.  

 Dessa maneira, para analisar o processo de luta e construção da identidade coletiva pelas 

comunidades de fundos e fechos de pasto, é preciso considerar também a tensão entre um direito 

costumeiro - práticas reiteradas por uma certa tradição local - e o direito formal garantido pelo 

Estado. Nenhuma dessas formas de regulamento são estanques. Muito pelo contrário. Tanto o 

costume quanto a lei formal, resguardadas as suas especificidades, são constantemente permeados 

por interesses conflitantes. Assim, procuramos entender as lutas pela terra e o território pelos  

fundos e fechos de pasto através da lei a partir de uma matriz de leitura thompsoniana, no sentido de 

superar a visão simplista sobre as disputas que se estabelecem no seio do Estado para aprendê-lo 

enquanto expressão de uma unidade conflituosa, uma arena pública comum às diferentes classes e 

seus embates. É com essa compreensão que analisaremos, ainda que brevemente, as legislações 

pertinentes às comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto, atentando para seus contextos 

de aprovação, mas sobretudo para suas formas de apropriação, que também são contextuais. 

 

                                                                                                                                                                  
mais próximo às demandas populares (Waldir Pires, eleito governador do estado da Bahia em 1986 pelo PMDB), a 
conjuntura agrária na segunda metade da década de 1980 foi marcada pela ação do governo estadual na regularização 
das comunidades de Fundo de Pasto. Para tanto, foram utilizados os recursos do Banco Mundial em um montante que 
ultrapassou as cifra de Cz$ 35.000.000,00”. (MARQUES, 2013, p. 176) 
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1.3.3. A Constituinte Baiana de 1989 e a Lei nº 12.910/2013 de 11 de outubro de 2013. 
 

 Diante das limitações encontradas para regularização fundiária, as comunidades de fundos e 

fechos de pasto, junto com assessorias jurídicas e outras entidades, lutaram para conquistar seu 

reconhecimento na Constituição Baiana (CB) de 1989, através do parágrafo único do art. 178. 

Como veremos adiante, trata-se de uma importante conquista dessas comunidades, mas ainda 

apresentará limitações à concessão dos títulos de terra pelo Estado, por força de uma determinada 

interpretação a respeito das possibilidades oferecidas por esse dispositivo.  

 Para compreendermos melhor o contexto de aprovação do parágrafo único do art. 178 da 

CB, não podemos perder de vista o conjunto de interesses em torno do Capítulo III - Da Política 

Agrícola, Fundiária e Reforma Agrária - na Constituinte Baiana35. Através da leitura de uma parte 

das atas da Constituinte, passamos pelos debates calorosos36 em torno da definição de uma Política 

Agrícola, Fundiária e Reforma Agrária no estado da Bahia, sobretudo nas discussões a respeito da 

destinação das terras públicas e devolutas37. Isso refletiu na aprovação de artigos que buscam 

conciliar interesses divergentes, pois, a Constituição Baiana comporta uma miscelânea de 

dispositivos sem um eixo de coerência, que seria justamente, a exposição clara da real política 

agrícola e fundiária do estado. Existem artigos que tratam, ao mesmo tempo, de áreas públicas 

passíveis de ocupação, que variam entre 50 (art. 185)38 a 500 (art. 174 parágrafos 1º e 2º )39 

hectares, que independe de permissão ou autorização do estado; de áreas excedentes a esse tamanho 

desde que não ultrapassem 2.500 hectares (art. 177 e parágrafos 1º e 2º)40; da conveniência do 

                                                 
35  Na sessão extraordinária da Assembleia Constituinte para discutir o Título VI referente à Ordem Econômica e 
Social, destacou-se ser um tema de maior interesse social pela sua abrangência e pelos temas relacionados - a política 
agrícola, política agrária, educação, saúde, meio ambiente, dentre outros -, tendo, inclusive recebido o maior número de 
emendas. 
36  Os anais da Constituinte Baiana descrevem as vaias e aplausos da plateia ao longo dos pronunciamentos dos 
parlamentares. É significativo uma passagem em que um parlamentar é ridicularizado com vaias quando declara ser 
defensor da Reforma Agrária, mesmo atuando explicitamente em favor de interesses contrários a este projeto. Algumas 
reportagens sobre a Constituinte Baiana são sugestivas quanto às tensões que se estabeleceram em plenário,  a exemplo 
da reportagem do jornal Tribuna da Bahia sob o título “Vai começar a disputa ideológica” (Tribuna da Bahia, 05 de 
julho de 1989). 
37  As terras públicas já são reconhecidas no patrimônio do Estado; as terras devolutas, por sua vez, devem ser 
discriminadas e arrecadadas porque se definem por exclusão, isto é, as terras que não se incorporaram ao patrimônio 
dos particulares passam para o domínio do Estado, mesmo que ainda não tenham sido identificadas como tal.  
38  O art. 185 - Na distribuição de terras devolutas a ser estabelecida, serão excluídas as áreas até cinquenta 
hectares, que já estejam ocupadas ou utilizadas, individualmente, por pequenos produtores rurais ou aquelas utilizadas 
coletivamente por estes.  
39  Art. 174  - Decreto fixará para as diversas regiões do Estado, até o limite de quinhentos hectares, a área 
máxima de terras devolutas que os particulares podem ocupar, visando torná-las produtivas, sem pedir permissão ou 
autorização do Estado. § 1º - É ocupante de terra devoluta aquele que a explora efetivamente, obedecidas as disposições 
legais. § 2º - Ao ocupante cabe a preferência na aquisição das terras que ocupa; se o Estado não respeitar o seu direito 
de preferência por motivo de interesse público ou social, indenizará as benfeitorias e acessões feitas. 
40 Art.177 - As glebas devolutas acima dos limites estabelecidos na forma do Art. 174, respeitado o disposto na 
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estado no reconhecimento da ocupação (art. 178, parágrafo único)41. Assim, a ausência de uma 

definição sobre quais as prioridades na alienação das terras públicas e devolutas, fez prevalecer, de 

uma maneira mais condescendente, os interesses da grande propriedade, ou, como nas palavras de 

alguns parlamentares: 

[…] não há nenhuma ingenuidade nessas proposições encadeadas – o texto 
constitucional pretende, com esses três artigos, sacramentar a grilagem na Bahia! 
Grilagem que já é feita hoje, aqui e agora, independentemente das restrições 
existentes, quanto mais se o texto constitucional... (interrupção para concluir sua 
fala) determinar que a grilagem é absolutamente legal porque nós, os Constituintes 
da Bahia, decretamos que assim seja (ALBA, Pronunciamento do Deputado 
Emiliano José, PMDB). 
 

 O parlamentar refere-se a aprovação dessa sequência de artigos, em particular daqueles que 

o estado abre mão de suas terras no limite ou acima de 500 hectares, como o “trem da terra” ou o 

“besteirol da terra”. O pronunciamento de outros parlamentares, ligados a um campo  progressista, 

também compartilharam dessa visão quando expressaram que a Constituição Baiana estaria 

“camuflando a grilagem de terras”. Com isso, entenderam que: 

A Reforma Agrária foi derrotada na Constituinte Baiana. A conclusão é do 
deputado Emiliano José (PMDB), argumentando que o golpe fatal foi desfechado 
pelos constituinte baianos ao aprovarem o artigo 174, que garante a particulares a 
ocupação de terras devolutas de até 500 hectares, sem que para isso tenham sequer  
que pedir permissão ao Estado. Segundo Emiliano José a aprovação do artigo 174 
do Capítulo III – Da Política Agrícola, Fundiária e Reforma Agrária – foi uma 
grande derrota para o movimento popular, para a Igreja Católica que apresentou 
propostas e para Federação dos Trabalhadores da Agricultura, comparando o 
resultado a uma “constitucionalização da grilagem” (Diário Oficial, Para Emiliano 
houve proteção ao latifúndio, 27 de setembro de 1989). 
 

 No mesmo sentido, uma reportagem do Jornal da Bahia, denunciava que: 

A Constituinte baiana oficializou ontem  a grilagem de terras na Bahia, ao manter 
no texto um dispositivo que assegura a qualquer pessoa ocupar terras devolutas de 
até 500 hectares, sem a necessidade de obtenção de autorização  do Estado. A 
proposta originalmente apresentada pelo deputado Jayro Sento Sé (PMDB) acabou 
sendo mantida no texto, já que uma emenda supressiva do deputado Emiliano José 
(PMDB), caiu em plenário por um voto. Dos 32 necessários, a proposta de 
Emiliano  só alcançou 31 votos (Jornal da Bahia, Grilagem de terras é oficializada, 
27 de setembro de 1989). 

 

                                                                                                                                                                  
Constituição Federal quanto à aquisição de terras acima de dois mil e quinhentos hectares, só poderão ser adquiridas 
mediante prévia aprovação, pelo órgão competente, de projeto de exploração das referidas áreas. §1º - Nessas 
alienações, o título de domínio concedido pelo Estado conterá cláusula contratual resolutiva pelo não-cumprimento do 
projeto aprovado. §2º - A condição contratual resolutiva estabelecerá o prazo dentro do qual o projeto deva ser 
executado; se, dentro de tal prazo, ocorrer a inexecução total ou parcial, reverterá ao Estado a terra não explorada, sem 
devolução do preço conforme cláusula contratual. 
41  Este art. 178 e seu parágrafo único refere-se a ocupação da terra pelos Fundos e Fechos de Pasto e será 
apresentado e analisado mais adiante. 
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 É importante ressaltar que, no conjunto da sociedade civil organizada, ao longo da 

constituinte baiana, a Igreja Católica cumpriu um papel fundamental na exposição dos anseios da 

população baiana em torno, dentre outros, de uma política fundiária e uma reforma agrária, que 

pudessem frear a violência no campo e garantir uma democratização do acesso à terra. Assim, nos 

debates da Comissão responsável pela elaboração de um projeto para o Capítulo III da Constituição 

Baiana, um representante da CPT trata a necessidade de uma política fundiária nos seguintes 

termos: 

Em segundo lugar nós trazemos a sugestão também para que, no trato da questão 
fundiária do Estado, nós levemos em conta as discriminatórias, levemos em conta 
os problemas dos incentivos fiscais, levemos em conta tudo o que foi tratado aqui, 
mas acrescentamos um dado, que seja, hoje, este ano, feita uma recuperação da 
memória de tantos trabalhadores que já foram assassinados no Estado por estarem 
querendo trabalhar e viver do seu trabalho em cima da terra. Que a Constituição do 
Estado encontre uma maneira também de ligar a recuperação da terra ao crime nela 
praticado pelos grileiros e por aqueles que se apossam dela injustamente, 
expulsando dali famílias de trabalhadores e frequentemente assassinando pais de 
família. Era só isso (ALBA, Sessão da Comissão de Política Agrícola, Fundiária e 
Reforma Agrária da Constituinte da Bahia, 1989). 
 

 Na 24ª Sessão Extraordinária da Assembleia Constituinte do Estado da Bahia, em 11 de 

agosto de 1989, o orador em defesa da Emenda Popular da Igreja, sobre a política agrária e 

fundiária, tratou da questão das terras devolutas, que não estavam servindo aos trabalhadores rurais 

dada a inexistência de um plano para o assentamento dos trabalhadores sem terra. Sobre as áreas 

das comunidades de fundos de pasto diz que: “há casos ainda em que grandes fazendeiros estão 

tentando apropriar-se ilicitamente das terras, que são do Estado, e que, atualmente, estão sendo 

utilizadas pelos pequenos agricultores como fundo de pasto para a criação de animais de pequeno 

porte, tirando a sua sobrevivência” (ALBA, 1989). 

 Com uma participação ativa no processo da Constituinte, a emenda referente à Política 

Fundiária e Reforma Agrária apresentada pela Igreja, obteve 40 mil assinaturas junto à população 

baiana, segundo pronunciamento do representante da Igreja nas sessões extraordinárias. As 

proposições apresentadas objetivavam garantir que o pequeno posseiro fosse uma prioridade, tanto 

em relação ao acesso à terra quanto ao acesso às políticas públicas relacionadas. 

 Nesse ponto, é interesse também percorrer os discursos internos da Comissão da 

Constituinte Baiana que tratou sobre a  Política Agrícola, Fundiária e a Reforma Agrária para o 

estado porque essa Comissão reuniu parlamentares e contou com a participação de setores e 

entidades da sociedade civil organizada, a exemplo da Associação de Advogados e Advogadas dos 

Trabalhadores Rurais da Bahia (AATR), da  Comissão Pastoral da Terra (CPT), do Movimento de 

Organização Comunitária de Feira de Santana (MOC), mais ligados à defesa de um projeto 
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democrático de Reforma Agrária, da garantia da terra para o pequeno posseiro e os excluídos do seu 

acesso. Nos trabalhos dessa Comissão, encontraremos uma leitura sobre as implicações das políticas 

executadas pelo estado da Bahia, especialmente entre as décadas de 1970 e 1980, que, segundo a 

visão geral dos participantes, favorecia pequenos grupos em detrimento do próprio estado, que abria 

mão de suas terras e de sua capacidade fiscal. Com isso, constataram que o pequeno posseiro, a 

população mais pobre do campo, não estava contemplada na política de destinação das terras 

públicas e devolutas, bem como na disponibilização do crédito bancário e os investimentos no setor. 

Nesse ponto, sobre a destinação das terras públicas, a AATR, através de um de seus representantes, 

destacou a importância do Estado tratar disso como seu patrimônio, visando solucionar o problema 

do trabalhador sem terra. 

 A questão do incentivo fiscal e do crescimento econômico, que privilegia pequenos grupos 

que se apropriam indevidamente das benesses do Estado, nos interessa, particularmente, porque foi 

nesse contexto da década de 1970 e 1980, que as comunidades de fundos de pasto de Areia Grande 

sofreram tentativas de serem expulsas de suas terras para dar lugar ao capital econômico. O 

conhecido “escândalo da mandioca” foi uma evidência de que havia um desvirtuamento dos 

investimentos públicos aplicados no setor agrícola, de vez que os empresários rurais estavam 

utilizando para benefícios próprios e não exatamente para fomentar, através dos seus projetos, o 

crescimento no setor. Dessa maneira, destaca um participante da Constituinte: 

[…] quando o Governo acabou com o subsídio no crédito, paradoxalmente, a 
economia brasileira, no setor agrícola, continuou crescendo, não parou. As duas 
maiores safras do Brasil foram feitas sem subsídio no crédito. Isso significa o que? 
Que o subsídio estava sendo desvirtuado e sendo incentivado para outras coisas que 
não a atividade agrícola, ou seja, a atividade agrícola remunera o investimento feito 
dentro dela, qualquer que seja (ALBA, Debates da Comissão de Política Agrícola, 
Agrária e Reforma Agrária).  
 

 Nessa sessão da Comissão, foi destacado pelo representante do Movimento de Organização 

Comunitária de Feira de Santana que o movimento popular estava fragilizado, com uma diversidade 

de propostas e não tinha organização suficiente para fazer pressão na tentativa de aprová-las. 

Ademais, na sua avaliação, a composição da Assembleia Constituinte Baiana era pior do que a 

nacional quando se referiu às derrotas da esquerda nessa Constituinte. Nesse sentido, destaca a 

necessidade do movimento popular se unificar em torno de uma proposta junto aos parlamentares 

mais progressistas em um “bloco sólido”, “bloco único”, nos seus termos (ALBA, Debates da 

Comissão de Política Agrícola, Agrária e Reforma Agrária).  

 Sobre a correlação de forças na Constituinte Baiana, a avaliação do movimento social era de 
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que, dentre os 71 (setenta e um) parlamentares, desses 8 (oito) participantes42, apenas dez seriam 

mais afeitos a uma proposta de reforma agrária. Nesse sentido, alguns parlamentares chamaram a 

atenção para um debate que não seria harmonioso, destacando a importância de não se desprezar a 

força que parlamentares ligados à União Democrática Ruralista (UDR) tinham na Constituinte 

Baiana (ALBA, Debates da Comissão de Política Agrícola, Agrária e Reforma Agrária). As 

divergências apresentadas nos trabalhos da Comissão e mais ainda na sessão para votação do 

capítulo III, sugere que a questão agrária na Bahia, no Brasil, é pulsante e permeada por diversos 

interesses conflitantes43.  

 Não poderíamos deixar de destacar que independente da posição dos parlamentares 

(esquerda, direita, centro), nos debates da Constituinte, foi um ponto comum a defesa de uma 

“Reforma Agrária”, mesmo entre os que defendiam a alienação de terras públicas e devolutas bem 

ao gosto da grilagem de terras. Essa expressão é um bom exemplo de como determinadas lutas 

populares, quando ganham status de legitimidade, podem ter seu significado esvaziado ou mesmo 

comportar uma polissemia de sentidos, tal qual como ocorre com a expressão “democracia”, 

“cidadania”, dentre outros. No artigo “Brecha Negra em Livro Branco: Artigo 68, Remanescentes 

de Quilombos e Grilagem no Brasil?”, a historiadora Márcia Motta chama a atenção para essa 

“polissemia” no termo Reforma Agrária na Constituição Federal, uma vez que estava em jogo 

diferentes concepções - desde à defesa de uma ampla distribuição de terra à dinamização da 

produção agrícola do Brasil (MOTTA, 2006, p. 231). 

  Dessa maneira, ainda que a aprovação do art. 178, parágrafo único da CB, represente uma 

conquista para o processo de reconhecimento das comunidades de fundos e fechos de pasto,  não se 

afasta das contradições do processo constituinte acima mencionado, pois ainda trará no seu escopo 

os freios que a posição latifundiária e concentradora da terra estabelecera para a Reforma Agrária e 

para a política agrária e fundiária como um todo na Constituição Baiana. Nesse sentido, embora a  

Emenda Popular da Política Agrária e Agrícola apresentada pelas organizações populares – 
                                                 
42  Essa condição de “participantes” incomodou a um dos parlamentares, o que evidencia as tensões e disputas 
em torno da Constituição Baiana de 1989. Uma reportagem do Jornal A Tarde informava que o deputado Emiliano José 
do PMDB se recusou a assinar a carta na condição de mero participante da Constituição Estadual (Jornal A Tarde, 
Deputado recusa jogo de cena e não assina a Constituição, 05 de outubro de 1989). 
43  Nos debates da Constituinte Baiana também foi mencionado, em algumas passagens, a atuação do Judiciário 
nos conflitos de terra. A esse respeito é interessante destacar que, assim como na Constituição Federal de 1988, a 
Constituição Baiana também tem previsão para a criação de Varas Agrárias na Bahia. Essa proposição está em início de 
implementação através da instalação das Varas Regionais de Conflito Agrário e Meio Ambiente no Estado da Bahia pelo 
Tribunal de Justiça da Bahia. No site do TJ, foi publicado recentemente que: “Seis comarcas baianas vão ganhar Varas 
Regionais de Conflito Agrário e Meio Ambiente. Com competência prevista na Lei de Organização Judiciária baiana 
para processar e julgar disputas de natureza fundiária e os crimes contra o meio ambiente, as unidades serão instaladas 
em Camaçari, Barreiras, Vitória da Conquista, Ilhéus, Juazeiro e Porto Seguro”. Disponível em: 
<http://www5.tjba.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=93438:comarcas-baianas-vao-ganhar-
varas-para-resolver-questoes-agrarias-e-ambientais&catid=55&Itemid=202> Acesso em 10 de maio de 2015. 
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Associação de Advogados dos Trabalhadores Rurais (AATR), Central das Associações 

Comunitárias (CASCO), Comissão Evangélica dos Direitos da Terra (CEDITER), Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI), Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Movimento de Organização 

Comunitária (MOC) – tenha tratado sobre o Título de Domínio nos seguintes termos: Art.14 – O 

Título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, e, 

bem assim, a mais de uma pessoa ou grupo organizados”. (Emenda Popular da Política Agrária e 

Agrícola), essa proposição não foi recepcionada na sua integralidade, pois, na redação final do 

artigo e seu parágrafo único, diz-se: 

art. 178 - Sempre que o Estado considerar conveniente, poderá utilizar-se do direito 
real de concessão de uso, dispondo sobre a destinação da gleba, o prazo de 
concessão e outras condições.  
 
Parágrafo único - No caso de uso e cultivo da terra sob forma comunitária, o 
Estado, se considerar conveniente, poderá conceder o direito real da concessão de 
uso, gravado de cláusula de inalienabilidade, à associação legitimamente 
constituída e integrada por todos os seus reais ocupantes, especialmente nas áreas 
denominadas de Fundos de Pastos ou Fechos e nas ilhas de propriedade do Estado, 
vedada a este transferência do domínio.” 
 

 A esse respeito, uma advogada popular, que acompanhou o processo de discussão e 

aprovação do art. 178 e seu parágrafo único, na Constituinte Baiana, destaca que a advocacia 

popular reconhecia os limites do referido dispositivo aprovado, mas naquele momento foi o que se 

conseguiu fazer dada a correlação de forças não somente na Constituinte, mas junto aos órgãos do 

Estado responsáveis pela questão da política agrária e fundiária, no sentido de convencê-los da 

importância de encaminhar uma minuta com essa proposição para ser votada pelos parlamentares. 

Todo esse processo contou com o protagonismo das comunidades de fundos e fechos de pasto. 

Segundo informa,  

Teve mobilização não sei quantas para o Interba, pro INCRA. Depois de ter 
mandado para assembleia o pessoal acompanhou atentamente até votar. Houveram 
divergências, mas tivemos maioria, até mesmo pela pressão. Na época, o 
movimento dos fundos de pasto estava no auge. Eles iam pra lá com farofa, 
soltando bodes pelos corredores. Na assembleia mesmo os caras piraram. Levaram 
os bodinhos com aqueles chocalhos. Quando o bodinho começou a subir a escada 
piriripiriri... (rsrsrs...). Ali eles queriam votar logo que era pra mandar esse povo 
pra lá com esses bodes. Era muito interessante... Aquilo ali sujava. Ai eles se 
uniam, ficavam doidos e diziam como é que faz, vamos votar logo (Entrevistada 1, 
26 de setembro de 2015).  
 

 A leitura sobre a Exposição de Motivos de sugestões para a elaboração do anteprojeto da 

Constituição do Estado da Bahia sugere que não houveram divergências quanto à justificativa para 

inclusão desse artigo e seu parágrafo único, tanto do ponto de vista social - os conflitos pela posse 
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da terra, quanto do ponto de vista jurídico – o reconhecimento da existência de restrições legais para 

o reconhecimento da posse comunitária. Mas, no momento de definir a natureza jurídica do direito a 

ser concedido aos integrantes das comunidades, a justificativa perpassa por uma concepção de tutela 

e preconceito, quando se diz: 

O Estado discriminará as áreas ocupadas, as arrecadará, registrará como “próprias” 
no registro do ofício de imóveis, e fará a outorga à associação, do direito real de 
concessão de uso, por um período relativamente longo, clausurará a concessão, 
com a sua destinação à exploração comunitária, com a inalienabilidade dos direitos 
concedidos, e com outras condições garantidoras da preservação da organização 
tradicional do grupo. O Estado não poderá, no entanto, conceder a qualquer tempo, 
o domínio à associação, o que poderia gerar o desvirtuamento da mesma, tornando-
a meio de enriquecimento dos seus dirigentes (ALBA, Exposição de Motivos – 2ª 
Reunião Extraordinária da Comissão da Ordem Econômica, Social, Direitos 
Humanos e Meio Ambiente da Assembleia Estadual Constituinte, em 14/04/1989, 
grifos nosso). 
 

Após a aprovação deste artigo e seu parágrafo único, o Estado passou a fundamentar 

juridicamente a concessão dos títulos coletivos, através do INTERBA44 (atual CDA), para as 

comunidades de fundos e fechos de pasto da Bahia. Essas concessões nunca solucionaram de todo a 

demanda existente - uma vez que a titulação sempre foi um processo lento45-, mas era o meio legal 

pelo qual o estado atestava o reconhecimento da posse tradicional exercida pelas comunidades com 

fins de regularização fundiária de suas terras. Como as leis, em geral, não podem ser lidas e 

interpretadas de uma maneira isolada, nem mesmo são sempre objetivas quanto às intencionalidades 

do seu contexto de aprovação, não são incomuns as mudanças de orientação sobre a funcionalidade 

de uma determinada lei, seja para seu desuso ou mesmo para atribuição de novos significados. 

Nesse ponto, é importante destacar o parecer nº PA -79/2007 emitido pela Procuradoria Geral do 

Estado (PGE) a respeito de um requerimento de regularização fundiária formalizado pela 

Associação Comunitária e Agro-Pastoril Fazenda Queimadas dos Currais, Município de Jaguari, 

pois para análise do caso, fez-se uma interpretação do art. 178 da CB, conjugada com outros 

dispositivos pertinentes ao requerimento. Este parecer importa na medida em que traz implicações 

para a regularização fundiária do conjunto das comunidades de fundos e fechos de pasto do Estado 

da Bahia, como se verifica: 

Quanto às áreas de “Fundo de Pasto”, a concessão de direito real de uso será 
                                                 
44  Essa autarquia estadual foi extinta através da Lei nº 7.435, de 30 de dezembro de 1998.  Com isso, através do 
Decreto nº 7.538, de 08 de março de 1999, a Coordenação de Reforma Agrária e Associativismo – CORA passa a 
chamar-se Coordenação de Desenvolvimento Agrário – CDA, absorvendo as funções do extinto INTERBA, dentre 
essas, a atribuição de proceder os processos de Discriminatória Administrativa das terras devolutas do estado da Bahia. 
Disponível em: <http://www.cda.ba.gov.br/cda/historico.php> Acesso em 30 de setembro de 2015. 
45  De acordo com Alcântara (2011), existem processos administrativos em andamento que "duram mais de 20 
anos, a exemplo da Comunidade de Fundo de Pasto Barriguda, Alto Redondo, Caldeirãozinho e outras mais" 
(ALCÂNTARA, 2011, p. 190). 



 
56 

outorgada pelo Estado, quando entender conveniente, à associação legitimamente 
constituída e integrada pelos seus reais ocupantes. O que não pode - e isto é 
incontroverso, basta atentar para a norma expressa no texto da Constituição 
Baiana - é o Estado transferir a dominialidade destas áreas, seja pela Alienação 
Simples (área com até 500 hectares), Alienação Excepcional (área acima de 500 
hectares) ou mediante doação (Parecer no PA 79/2007, p. 4 -5). 
 

 A PGE se refere ao parágrafo único do art. 178, que “veda a transferência do domínio46 das 

áreas de Fundos e Fechos ou Fechos de Pasto e nas ilhas de propriedade do Estado” e conclui que a 

regularização fundiária da área pretendida pela Associação postulante através da concessão do 

direito real de uso47, segundo o art. 44 da Lei nº 9.433/2005 (Lei de Licitações e Contratos da 

Administração Pública do Estado da Bahia), deve ser por “tempo certo e determinado”. Diante 

disso, as restrições à regularização fundiária das áreas de fundos e fechos de pasto passam a ser 

formalizadas nas propostas de contrato, que subscrevem cláusulas que vão desde o tempo de 

duração do contrato  às condições que implicam na rescisão contratual sem indenização.  

 Por conta das vulnerabilidades mencionadas, nos encontros, seminários e reuniões 

envolvendo as comunidades, as assessorias jurídicas, acadêmicos, dentre outros interessados na 

questão, o tema da regularização fundiária esteve na ordem do dia. Em verdade, mesmo antes do 

parecer da PGE, alguns espaços de debate sobre o processo de reconhecimento das comunidades de 

fundos e fechos de pasto já apontavam as limitações legais para regularização fundiária pertinente 

com a forma tradicional de ocupação da terra.  O Relatório do II Seminário Estadual das Áreas de 

Fundos de Pasto, realizado em Oliveira dos Brejinhos, entre 09 e 11 de julho de 2004, em especial, 

os registros sobre a oficina de Regularização Fundiária, evidenciam o interesse dos participantes no 

tratamento dos “principais entraves para a regularização fundiária das áreas de fundos de pasto”. 

Esses entraves, segundo os participantes, se deviam à “demora excessiva na emissão e distribuição 

por parte do Estado dos títulos de domínio, principalmente os das áreas coletivas”, bem como sobre 

a adequação de certos instrumentos jurídicos para regularização fundiária, dentre esses, foram 

discutidos: a Doação (destacou-se os limites apresentados pela Lei de Terras da Bahia de 1972 

quanto ao tamanho da área, bem como à transferência do título de domínio); Concessão de Direito 

                                                 
46  O domínio é um dos requisitos da propriedade, que garante ao proprietário "a faculdade de usar, gozar e dispor 
da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha", de acordo com o art. 
1.228 do Código Civil de 2002. As comunidades de fundos e fechos de pasto requerem a titularidade e o domínio da 
propriedade coletiva, em nome da associação legalmente constituída, com cláusulas de inalienabilidade, 
impenhorabilidade e imprescritibilidade.  
47  A Exposição de Motivos de sugestões para a elaboração do anteprojeto da Constituição do Estado da Bahia 
distingue as modalidades de direito real de concessão de uso para apontar a que, segundo os parlamentares, melhor se 
aplica na relação entre o Estado e os particulares: “um direito real e limitado sobre coisa alheia que na sua tipificação 
legal é definido como um direito por natureza resolúvel e temporário” (Exposição de Motivos – 2ª Reunião 
Extraordinária da Comissão da Ordem Econômica, Social, Direitos Humanos e Meio Ambiente da Assembleia Estadual 
Constituinte, em 14/04/1989). 
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Real de Uso (refere-se ao dispositivo do Art. 178 da CB, destacando a necessidade de uma maior 

regulamentação); RESEX (em que pese as vantagens em torno desse instituto, ele foi pouco 

debatido na oficina, por isso deveria ser melhor estudado). Uma das conclusões foi de que era 

“preciso estudos jurídicos mais aprofundados e uma assessoria jurídica para contribuir com o 

movimento na resistência dos fundos de pasto, bem como na abertura de caminhos envolvendo a 

ação política no campo judicial, executivo e legislativo”. 

 No IV Seminário de Fundo e Fecho de Pasto, realizado em Uauá, em outubro de 2011, o 

problema da regularização permanecia como central para a Articulação Estadual dos Fundos e 

Fechos de Pasto, sobretudo, considerando que naquele momento os obstáculos discutidos em torno 

da Concessão de Direito Real de Uso se efetivaram com o parecer da PGE anteriormente 

mencionado. Algumas das propostas de regularização apresentadas no II Seminário foram também 

debatidas. Sem adentrar nas diferentes posições que permearam os espaços do IV Seminário, o fato 

é que convencionou-se que os obstáculos apresentados pela PGE só seriam resolvidos com a 

alteração da lei. Essa orientação não partiu apenas dos agentes do Estado, mas também passou a ser 

incorporada nos discursos e nas práticas da Articulação Estadual de Fundos e Fechos de Pasto e 

associações relacionadas48, que nos últimos anos passaram a discutir a possibilidade de uma 

mobilização coletiva para disputar a alteração do artigo 178, parágrafo único, da Constituição da 

Bahia através de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de Iniciativa Popular49. Nesses 

termos, 

Quanto às nossas terras, temos como horizonte, a segurança jurídica das terras 
tradicionalmente ocupadas. Ou seja, o reconhecimento (já garantido juridicamente) 
de que as comunidades possuem direitos territoriais, respeitando suas posses. Na 
situação concreta, percebemos que o Título definitivo das terras é um instrumento 
importante para essa segurança50.  
 

Antes mesmo da mobilização em torno de uma PEC, em outubro de 2013, foi publicada a 

Lei nº 12.910/2013, que "Dispõe sobre a regularização fundiária de terras públicas estaduais, rurais 

e devolutas, ocupadas tradicionalmente por Comunidades Remanescentes de Quilombos e por 

                                                 
48  No site do Instituto Regional de Pequena Agricultura Apropriada (IRPAA), um instituto que, dentre outros, 
presta assessoria às comunidades de fundos e fechos de pasto, foi publicado uma nota com um título que confirma o que 
afirmamos acima: "Lei da Regularização Fundiária será prioridade da Articulação Estadual de fundo e fecho de pasto 
em 2013". Disponível: <http://www.irpaa.org/noticias/602/lei-da-regularizacao-fundiaria-sera-prioridade-da-
articulacao-estadual-de-fundo-e-fecho-de-pasto-em-2013> Acesso em 25 de dezembro de 2013. 
49  Essa proposta foi debatida no IV Seminário de Fundo e Fecho de Pasto, realizado em Uauá, em outubro de 
2011, oportunidade em que participamos representando um grupo de pesquisa e extensão em assessoria jurídica popular, 
vinculado à Universidade Estadual de Feira de Santana. Para que a PEC seja encaminhada para avaliação e votação do 
Poder Legislativo são necessárias assinaturas de 1% do eleitorado baiano. 
50  Nota pública da Articulação Estadual dos Fundos e Fechos de Pasto, publicada no site da CPT, em 09 de 
outubrode2013<http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/14-acoes-dos-movimentos/1770-
nota-publica-dos-fundos-e-fechos-de-pasto-da-bahia> Acesso em 22 de dezembro de 2013. 
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Fundos de Pastos ou Fechos de Pastos e dá outras providências"51. Em nota, publicada em 10 de 

outubro de 2013, no site da CPT, a Articulação Estadual de Fundos e Fechos de Pasto demonstrava 

insatisfações com a referida Lei no que diz respeito ao estabelecimento de um prazo limite para as 

associações celebrarem contratos de concessão de direito real de uso junto ao Estado que, de acordo 

com o § 2º do art. 3º da Lei nº 12.910/2013, seria até 31 de dezembro de 2018. De acordo com a 

Articulação, 

o projeto se mostra imensamente frágil, especialmente, em alguns pontos: O 
estabelecimento de uma data para que fosse protocolado o auto-reconhecimento, 
desrespeitando a Convenção 169 da OIT, e emendas que comprometem direitos 
fundamentais das comunidades tradicionais. A articulação repudia o projeto nesses 
termos, por entender que fere direitos historicamente conquistados, especialmente, 
nossa Lei Maior, a Constituição Federal52. 
 

 A estas discordâncias quanto ao tempo para o reconhecimento, soma-se o fato de que a 

titulação das áreas não são definitivas, mas através do contrato de Concessão de Direito Real de 

Uso (CDRU), com prazo prorrogável de 90 anos. No evento organizado pela Associação de 

Advogados e Advogadas dos Trabalhadores Rurais, a XXVIII Semana da Terra, ocorrida em Bom 

Jesus da Lapa, no Oeste Baiano, tivemos a oportunidade de acompanhar as avaliações feitas pela 

comunidades, a Articulação Estadual de Fundos e Fechos de Pasto e as assessorias jurídicas 

presentes a respeito do que representa a Lei nº 12.910/2013 para as comunidades. A avaliação é de 

que “a lei é uma resposta ao processo organizativo em torno da proposta da PEC, que vinha sendo 

discutida pelo movimento, pois mesmo que incipiente, mobilizaria para fora dos espaços 

tradicionais de negociação” (Relatoria da Semana da Terra, 2014). 

 Ainda é cedo para avaliar a eficácia da Lei nº 12.910/2013, mas não para apontar algumas 

fragilidades de fundo, no momento em que não avança, mas retrocede em relação às garantias legais 

que as comunidades já dispunham, a exemplo da política dos povos e comunidades tradicionais, que 

não comporta um termo final para o seu reconhecimento. Nesse sentido, 

O que eu vejo é o seguinte. A luta ela tem que ser evolutiva, progressiva. Ali está 
dizendo que não pode transferir, mas existe no corpo do inciso fala que pode 
conceder títulos a pessoa jurídica. Então, qual era a nossa intenção? Era de, depois 
de tanta briga, deixar assim e depois a gente brigar... Só que involuiu. Acabaram 
votando uma lei, em 2013, que é um absurdo. Ela tem dois aspectos que mataram a 
nossa... A primeira é essa questão de não mais transferir dominialidade e sim 
concessão de uso. E a segunda, é colocar um prazo para cadastrar tudo que é  fundo 
de pasto. Como se estivesse prazo... Falaram que é até 2018. Quem não cadastrar 
até lá não vai ter mais. Mas quanto a isso, a gente... no mutirão que a gente fez com 

                                                 
51  BAHIA. Lei nº 12.910/2013. Disponível em: 
<http://www.sepromi.ba.gov.br/arquivos/File/LeiDispoe.pdf> Acesso em 30 de novembro de 2013. 
52  CPT. Disponível em: < http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/14-acoes-dos-
movimentos/1770-nota-publica-dos-fundos-e-fechos-de-pasto-da-bahia> Acesso em 30 de novembro de 2013. 
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as comunidades de fundos de pasto, eu disse olhe: se é em 2018, em 2017 a gente 
vai brigar o ano todo para mudar esse artigo e para colocar que as comunidades em 
qualquer tempo poderão ser reconhecidas. Não vai acabar fundos de pasto. Quer 
dizer que em 2018 acabou fundos de pasto? E a gente deve a isso é que  também, 
na assembleia, os deputados do PT e do PC do B, esse povo mais à esquerda não 
tem ninguém mais ligado ao campo (Entrevistada 1, 26 de setembro de 2015).  
 

 Assim como o art. 178 e seu parágrafo único, partimos do entendimento de que a Lei nº 

12.910/2013, ainda que apresente pontos que fragilizam e fazem retroceder as lutas das 

comunidades de fundos e fechos de pasto, não pode ser encarada como um dado, pois é preciso 

refletir também sobre os possíveis embates em torno da sua aplicação, seja para fazer valer certas 

garantias inscritas no seu escopo, seja para rechaçar aquelas que violam essas mesmas garantias. 

Nesse ponto, uma matéria publicada no site da Coordenação de Desenvolvimento Agrário chama a 

atenção para as disputas que se estabelecem após a aprovação da mencionada lei em torno da 

definição das cláusulas do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso. Na reportagem, 

publicada em 15 de julho de 2015, “CDA discute regularização fundiária com as comunidades 

tradicionais”, um integrante das comunidades de fundos de pasto “considera que a discussão foi 

positiva pois oportunizou avanços na redação final do contrato. 'Hoje temos assegurado o direito da 

posse da terra, um dos principais motivos que nos leva a comemoração. Também celebramos a 

segurança jurídica devido a comunidade não ter a necessidade de ceder parte das terras para 

empreendimentos não agrícolas'."53Por essa e outras evidências, a Lei nº 12.910/2013 está em 

disputa.  

 

1.3.4. A Constituição Federal e a Política Nacional e Estadual dos Povos e Comunidades 
Tradicionais 

 
  Passados mais de duas décadas de vigência da Constituição Federal de 1988, ainda não é 

pacífico o entendimento sobre o quanto ela avança e o quanto retrocede na questão agrária, mas a 

visão predominante é de que a Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88 congregou diversos 

interesses de modo que o texto constitucional aprovado é “contraditório, ambíguo e com lacunas” 

(QUINTANS, 2011, p. 459). Essas contradições se refletem nos dispositivos referentes à 

propriedade da terra e à reforma agrária, a começar pela inclusão do direito de propriedade como 

um direito fundamental, ao tempo em que o condiciona ao cumprimento da função social. Mas para 

entender o que a CF/1988 representa para a democratização do acesso à terra nesse grande 

                                                 
53  CDA. Disponível em: <http://www.cda.ba.gov.br/noticias/index.php?id=147> Acesso em 29 de setembro de 
2015. 
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latifúndio chamado Brasil, é preciso considerar seu contexto de aprovação, mas também as 

possibilidades em aberto para sua aplicabilidade.  

 Nesse sentido, a concepção da propriedade como um direito fundamental se inscreve no 

mesmo texto em que se aprova o direito dos povos indígenas a seus territórios no art. 231, a garantia 

do território dos remanescentes de quilombolas no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) e os arts. 215 e 216 referente à proteção estatal aos modos de fazer, criar e 

viver dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

 Essas possibilidades propiciadas por outros artigos da Constituição, que não somente os que 

tratam da reforma agrária com base na distribuição de terras, são apropriadas por diferentes grupos, 

invisibilizados até então, mas que no conflito em torno de outras concepções de terra e território, 

passaram a estar no centro da questão agrária atual, o que também explica a intensificação dos 

conflitos nos seus territórios. Bem representativo do que afirmamos: 

em um total de 528 ocorrências registradas de conflitos sociais no campo no Brasil, 
no decorrer de 2009, cerca de um quarto delas correspondia a povos indígenas e 
quilombolas, à comunidades de fundo de pastos e comunidades de faxinais, à 
quebradeiras de coco babaçu, à comunidades extrativistas na Amazônia, ribeirinhos 
e outras unidades sociais usualmente designadas como povos ou comunidades 
tradicionais (CPT, Conflitos no Campo Brasil 2010, p. 111). 
 

  É nesse jogo de disputas em torno do texto da Constituição Federal que uma determinada 

interpretação leva ao reconhecimento do direito à propriedade dos territórios das comunidades de 

fundos e fechos de pasto  à proteção dos seus elementos sociais, culturais e econômicos. Para essa 

leitura, através dos arts. 215 e 216, a Constituição Federal de 1988 reconheceu os direitos dos povos 

das comunidades tradicionais aos seus territórios e à garantia do direito à manutenção das suas 

formas de viver em sociedade e em relação ao território54. De acordo com os referidos dispositivos: 

Art. 215. § 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional. 
 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
 
I - as formas de expressão; 

                                                 
54  Esse reconhecimento se deu a partir de muitas lutas e das tensões ocorridas durante a Assembleia Nacional 
Constituinte, uma vez que dividia posições dos grupos de interesses no Congresso Nacional, “[...] sobretudo porque 
rompem com a invisibilidade social, que historicamente caracterizou estas formas de apropriação dos recursos baseadas 
principalmente no uso comum e em fatores culturais intrínsecos, e impelem a transformações na estrutura agrária. Em 
decorrência, têm-se efeitos diretos sobre a reestruturação formal do mercado de terras, bem como pressões para que 
sejam revistas as categorias que compõem os cadastros rurais dos órgãos fundiários oficiais e os recenseamentos 
agropecuários” (ALMEIDA, 2006, p. 26). 
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II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º - o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 
 

 Na Assembleia Nacional Constituinte, atravessada por diversos interesses em torno da 

propriedade e da posse da terra, a aprovação desses artigos não foi um processo dado, concedido, 

mas foi fruto da mobilização dos povos indígenas, quilombolas e outros grupos que tensionaram 

para que o texto constitucional passasse a incorporar outras noções de território e de cultura, 

distintas da lógica da propriedade privada e da concepção de cultura dominante.  

 Mais recentemente, foi aprovada a Política Nacional dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, através do Decreto Federal n.º 6.040/2007, tendo as comunidades tradicionais de 

fundos e fechos de pasto da Bahia um assento na Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que tem, dentre outros, a atribuição de 

coordenar e acompanhar a implementação desta política (art. 2º do Decreto Federal n.º 6.040/2007), 

em caráter consultivo e deliberativo. O referido Decreto define no inciso I, do art. 3º, que os povos e 

comunidades tradicionais são: 

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição. 
 

 A aprovação do decreto que institui a PNPCT se dá num contexto de avanços no 

reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, com destaque para ratificação da 

Convenção 169 referente aos direitos dos povos Indígenas e Tribais em Países Independentes da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT)55 e, posteriormente, em 2003, a aprovação do Decreto 

Federal  nº 4887/200356referente às comunidades quilombolas. 

                                                 
55  A Convenção nº 169 foi ratificada pelo Brasil em 2002. 
56  Este Decreto foi objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), ajuizada pelo Partido 
Democratas (DEM), que está tramitando no STF. Sobre esse julgamento, existe um voto pela procedência do pedido 
pelo Relator, o ex-ministro aposentado Cezar Peluso, mas há também um voto, que foi publicado recentemente, em 
25/03/2015, da Ministra Rosa Weber a partir de um pedido de vistas do processo e que contrasta com a posição do 
Ministro Relator. Este parecer foi manifestado recentemente e vem sendo elogiado pelos setores progressistas. A 
respeito do voto da Ministra Rosa Weber importa destacar um ponto que diz respeito também a outras comunidades 
tradicionais, a exemplo das comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto, que é o critério de autodefinição, 
autorreconhecimento, disposto na Convenção 169 da OIT e reiterado em decretos que reconhecem os direitos dessas 
comunidades, pois, é um critério muito questionado pelos setores que divergem dessa política de reconhecimento. 
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Em âmbito estadual, as comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto também 

passaram a ter assento na Comissão Estadual para a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades 

Tradicionais – CESPCT, regida pelo Decreto Estadual n.º 12.433/2010. O Decreto nº 15.634/2014, 

que regulamenta a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais reitera quase que na literalidade os dispositivos da Política Nacional acima referida. 

A respeito da aprovação de todos esses marcos legais mencionados, nunca é demais repetir 

que não garantem por si só a permanência das comunidades nos territórios historicamente ocupados, 

uma vez que se inscrevem num solo fraturado, que são as disputas de interesse no Estado. De um 

lado, o Estado enuncia uma posição de proteção aos direitos desses povos, com outra mão joga 

essas garantias pelo ralo dos projetos e leis em torno dos interesses da mineração, do agro e do 

hidronegócio. Bem ilustrativo disso são os dados chocantes sobre o assassinato de integrantes 

dessas comunidades nos últimos anos. Mas não é só com a força bruta que os interesses econômicos 

atuam para restringir esses direitos, mas também no âmbito institucional. Para se ter um dado 

preciso, em 2013, foram protocolados 30 projetos contrários aos direitos dos povos indígenas no 

Congresso Nacional, e apenas 7 favoráveis aos direitos das comunidades tradicionais57. 

Para além da interpenetração desses interesses divergentes, no momento de dar 

aplicabilidade às leis mencionadas, há que se considerar outros fatores, inclusive de práticas 

judiciais e de outros espaços de decisão do Estado, que tornam esses direitos inoperantes ou de 

somenos importância. Talvez nesse ponto também encontremos a razão para a lentidão nos 

processos de reconhecimento e titulação das áreas de uso comum dos povos e comunidades 

tradicionais. Em relação às comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto, sobre a 

regularização fundiária, até 2010, de um total de 464 comunidades, somente em torno de 110 

tinham recebido a devida titulação da área coletiva (TORRES, 2013, p.107).  

Nesse ponto, no artigo “Nas brechas da lei: remanescentes de quilombos, luta pela terra e 

memória no território da Fazenda Volta (Bom Jesus da Lapa – Bahia)”, Ely Souza Estrela (2011) 

                                                                                                                                                                  
Nesse sentido, importa destacar que: “Nada há na Convenção 169 da OIT que induza à conclusão de que a qualificação 
de determinado grupo como indígena ou tradicional – caso dos quilombolas – decorra – por relação de causalidade – de 
um procedimento qualquer de autodefinição ou autoatribuição de identidade. O conceito de consciência da própria 
identidade indígena ou tribal, tal como expresso naquela normatividade, reporta-se a dado objetivamente aferível, não 
obstante este dado – a consciência – manifeste um fenômeno psíquico, essencialmente subjetivo – ou intersubjetivo. A 
consciência da identidade não se impõe de modo solipsista, não se imuniza ao controle social da legitimidade da sua 
pretensão de verdade. Os mecanismos para atestar a autodefinição devem ser compreendidos como meios pelos quais 
essa consciência de grupo pode ser identificada, aferida e exteriorizada, e não como indutores de uma característica”. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3239RW.pdf. Acesso em 30 de abril de 
2015. 
57 Combate Racismo Ambiental. Disponível em: 
<http://racismoambiental.net.br/s=projetos+que+tramitam+no+Congresso+Nacional+> Acesso em 14 de janeiro de 
2014. 
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questiona o caráter restritivo da Lei, ao problematizar os limites dos dispositivos referentes ao 

reconhecimento das comunidades quilombolas (Decreto nº 4.887/2003 o art. 68 da ADCT) frente à 

existência de outros grupos sociais, inclusive, afrodescendentes, que não conseguem acessar à terra 

e outras políticas públicas associadas por razões as mais diversas. A autora reconhece a importância 

desses marcos legais, mas não deixa de trazer importantes pontos de interrogação que, de uma 

maneira indireta, também colaboram à problematização sobre os processos de reconhecimento de 

outras comunidades, considerando o caráter contraditório das leis. Nessa sucinta retrospectiva, que 

tentamos fazer em diálogo com legislações pertinentes às comunidades tradicionais, visualizamos 

que a conquista de direitos através das leis não percorre sob trilhos, mas sob trilhas bifurcadas, 

como tem sido as distintas direções da luta das comunidades tradicionais de fundos e fechos de 

pasto pelo reconhecimento político e jurídico.  

Feitas essas considerações, cumpre passar para o estudo de caso comparativo entre os 

conflitos pela posse da terra envolvendo as comunidades de Jabuticaba e Areia Grande, na tentativa 

de aprofundar nossa leitura a partir de uma expressão muito particular -  a disputa pela interpretação 

da lei no âmbito do Judiciário, com sua multiplicidade de olhares e apropriações pelos sujeitos 

envolvidos. Com isso, diante das peculiaridades dos processos judiciais que serão analisados, 

pretendemos reconhecer os reflexos em âmbito jurídico dos conflitos agrários envolvendo essas 

comunidades de fundos de pasto como possibilidade de reflexão em torno da complexidade da luta 

em torno da lei pelos grupos subalternizados da sociedade. 
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CAPÍTULO II - JABUTICABA E AREIA GRANDE: UM ESTUDO DE CASO 
COMPARATIVO 
  

Este capítulo pretende apresentar os conflitos pela posse da terra envolvendo as 

comunidades de Jabuticaba, Andorinha, 1990, e Areia Grande, Casa Nova, 2006, com intuito de 

refletir, de forma comparativa, em torno das condições em que se dá o processo de judicialização e 

a sua centralidade na configuração dos conflitos. Através da leitura de documentos - processo 

judicial, panfletos, atas de comissão, relatórios das entidades de assessoria, noticiários, dentre 

outros - e das entrevistas realizadas com advogados e advogadas populares, que atuaram nos dois 

casos; procuramos compreender as disputas em torno da legitimidade e legalidade sobre a ocupação 

das áreas em conflito, que interessaram as partes sob perspectivas diferentes – a terra para 

especulação numa perspectiva de rentabilidade econômica privada e a terra como garantia de vida e 

reprodução física e cultural do grupo. Assim, ao longo da descrição sobre os conflitos, 

apresentaremos as condições da conjuntura social e política em que emergem para uma  reflexão 

contextualizada. Ao final, de maneira breve, apresentaremos uma síntese de certas condições sociais 

e políticas que consideramos importantes a uma análise comparativa, que não é senão um esforço de 

indicar o quanto esses conflitos se afastam e se aproximam com o intuito de complexificar a 

compreensão sobre suas expressões no âmbito do Judiciário. 

 

2.1. O conflito pela posse da terra e direitos territoriais envolvendo as comunidades de fundos 
de pasto de Jabuticaba 
 

Hoje, dos 5 milhões de proprietários rurais apenas 46 mil são donos de 162 
milhões de hectares, ou seja, aproximadamente, a metade das terras 
agricultáveis no Brasil. Somente, os 2 maiores proprietários rurais têm 
juntos, o equivalente a mesma quantidade de terra que os 3 milhões 300 mil 
pequenos agricultores têm. Isso sem falar ainda que 36 milhões de hectares 
de terras agricultáveis são pertencentes a empresas estrangeiras no Brasil. 
Isto é, praticamente, o dobro da quantidade de terras dos pequenos 
camponeses. Toda esta situação é um reflexo de uma política arcaica que 
rege a legislação sobre a terra no Brasil […]. 

 

 Esse pronunciamento foi proferido por um deputado estadual petista, na Assembleia 

Legislativa da Bahia (ALBA), em 12 de abril de 1995, quando se referia ao conflito de terra 
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envolvendo comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba, no Município de Andorinha58, que teve 

repercussão estadual, seja pelo número de famílias envolvidas e os atos de violência física 

praticados pelo pretenso proprietário, seja pela atuação institucional no atravessamento do conflito. 

Dito isto, no mesmo período, somente na micro-região de Senhor do Bonfim, de acordo com dados 

da CPT, havia mais de cinco áreas de fundos de pasto em conflito, com processos de regularização 

formalizados junto ao INTERBA, que estavam engavetados no órgão há mais de cinco anos sem 

qualquer solução. Como mencionado no primeiro capítulo, a década de 1980 e 1990 foram 

marcadas por muitos e intensos conflitos na Bahia, em especial, na região Nordeste do estado, onde 

se encontra a Fazenda Jabuticaba. De acordo com uma advogada popular: 

Então, nesse período que ocorreu o conflito de Jabuticaba, nós tínhamos um outro 
conflito em Monte Santo da Lagoa do Pimentel, que foi um conflito que ficou na 
história pela marca da violência, da perseguição. Nós tínhamos o conflito de Pau 
Verde. Nós tínhamos outro conflito, o Desterro, que foi muito, muito... foi um 
período muito longo de conflito, mas já estava um pouco amenizado no Desterro. E 
assim, nós tínhamos conflito em Campo Formoso. Jacobina foi uma matança de 
trabalhador terrível. Nós tínhamos a Fazenda Alagoinhas onde abateram 
trabalhador. Nós tínhamos várias fazendas também na região de Jacobina 
(Entrevistada 1, 26 de setembro de 2015).  
 

 O conflito de Jabuticaba foi tema de diversas páginas de jornal, com uma grande 

repercussão. Nos arquivos da Comissão Pastoral da Terra, em Senhor do Bonfim, alguns recortes de 

jornais da década de 1990 tinham as seguintes reportagens: “Violência em Jaguarari é denunciada” 

(Jornal A Tarde, 10 de janeiro de 1991). “Posseiro quer paz em terras de Bonfim” (Jornal A Tarde, 

10 de janeiro de 1991). “Juíza ordena expulsão de posseiros em Bonfim” (Tribuna da Bahia, 10 de 

abril de 1995). “Cardeal pede punição para assassino de trabalhador” (Jornal A Tarde, 12 de julho de 

1990). “Trabalhador Rural é morto em Andorinha” (Jornal A Tarde, 05 de julho de 1990). 

 O conflito de Jabuticaba envolveu mais de trezentas famílias (cerca de 1.500 pessoas) que 

ocupavam a Fazenda Jabuticaba há décadas, 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) para confecção de esteiras e chapéus, que eram comercializados nas feiras 

locais. Segundo entrevista de um advogado popular que acompanhou o processo: 

Havia uma posse longa. Os relatos que pegávamos do pessoal era de que havia 
pessoas há muito tempo, desde o ano de 1930 quando houve uma seca muito grande 
na região e lá terminou sendo um lugar onde eles podiam se refugiar porque fica 

                                                 
58

 
   O município de Andorinha está localizado na região nordeste da Bahia. Foi emancipado politicamente no ano 
de 1989. Até esta data era um distrito que compunha o município de Senhor do Bonfim. Segundo uma advogada 
popular: “a Jabuticaba era toda a área, todinha solta, livre, sem cerca. Ela fica entre o Município de Jaguarari e o 
município de Andorinha. Parte Andorinha, parte Jaguarari. Fica próximo ao Povoado de Santa Rosa de Lima, que é 
Jaguarari” (Entrevistada 1, 26 de setembro de 2015).  
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próximo à serra, com alguma água e a partir dali eles começaram a se fixar na 
fazenda Jabuticaba, tanto com a criação como com a plantação de algumas culturas 
(Entrevistado 2,  27 de agosto de 2014). 
 

 As comunidades que ocupavam a área dos fundos de pasto desenvolviam suas atividades 

pacificamente até a chegada de um fazendeiro paraibano para a região, no início de 1990, que 

alegava ter comprado a área da Fazenda Jabuticaba. Segundo informações da Coordenação de 

Reforma Agrária e Associativismo (CORA), vinculada à Secretaria de Agricultura, Irrigação e 

Reforma Agrária (SEAGRI) do estado, naquele momento, “as famílias tinham uma criação de 

aproximadamente 4.000 caprinos/ovinos, 4.000 suínos e 1.500 jumentos. Os trabalhadores, 

principalmente as mulheres, desenvolvem intensamente o artesanato de palha, confeccionando 

chapéus, bolsas, esteiras, etc.”. 

 Por meio de suas associações de criadores de Santa Rosa de Lima e Lagedo, as comunidades 

de fundos de pasto haviam feito requerimentos ao Instituto de Terras da Bahia (INTERBA), órgão 

responsável pela execução da política fundiária do Estado, para regularização da área de uso 

comum, antes mesmo do aparecimento do conflito com o pretenso proprietário. Assim, através de 

uma discriminatória administrativa, o INTERBA  havia levantado e publicado a fazenda Jabuticaba 

como área de Fundo de Pasto ao reconhecer, de um lado, que se tratavam de terras devolutas, de 

outro, que havia uma posse longa, mansa e pacífica exercida pelas comunidades.  

Vale salientar ainda que a referida Fazenda fazia parte do Projeto Fundo de Pasto, 
sub-segmento fundiário do PDSFN – Programa de Desenvolvimento do Sistema 
Fundiário Nacional, que consistia em discriminação e posterior regularização das 
terras do Estado, atividades estas executadas pelo INTERBA, que, inclusive, 
chegou a tomar 156 requerimentos, efetuar 87 medições de áreas individuais e 
iniciar a medição da área de uso comunitário, na Fazenda Jaboticaba, suspendendo 
suas atividades após o estabelecimento da querela judicial. (BAHIA. Secretaria de 
Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/ Coordenação de Reforma Agrária e 
Associativismo. Informações sobre a Fazenda Jabuticaba, 05 de janeiro de 1995). 
 

 Relatórios e notas públicas elaborados pelas entidades de assessoria aos trabalhadores rurais 

de Jabuticaba, a exemplo da Comissão Pastoral da Terra (CPT), registraram a forma como se deu o 

conflito entre o pretenso proprietário e essas comunidades de fundos de pasto. Para expulsar as 

famílias do fundo de pasto à força bruta, o pretenso proprietário cercou a área, mantendo presos os 

animais dos posseiros; devastou a caatinga com motosserras; e manteve pistoleiros armados para 

ameaçar a vida e a tranquilidade dos posseiros. Nesse clima tenso, em junho de 1990, foi 

assassinado um jovem camponês dos fundos de pasto por um pistoleiro, a mando do pretenso 

proprietário (CPT. Últimos acontecimentos da 'Jabuticaba', 4 de julho de 1990).  

 Esses fatos foram levados à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da violência e 

impunidade no Campo, da Assembleia Legislativa da Bahia, que passou a atuar com a instauração 
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de uma sessão especial na cidade de Senhor do Bonfim para apurar os conflitos na região. Entidades 

sindicais, assessorias jurídicas e bispos da Igreja Católica denunciaram nos meios de comunicação e 

em alguns órgãos estaduais a situação de violência e ameaça sofrida pelos posseiros de fundos de 

pasto de Jabuticaba. Essas mobilizações deram grande visibilidade ao conflito, que teve seus fatos 

publicados em muitas matérias do Jornal A Tarde, no Tribuna da Bahia, e levou a que alguns órgãos 

estaduais relacionados à questão agrária se posicionassem publicamente sobre o conflito.  

A CPI decide encaminhar as denúncias à SSP e ao Ministério Público, cobrando 
medidas urgentes das autoridades para solucionar o conflito. Participaram desta 
sessão, além de Luiz Umberto, os deputados Amabilia Almeida, Alcides Modesto e 
Henrique Sampaio; técnicos do Ibama; o delegado municipal; Bispo Dom Jairo e 
líderes sindicais de vários municípios da região. No final, mais de 300 camponeses 
saíram em passeata, pelas ruas da cidade, protestando contra a grilagem de terras. 
(CPT. Conflitos no campo, Fazenda Jabuticaba, 14 de junho de 1990). 

 
 O relatório da Comissão Pastoral da Terra de 1992 traz um panorama da situação de 

conflitos na micro-região de Senhor do Bonfim, que inclui a Fazenda Jabuticaba: 

Este documento que se propõe mostrar os conflitos fundiários e os problemas 
advindos da grilagem na micro-região de Sr. do Bonfim, tem como objetivo chamar 
a atenção das autoridades governamentais contra este descaso; e ao mesmo tempo 
exigir destas uma ação enérgica para solução da grilagem e da violência no campo, 
que a cada dia vem tomando corpo, causando a morte e principalmente a expulsão 
de centenas de famílias, desta região, sobretudo das áreas de Fundo de Pasto, assim 
conhecidas (CPT. Conflitos fundiários da micro-região de Senhor do Bonfim, 17 de 
julho de 1992). 
 

 É nesse contexto de violência e ameaças à posse da terra e à vida dos posseiros, que a área 

ocupada pelas comunidades passa a ser objeto de uma ação judicial. Assim, contrariando a regra59, 

inicialmente foram as próprias comunidades que ajuizaram uma Ação de Reintegração de Posse60 

n.º 88/90, que visava não somente garantir o retorno à posse da área, como também para solucionar 

os atentados violentos à vida das pessoas e ao meio ambiente praticados pela outra parte. Assim, 

antes mesmo que a discriminatória administrativa fosse concluída, com a concessão dos títulos para 

as comunidades de fundos de pasto, a disputa em torno da legitimidade e legalidade da posse da 

terra perpassaria, a partir de então, pelos termos jurídicos. 

 Cumpre destacar que no mesmo período em que foi ajuizada a Ação de Reintegração de 

                                                 
59 Chamamos atenção para a condição de autoras do processo judicial porque, em geral, as comunidades não são 
proponentes de ações judiciais. Por um lado, isso encontra explicação na dificuldade de acesso à justiça, que envolve, a 
necessidade dos serviços da advocacia e por conta dos custos em geral da judicialização; por outro, por uma descrença 
em relação à postura do Judiciário, que, no mais das vezes, é visto como um órgão conservador e pouco penetrável aos 
interesses dos setores subalternizados da sociedade. 
60  A título de esclarecimento, a Ação de Reintegração de Posse está prevista, atualmente, no Art. 926 do CPC, 
que dispõe: “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.  
Além das comunidades, com base nesse dispositivo, o pretenso proprietário também ingressou com uma Ação de 
Manutenção de Posse, que, por ter sido posterior, fora apensada ao primeiro processo, tendo em vista tratarem-se de 
ações conexas com a mesma causa de pedir e as mesmas partes.  
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Posse, pelas comunidades de Jabuticaba, a Diocese de Bonfim, vinculada a CPT, tinha uma relação 

de 29 (vinte e nove) ações judiciais, entre processos cíveis e criminais, todos relativos à questão 

agrária (CPT. Relação dos processos ajuizados e em trâmite nas comarcas dos municípios sob a 

jurisdição da Diocese de Senhor do Bonfim). Particularmente na Comarca de Senhor do Bonfim, 

onde tramitava a ação judicial das comunidades de Jabuticaba, havia mais um processo, uma Ação 

de Manutenção de Posse (proc. nº 89/86) referente ao conflito envolvendo as comunidades de 

fundos de pasto de Barriga Mole61, em Andorinha. 

 Com o entendimento de que havia uma posse mansa e pacífica desde 1930, que encontrava 

amparo na legislação brasileira, as comunidades e as assessorias jurídicas avaliaram, naquele 

momento, que, além da luta e da resistência, se mostrou necessário buscar a proteção do Estado 

através da ação judicial. Para as assessorias jurídicas, a posse de terra longamente exercitada pelo 

trabalho coletivo tinha “amparo legal não só na Constituição do estado, em seu art. 178, parágrafo 

único, mas também no Código Civil Pátrio, que há muito contemplou o compáscuo, Artigo 646, 

como instituto jurídico”. (Jornal A Tarde, Juíza define quem vai ficar na fazenda, 07 de janeiro de 

1995). O processo judicial se somou a outras medidas, que consistiram no encaminhamento das 

demandas aos órgãos estatais - Secretaria de Reforma Agrária, Secretaria de Segurança Pública, 

INTERBA, Governadoria do Estado, Assembleia Legislativa -, com o intuito de apuração e punição 

do crime praticado contra a vida de um jovem posseiro a mando do pretenso proprietário, bem 

como na busca de garantias para permanência na posse coletiva da terra. 

 Ao longo de, pelo menos, cinco anos, o processo judicial se tornou um dos componentes 

centrais do conflito de Jabuticaba, com desdobramentos distintos, conforme o juiz que conduzia o 

feito, chegando a se apresentar também como “a fase mais dramática da disputa pela posse da terra 

travada com o fazendeiro” (Comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba, Juíza decidirá destino 

de mais de 300 famílias da Fazenda Jabuticaba, Senhor do Bonfim, 30 de dezembro de 1994). 

Conquanto a estratégia pela judicialização visasse, dentre outros, a pacificação do conflito, ao longo 

da duração do processo judicial, as comunidades passaram por momentos de vulnerabilidade e 

                                                 
61  Esse conflito envolveu um casal de proprietários e mais de cem famílias da comunidade de fundo de pasto de 
Barriga Mole. O processo iniciou-se em 1986, à época, na contestação e demais peças do processo, os advogados dos 
réus já chamavam a atenção para o fato de se tratar de terras devolutas, de serem os réus integrantes de comunidades de 
fundos de pasto, com um modo de vida e de relação com a terra específicos os quais garantiam a sobrevivência. Ainda 
não se mencionava a expressão “comunidade tradicional”, não obstante fosse referenciada as particularidades da 
situação, bem como o clamor social de uma decisão contrária envolvendo um conflito coletivo. Sobre esse processo de 
Barriga Mole, importa destacar trecho da entrevista concedida por uma advogada popular quando diz: “Essa foi a única 
área que nós ganhamos uma sentença mesmo em favor dos trabalhadores. Eles ganharam na justiça. Nos outros 
processos, acabou que quando saiu a decisão da justiça, o INCRA já tinha resolvido. Teve área até que não houve 
Discriminatória, mas que houve acordo. Tinha áreas também em que o fazendeiro tinha um pedacinho, comprado 
mesmo, documentado, tinha dominialidade, mas ele queria pegar a área toda. Teve várias formas de resolver os 
conflitos” (Entrevistada 1, em 26 de setembro de 2015). 
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ameaças ao exercício da posse coletiva, em algumas circunstâncias, pela atuação do próprio 

Judiciário. Dada a importância da judicialização, nesse momento, importa percorrer, ainda que 

parcialmente, em torno das motivações e desdobramentos, que fizeram do conflito de Jabuticaba um 

marco no conjunto dos processos judiciais envolvendo as comunidades de fundos de pasto da região 

nordeste da Bahia62. 

 Pois bem, na Ação de Reintegração de Posse, o juiz reconheceu a posse mansa e pacífica das 

comunidades de fundos de pasto e concedeu o pedido de liminar, devolvendo a área em litígio para 

as famílias de posseiros, além de ter reconhecido que o documento apresentado pelo pretenso 

proprietário tinha um incidente de falsidade63. Esta decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça da 

Bahia, que não conheceu o agravo de instrumento64 interposto pelo pretenso proprietário, que 

objetivava recorrer da decisão liminar, sob o argumento de que aquele não teria cumprido as 

formalidades requeridas. 

 De acordo com um advogado popular, que atuou no processo, a concessão da liminar, de 

uma lado, contou com a sensibilidade do magistrado face à problemática social; de outro, com a sua 

seriedade e rigor técnico quando observava os requisitos legais para decidir, tendo realizado, 

inclusive, audiência de vistoria e perícia da área. Pela leitura da decisão, verificamos um 

embasamento teórico em termos de uma definição do que venha a ser posse, que se refere ao 

próprio fundamento das ações possessórias, como também, se ressalta os elementos de prova, que 

justificaram o convencimento do magistrado, quando diz: 

Os depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de justificação65, seguem 
uma linha de unanimidade no sentido de comprovar a posse dos requerentes na 

                                                 
62  Tivemos esse entendimento desde o primeiro levantamento nos arquivos da CPT de Senhor do Bonfim não 
somente pelo número de materiais, mas também pela maneira como a memória do conflito ainda permanecia viva para 
aquela entidade de assessoria. Posteriormente, as entrevistas realizadas também nos remeteram a essa conclusão. 
63  A alegação do incidente de falsidade se justificava pelo fato de que as terras tinham um título de domínio 
inscrito no Ofício de Registro de Imóveis, em 1935, com base em uma formal de partilha de inventário sem a devida 
continuidade na cadeia sucessória, que como se sabe deve demonstrar em que momento a área foi destacada do 
patrimônio público para o particular. O pretenso proprietário tinha em seu nome “escrituras de mil réis, que não 
especificaram a área do imóvel, nem com precisão o seu perímetro e confrontações. Escrituras subsequentes a partir de 
agosto de 1973, passam a registrar primeiramente uma área de 11.000 ha (onze mil hectares) e posteriormente, 
conforme averbação de autoria do oficial de Registro de Imóveis, sem haver processo regular, é reduzida para 9.182 ha 
(nove mil, cento e oitenta e dois hectares)” (Governo do Estado da Bahia, Relatório SEAGRI). 
64  O agravo de instrumento é um recurso processual interposto, via de regra, contra decisões interlocutórias, 
incidentes, que são aquelas que não apresentam uma solução final ao processo, a exemplo da sentença. Está previsto nos 
arts. 524 a 529 do Código de Processo Civil. 
65  Essa audiência de justificação anterior à concessão da liminar chama atenção porque é um tipo de decisão que 
destoa  do procedimento adotado pelos magistrados, que, em geral, concedem liminares, nos casos de conflitos 
fundiários, sem ouvir o contrafactual, a posição da outra parte. Diante disso, uma das expectativas das organizações 
populares, que atuam em conflitos fundiários, era de que o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13105/2015), que 
fora recentemente aprovado, incluísse como um requisito a realização de audiência de justificação prévia e conciliação 
entre as partes antes da concessão da liminar. Mas, o dispositivo aprovado se manteve com a mesma redação do atual 
Código de 1973 (art. 928), quando diz: Art. 562.  “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem 
ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o 
autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. 
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área em litígio e configurar a inexistência de conflito anterior à chegada do 
requerido, que se deu no mês de abril do corrente ano, menos de um ano, portanto 
(Decisão liminar - Jabuticaba).  
 

 Além disso, na sua decisão reforçou a legitimidade da ocupação pelas comunidades, fazendo 

referência ao trabalho realizado pelo INTERBA, que teria reconhecido e publicado a Fazenda 

Jabuticaba como área de fundo de pasto. Ocorre que, com a mudança de juiz nesse processo 

judicial, houve uma mudança de orientação a respeito da destinação da área a partir de 

posicionamentos divergentes sobre o fundamento e a legitimidade da posse. A atuação da 

magistrada também implicou numa maneira diferente de conduzir o processo no que diz respeito ao 

tratamento dispensado às partes e aos advogados. Nesse ponto, advogados populares, em entrevista, 

destacam esse tratamento diferenciado, dentre outros, na realização das audiências, que passaram a 

ser somente de “gabinete”, no sentido de que excluíam a participação das partes interessadas. Isso 

remete a uma comparação em relação à audiência de justificação, conduzida pelo primeiro 

magistrado. Nesses termos: 

[…] E essa audiência no dia da justificação prévia que o juiz determinou tinha 400 
pessoas no fórum e quando eu cheguei o pessoal já estava todo lá para  fazer a 
audiência. As famílias tinham vindo todas. E quando eu cheguei, o juiz estava no 
Gabinete dele e o advogado da outra parte, conversando com o juiz pretendendo 
que o juiz realizasse a audiência no gabinete dele e somente com os advogados. Eu 
defendi que, no mínimo, os autores tinham direito a assistir a audiência, a participar 
da audiência e estavam ali e eram todos interessados. E depois de muita discussão 
o juiz realizou a audiência no salão do júri e todos puderam participar da audiência. 
(Entrevistado 2, 27 de agosto de 2014). 
 

 De acordo com os documentos que tivemos acesso, ao longo da condução do processo 

judicial, a segunda magistrada apresentava indícios de que não decidiria em favor das comunidades. 

A esse respeito, a conclusão das assessorias, após a sentença, foi de que “a juíza não se traiu” (CPT, 

Carta aos amigos, maio de 1995). Assim, somado ao clima de violência na área, a participação dessa 

magistrada provocou uma situação de apreensão quanto à decisão judicial. Em nota pública 

elaborada pela AATR, ao tempo em que manifestam que havia “grande esperança dos posseiros” de 

que a juíza confirmasse a liminar concedida, não deixaram de dizer que: “Apesar da expectativa os 

posseiros estão temerosos quanto à forma como o processo vem sendo dirigido pela atual juíza, cujo 

comportamento tem deixado todos apreensivos” (AATR, 300 famílias dependendo de uma decisão 

judicial, 02 de junho de 1993). Esse temor em relação à decisão judicial se agravara após a 

realização de uma inspeção judicial66 na área: 

                                                 
66  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). No 
conflito de Jabuticaba - assim como em Areia Grande, como veremos adiante -, a inspeção judicial cumpriu um papel 
central para fundamentação da decisão judicial que concluiu pela inexistência da ocupação da terra pelos fundos de 
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Nesse evento que você está falando da inspeção, nós fomos intimados para uma 
audiência no fórum de Senhor do Bonfim. As famílias todas se deslocaram para 
uma audiência em Senhor do Bonfim, marcada para às 9h. Quando ela chega lá no 
fórum diz: “vou fazer uma inspeção” e não tinha  nenhuma pessoa, ninguém, os 
posseiros porque o pessoal tava todo na cidade, ai ela obviamente tinha montado 
toda estrutura para fazer isso, só que não tinha participado a ninguém, muito menos 
a gente, os advogados. Quando estávamos todos ali, já tinha um carro esperando 
ela para levar pra inspeção e a gente sai correndo, avisa o pessoal da CPT e 
consegue algum transporte pra que alguns deles, pelo menos, voltassem lá para 
acompanhar a inspeção. Então, ai na inspeção, qual foi a lógica desse 
procedimento, ela demonstrar que a coisa estava vazia lá, que ninguém morava lá, 
que a coisa estava vazia e também em contrário à lógica dos fundos de pasto 
porque nos fundos de pasto não há moradia, ninguém mora lá (Entrevistado 2, 27 
de agosto de 2014). 
 

 A partir desta inspeção realizada, as comunidades decidem arguir suspeição de parcialidade 

do juiz67 sob a alegação de que a magistrada estaria interessada em favorecer o pretenso proprietário 

pela maneira como vinha conduzindo o processo. De acordo com um advogado popular, 

A gente entrou com a suspeição já no final do processo, inclusive, pelo próprio 
conteúdo da decisão que ela vai dar. Ela começou a desenvolver uma prática de 
relacionamento assim, de menosprezo, sobretudo, às partes. Foram muitas 
audiências, as famílias iam mesmo sabendo que não iriam assistir as audiências. O 
pessoal ficava nos corredores do fórum e tinham menino chorando, e o pessoal não 
iria se comportar como se estivesse no fórum, num temor reverencial que o pessoal 
não tem, então, volta e meia, ela manifestava uma insatisfação muito grande, como 
se tivesse... se depende só dela, num extremo ato de autoritarismo, mandava 
esvaziar o fórum, mandava todo aquele povo sair. E a gente sempre dizendo que 
eram partes do processo que deviam estar assistindo as audiências e com o 
desenvolver dos procedimentos lá e na sentença, ai a gente, nós entendemos que 
em algum momento teria uma tentativa de suspender a manutenção dela na direção 
do processo. Nós entendíamos que havia uma má vontade dela em estar naquele 
processo, quando isso vai ficando mais evidente, nós entramos com o incidente de 
suspeição, já que a suspeição, mesmo que o juiz não aceite, suspende 
imediatamente o processo até que o Tribunal julgue a suspeição. O juiz pode dizer 
que não é suspeito, mas o Tribunal vai julgar. À época foi isso. Do jeito que o 
processo estava sendo conduzindo a decisão ia ser contra a gente, não tínhamos 
dúvidas. E se ela admitisse a suspeição, outro juiz assumiria e, talvez, fosse mais 
razoável lidar com outro juiz a frente desse processo (Entrevistado 2,  27 de agosto 
de 2014). 
 

 Até o julgamento do incidente de suspeição, que foi considerado improcedente pelo Tribunal 

de Justiça da Bahia, o processo ficou parado por mais de um ano. Como a última decisão havia sido 

a liminar, favorável às comunidades, essas permaneceram na área, ainda que sob o clima de tensão e 

                                                                                                                                                                  
pasto. 
67  Trata-se de um incidente processual previsto no art. 135 CPC e seus incisos, que especificam algumas 
situações em que se fundamenta a suspeição de parcialidade do juiz. Isso com base no pressuposto de que o exercício 
das funções jurisdicionais deve ser orientado, dentre outras, pela prerrogativa de imparcialidade. No processo 
envolvendo as comunidades de Jabuticaba, a magistrada não se considerou suspeita. Com isso, a Exceção de Suspeição 
foi submetida ao Tribunal de Justiça da Bahia para avaliar a fundamentação do pedido. Até que o incidente fosse 
julgado, a magistrada não pôde permanecer no julgamento da lide. 
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ameaça por parte do pretenso proprietário. Nos idos de 1995, quando a magistrada voltou a atuar no 

processo, não havia expectativas de que pudesse decidir pela permanência dos posseiros. Diante 

disso, entidades e organizações sociais criaram o “Comitê Pró-Jabuticaba em defesa da vida”: STR 

– Bonfim, STR-Andorinha, STR-Jaguarari, STR-Campo Formoso, STR-Itiúba, Sindimina, Sinspe, 

Sintec, Sindferro, Sismusb, Sindsaúde, que, dentre outras ações, procurava publicizar junto à 

população sobre o problema social, que envolvia aquelas tantas famílias de Jabuticaba: 

As entidades ligadas à defesa dos direitos humanos, da microrregião de Senhor do 
Bonfim, levam até a sociedade sua preocupação sobre o possível desfecho da 
questão da Fazenda Jabuticaba, em Andorinha. São trezentas famílias que vivem da 
terra prestes a serem desalojadas e jogadas em futuro incerto. São camponeses em 
via de serem condenados à marginalidade, à prostituição e a se juntarem à massa, já 
enorme, de excluídos que habitam às periferias de nossas cidades. É mais um 
problema social que desponta e que a sociedade organizada precisa estancar antes 
que aconteça (Comitê Pró-Jabuticaba, Carta à população, 09 de janeiro de 1995). 
 

 O Comitê Pró-Jabuticaba procurou mobilizar um conjunto de forças sociais através de ações 

que procuravam informar o caso à sociedade. Dentre essas ações, elaboraram um documento que 

contou com a assinatura de prefeitos, sindicalistas, deputados, e encaminharam para os órgãos 

públicos, para imprensa, inclusive, procurando o apoio de organismos internacionais, que também 

enviaram cartas para a magistrada, pedindo que fizesse justiça. O Comitê também organizou um 

fórum de debate Pró-Jabuticaba, em praça pública, para publicização do caso através de fotografias, 

documentos, notas públicas. Isso porque: 

Foi um tempo de agonia, muito bem expresso pelo poeta popular da Jabuticaba, 
Antônio Lino: “Meu Deus peço que ouça o meu grito/ lá do alto do infinito/ veja 
quanto já sofri. Meu Deus por favor me ouça agora, /joga a violência fora, /quero 
viver em paz aqui.” (CPT, Carta aos amigos, maio de 1995). 
 

 Como mencionado anteriormente, 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 trazia uma transcrição flagrantemente ilegal, pois sem nenhum registro anterior, 

na cadeia sucessória, aparecia uma área de 11.000 ha e posteriormente reduzido para 8.016 ha. O 

primeiro magistrado, que concedeu a liminar, reconheceu a nulidade do documento, bem como a 

inexistência do exercício possessório por parte do pretenso proprietário. 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, pois, de 

acordo com as alegações dos autores: 

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 
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bem da vida, deve-se obediência à forma preestabelecida em lei (Apelação – 
Jabuticaba). 
 

 A decisão da magistrada é um tanto quanto contraditória, 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). 
 

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

realizada. A magistrada descreve de uma maneira pormenorizada as impressões a que chegou após a 

inspeção judicial e expõe as razões pelas quais não considerava as comunidades legítimas posseiras, 

quando questiona: 

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).  
 

  Como se verifica por esse trecho da sentença, a magistrada demonstrou não reconhecer o 

modelo de propriedade, pois, existe uma especificidade no modo de vida e de relação com o 

território pelas comunidades de fundos de pasto, uma vez que a ocupação se dá pela apropriação e 

uso comum de áreas abertas por famílias que tem suas áreas individuais e roçados nas 

proximidades. No caso das comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba, as áreas de uso comum 

eram utilizadas para o pastoreio e para as atividades extrativistas, o que, segundo uma determinada 

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

a magistrada se refere, as pessoas, de fato, não residiam. Esse modelo de ocupação foi explicitado 

na petição inicial que traz, inclusive, a descrição do trabalho desenvolvido pela CAR, que já fora 

mencionado no primeiro capítulo dessa dissertação. Alguns trechos deste trabalho, citado na petição 

inicial, descrevem a ocupação dos fundos de pasto da seguinte maneira: 

A confirmação especial dos fundos de pasto imprime um caráter particular a essas 
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áreas. Constitui-se de grandes 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 apontou para um 

desencontro de visão entre os autores e a magistrada, que ressaltou questões referentes a sua 

compreensão de como deveria ser a ocupação e não exatamente como as comunidades entendiam, 

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. 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). 
 

  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! (Sentença – Jabuticaba). 
 

 O teor da decisão proferida pela magistrada requer uma análise mais detida, pois se trata de 

uma sentença que não se restringe à simples verificação dos pressupostos de legalidade da ocupação 

pelos fundos de pasto, mas de uma avaliação um tanto quanto subjetiva sobre a legitimidade do 

direito reivindicado. Diante disso, quando questionamos, em entrevista, os advogados populares a 

respeito do tratamento legal do processo judicial, a resposta obtida foi de que: 
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Ela cuidava da questão legal, mas a questão legal estava sempre... não era o 
determinante, na verdade, porque ela em nenhum momento trabalhou, por 
exemplo, o questionamento sobre que tipo de posse é essa que vocês não moram 
lá? Vocês moram na fazenda? Vocês criam naquela fazenda? Quando a pessoa dizia 
que não morava, já estava resolvido pra ela. O próprio direcionamento para 
comprovar a não existência da posse (Entrevistado 2,  27 de agosto de 2014). 
 

 Uma das frases mais simbólicas sobre a sentença proferida está registrada na carta de uma 

pároco, que colaborou com a luta das comunidades de Jabuticaba. De uma forma metafórica diz 

que: “A terra pareceu sumir debaixo dos pés dos trabalhadores e de todas as entidades que 

acompanhavam o caso” (CPT, Carta aos amigos, maio de 1995). Diante disso, embora tenham 

recorrido da sentença através do Recurso de Apelação no TJ/BA, não havia expectativas de reverter 

essa decisão em seu favor, por isso, decidiram adotar providências administrativas para que a área 

fosse desapropriada. Assim, através do Decreto de 16 de outubro de 1996 da Presidência da 

República (Diário Oficial, Seção I, 21381, 16 de outubro de 1996), o INCRA fora autorizado a 

promover a desapropriação da Fazenda Jabuticaba, de interesse social para fins de reforma agrária. 

Essa decisão administrativa garantiu a permanência das comunidades de fundos de pasto de 

Jabuticaba na posse da área de uso comum68. 

 Essa sucinta apresentação sobre a judicialização do conflito de Jabuticaba requer uma 

análise mais pormenorizada sobre as decisões judiciais proferidas, bem como a respeito da maneira 

como as comunidades, junto com as assessorias jurídicas, buscaram uma saída para o problema a 

partir de uma reflexão, que levou em conta a importância da decisão judicial, mas também o 

sentimento de injustiça frente à decisão ao manifestarem, por exemplo, que: “A sociedade acusou o 

golpe. 'É um absurdo uma sentença dessa!' Era o comentário da maioria. Enquanto uns poucos 

soltaram fogos” (CPT, Carta aos amigos, maio de 1995). Mas isso, faremos em outro capítulo, após 

a apresentação do conflito de Areia Grande, pois juntos indicarão a importância de uma análise 

comparada. 

 

2.2. O conflito pela posse da terra e direitos territoriais envolvendo as comunidades de fundos 
de pasto de Areia Grande 
  

'Temos intensão de morrer por nossa terra que é nossa mãe”  
(Comunidades de Fundos de Pasto de Areia Grande, Carta ao INTERBA e 

                                                 
68  A esse respeito é importante destacar que não investigamos nesta pesquisa se o modelo de assentamento 
proposto pelo Estado impactou o modo de vida dos fundos de pasto. Numa entrevista realizada com uma advogada 
popular, que atuou no conflito de Jabuticaba, esta nos informou que as comunidades se encontram na área até os dias 
atuais, bem como fez menção à existência de lotes. Dito isto, entendemos que se trata de uma informação muito 
relevante, mas que não pôde ser devidamente analisada no presente trabalho. 
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ao INCRA, Riacho Grande, 26 de março de 1980). 
 
“Só saem dali arrastados pelos pés”69.  
 

 Essas declarações de integrantes das comunidades de fundos de pasto de Areia Grande 

poderiam ser lidas como expressões de um momento da luta pela permanência na terra em que as 

adversidades implicariam no extremo de lutar com a própria vida para manter viva a promessa de 

ter permanecido, mas são expressões de contextos distintos da história dessas comunidades 

ribeirinhas do Sobradinho, que vivenciam uma luta pela terra que parece não ter fim. No final 

década de 1970 e a partir de 2006, quase 30 anos depois, as comunidades de fundos de pasto de 

Areia Grande vivenciaram momentos de vulnerabilidade à permanência na posse da terra, que 

muito embora apresentem situações e fatos específicos em cada contexto, mantiveram a 

particularidade de terem sido noticiados nas matérias de jornais pelos mesmos motivos: a violência 

física e simbólica do Estado, a grilagem de terras na região, a arbitrariedade dos pretensos 

proprietários que se utilizam da força bruta para expulsá-las, a importância da decisão judicial na 

configuração do conflito. Em outras palavras, as comunidades de fundos de pasto de Riacho 

Grande, Salina da Brinca, Jurema e Melancia, localizadas em Areia Grande, nesses contextos 

distintos, vivenciaram conflitos pela posse da terra em que as investidas de grileiros de terras e de 

alguns empreendimentos econômicos (públicos e privados) resultaram em ações judiciais com a 

finalidade de expulsá-las das áreas comunitárias que ocupam desde 1860, conforme relato dos 

moradores mais antigos e laudo agronômico produzido sobre a área.  

 Nesse processo de resistência não poderíamos deixar de mencionar que essas mesmas 

comunidades já haviam sofrido ameaças à posse da terra, anteriormente, quando da construção da 

Barragem do Sobradinho70. Um bom relato a esse respeito está descrito em um trecho de uma carta 

dos trabalhadores rurais destinada aos diretores do INCRA e do INTERBA, quando diz: 

Nós nascemos nessa terra do Riacho Grande e queremos ficar nela. Mudamos de 
lugar para outro, por causa da barragem; nossas casas foram cobertas pelas águas e 
só fizemos nos afastar, mas continuamos na mesma área. Nós nascemos e nos 
criamos nela […]. Quando fizeram a Barragem do Sobradinho, muitas vezes vieram 
para nos levar para a Lapa, e nós não quizemos ir, preferimos ficar nessa terra, 
porque nós sabia que se fôssem para lá íamos morrer de fome, como foi o caso de 
muitos irmãos nossos[...] (Comunidades de Fundos de Pasto de Areia Grande, Carta 

                                                 
69  É uma afirmação que aparece na narração de um vídeo produzido por Luiz Antonio Ferraro Junior, referente à 
luta dos fundos de pasto de Areia Grande, Casa Nova, que estavam sob ameaça de despejo judicial. 
70  O Encontro do Vale do São Francisco, realizado em Carnaíba, Juazeiro, entre 18 e 22 de junho de 1980, sob 
patrocínio da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), que contou com a participação de 
algumas entidades sindicais, tratou sobre os problemas advindos da construção da Barragem do Sobradinho e no 
documento final exigiu, dentre outros, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para examinar e processar os 
responsáveis pelas enchentes e desvios de recursos destinados aos flagelados (Jornal A Tarde, Denunciada ação 
arbitrária contra trabalhadores rurais, 14 de julho de 1980). 
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ao INTERBA e ao INCRA, Riacho Grande, 26 de março de 1980). 
 

 No final da década de 70, a empresa Camaragibe S.A., com sede no Rio de Janeiro, a partir 

da compra de alguns lotes de terra71, vai apropriando-se indevidamente de uma imensa área de 

terras públicas onde se encontram as comunidades de fundo de pasto, à época constituídas por 74 

famílias de posseiros, que se localizavam a 25 quilômetros da Barragem do Sobradinho. A empresa 

também recebeu “empréstimo de vultosos recursos do erário, sob a justificativa de fomento à 

produção agrícola no Brasil, bem como o recebimento de seguros-safra” (AATR. Um breve relato, 

março de 2010). 

 Para não verem suas terras invadidas pela Empresa Agropecuária Camaragibe, as famílias de 

posseiros fizeram uma vigília de 14 dias na área, em um clima de tensão social, que chamou a 

atenção do Poder Público para agir ante à possibilidade de acontecimentos desastrosos. Uma 

reportagem do Jornal A Tarde, de 11 de julho de 1980, informava que: 

A qualquer momento poderá ocorrer um confronto armado entre posseiros e 
empregados da empresa Camaragibe, na localidade de Riacho Grande, no 
município de Casa Nova. As famílias de posseiros estão sob tensão montando 
vigília no local para evitar que as máquinas invadam as terras. Durante à noite os 
funcionários da empresa saem atirando para intimidar os posseiros (Jornal A Tarde, 
Polícia tentará impedir luta armada em Casa Nova, 11 de julho de 1980). 
 

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

suas terras para a empresa Camaragibe S.A, que afirmava ter 30 mil hectares de terra na mesma 

área. Segundo relatório da Associação de Advogados dos Trabalhadores Rurais, a Empresa 

ingressara, em 1980, “com uma ação demarcatória com queixa de esbulho72, pois alegava que os 

moradores estavam invadindo terras de sua propriedade, alijando-a de sua posse de maneira 

violenta” (AATR. O fundo de pasto e um redemoinho de laranjas, contratos, sentença e pistolas!, 24 

de março de 2008). 

 Em verdade, a empresa Camaragibe não tinha títulos de domínio sobre as áreas, registrados 

em Cartório de Registro de Imóveis, mas registros de posse, registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos73. Além disso, os registros foram efetuados no início de 1980, o que evidencia uma 

                                                 
71  Após a aquisição das terras pela empresa em região próxima a Barragem do Sobradinho, houve uma pressão 
muito grande para que os posseiros saíssem da área sob a alegação de que suas terras eram inférteis, inclusive, com 
propostas de transferências para terras situadas nas imediações de Bom Jesus da Lapa (Jornal A Tarde, Posseiros 
denunciam ameaça de grilagem em terras de Casa Nova, 31 de março de 1980). 
72  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, demonstrar o 
esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorrera e a perda da posse”.  
73  O Cartório de Registro de Imóveis é responsável pelo registro e averbações de imóveis que dispõem de um 
título de propriedade. Nesse caso, a aquisição de uma propriedade privada por si só não garante seu registro nesse 
Cartório, uma vez que depende da averiguação da existência de sua cadeia sucessória com o devido destacamento do 
patrimônio público para o particular. O Cartório de Títulos e Documentos, por sua vez, é responsável pelos registros de 
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ilegalidade na forma de aquisição das áreas, que será posteriormente, objeto de uma nova ação 

judicial. Para ilustrar o que afirmamos, apresentamos uma descrição desses registros, que consta no 

Recurso Especial nos autos da Exceção de Suspeição impetrada pelas comunidades com a 

assessoria jurídica da AATR: 

Registro de Posse nº 316 do Livro de Títulos e Documentos, datado de 28 de 
fevereiro de 1980: referente a “ NA METADE, de uma (parte) posse de terras em 
comum na fazenda Cacimba do Meio, desta Comarca [...]. Na metade de uma parte 
(posse), em comum na Fazenda Casa Nova[...]. METADE de uma parte (posse), na 
Fazenda Urucé[...]. Na Metade de uma parte (posse), de terras em comum na 
Fazenda Casa Nova[...]”. 
 
Registro de Posse nº 317 do Livro de Títulos e Documentos, datado de 28 de 
fevereiro de 1980: referente a “NA METADE, de uma (parte) posse de terras em 
comum, na Fazenda cacimba do Meio [...]. METADE da porte (posse), em comum 
na Fazenda Casa Nova[...] (Recurso Especial/Exceção de Suspeição – Areia 
Grande, 11 de abril de 2011).   
 

 Por tudo isso, nesse processo judicial, Ação Demarcatória nº 215/1980, 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 

compulsoriamente74. Nesse momento, essa prática histórica e secular de ocupação ilegal de terras 

não encontrou os olhares cúmplices dos representantes da justiça. Em outras palavras, 

Tal situação ficou explicitada em decisão liminar proferida na Ação Demarcatória 
nº 215/1980, na qual a empresa Agroindustrial Camarigibe, tendo adquirido títulos 
de frações ideais de posse, pretendia se apropriar de toda a área ora discriminada. 
Note-se que já em 1980, a autoridade judicial reconhece a presença do que 
considera condôminos, cuja posse não pode ser demarcada justamente pela 
ausência de delimitação das áreas as quais se referem os títulos de posse. Não há 
dúvidas de que os condôminos referidos na supracitada decisão liminar são, 
justamente, as famílias das Comunidades de Fundos de Pastos que vinham 
exercendo sua posse tradicional (Recurso Especial/ Exceção de Suspeição – Areia 
Grande, 11 de abril de 2011).   
 

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

de instalar a usina de produção de álcool, com o cultivo de mandioca irrigada nas terras ocupadas 

pelos então denominados posseiros” (AATR. Um breve relato, março de 2010). Nesse conflito, na 

disputa em torno da posse da terra estava em jogo dois modelos de desenvolvimento: de um lado, a 

                                                                                                                                                                  
instrumentos particulares com o fim de conservação e prova da existência do documento ou da obrigação, mesmo 
daqueles que não se revestem das formalidades legais (Art. 156, parágrafo único da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros 
Públicos). 
74  Uma matéria publicada no Jornal A Tarde informa que: “Até mesmo o juiz da cidade 'que é um homem 
íntegro' foi coagido por ter favorecido aos posseiros no parecer sobre a ação demarcatória requerida pela empresa que, 
provocou a sua transferência” (Jornal A Tarde, Campo de mandioca ameaça patrimônio de 60 famílias, 04 de julho de 
1980). 
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terra como garantia de vida para quem nela vive e trabalha; do outro, a terra para os investimentos 

econômicos e os grandes negócios. Naquele momento e ainda hoje, nos conflitos entre posseiros e 

projetos desenvolvimentistas, o questionamento de um Bispo de Juazeiro, à época, permanece 

pertinente: “Por que entregar tudo isso às grandes empresas?” (Jornal A Tarde, Bispo de Juazeiro 

não quer grandes empresas, 15 de abril de 1980). Esse choque entre distintas visões sobre “a que 

serve” a terra, foi bem explicitado no documento final do 5º Encontro do Vale do São Francisco: 

Consideramos justa a decisão dos posseiros tanto por terem um direito líquido às 
terras, quanto pelo fato de não aceitarmos o PROALCOOL na sua política de 
promover grupos econômicos sem a mínima preocupação social. Não 
consideramos progresso a produção de álcool para “alimentar” os motores dos 
automóveis em prejuízo da produção de alimentos para o povo. Mais ainda, 
achamos que é tempo de abandonar a loucura da Indústria Automobilística e, em 
seu lugar, implantar sistemas mais baratos e mais eficientes de transporte, 
especialmente as ferrovias. […] Como Trabalhadores Rurais e como brasileiros, 
sentimo-nos obrigados a pôr em prática o que for possível e necessário para 
garantir nossa sobrevivência e colaborar com o autêntico progresso de 
desenvolvimento do Brasil (CONTAG. Documento final do 5º Encontro do Vale do 
São Francisco, Carnaíba, Juazeiro/BA, 22 de junho de 1980). 
 

 Na disputa pela posse da terra, para permanecerem nas áreas, as comunidades, com a 

colaboração de assessorias jurídicas populares e com o apoio da Igreja Católica75 pleitearam 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. Diferentemente do que anunciavam os títulos das matérias 

do Jornal A Tarde - Governo titulará terras. Acaba disputa em C. Nova/ Posseiros ocuparão 

legalmente terras do Estado: Casa Nova76 - o processo de regularização das terras, com a titulação 

para as comunidades de fundos de pasto, jamais fora concluído. As matérias publicadas em julho de 

1980 afirmavam o compromisso do INTERBA em titular as terras em nome dos posseiros de fundos 

de pasto em um prazo de 180 dias. Pelo teor dessas reportagens, o Governo da Bahia, à época, 

                                                 
75  É interessante destacar que, no contexto da década de 1980, 1990 e 2006, tanto no conflito de Areia Grande 
quanto no conflito de Andorinha houve a mediação da Igreja Católica em favor dos posseiros dos fundos de pasto. Os 
Bispos dessa Igreja não só se posicionavam publicamente em defesa das comunidades como buscavam tomar 
providências, como se dirigir ao Governador do Estado da Bahia para solicitar a permanência das comunidades na posse 
da terra.  
76  O Termo de Compromisso entre trabalhadores e INTERBA, firmado em 11 de julho de 1980, tinha as 
seguintes condições: 1) O INTERBA vai cadastrar as terras e vai titulá-las, sem ônus para os posseiros; 2) Durante todo 
o tempo que gastar para fazer isso, não vai permitir invasão da área; 3) Vai titular  no prazo de 180 dias; 4) Cada 
trabalhador vai receber até 100 ha. de terra; 5) Os posseiros se comprometem a observar os limites que ficarem 
definidos com a titulação (CPT. Prezados companheiros - Riacho Grande). Esse termo não fora cumprido, em parte, 
porque a empresa Camaragibe continuou utilizando-se de meios violentos para invadir as áreas dos posseiros (Jornal A 
Tarde, Interba em Casa Nova para decidir impasse entre posseiros e a Camaragibe, 18 de outubro de 1980); de outra 
parte, porque, embora o Interba tenha instalado um equipe de trabalho para o Município de Casa Nova a fim de 
solucionar o problema, passados mais de dois anos, somente teria sido feita metade da medição das terras, sem a devida 
titulação, conforme o pactuado no termo (Jornal A tarde, Trabalhadores reclamam título do Interba, 05 de novembro de 
1982). 
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parecia tentar conciliar os diferentes interesses em torno da área, ao deixar claro que resolvia as 

questões de disputa de terras sempre “levando em consideração, de um lado o consagrado na 

Constituição: O direito de propriedade e, de outro, o sagrado direito daqueles que realmente 

trabalham a terra e produzem” (Jornal A Tarde, Informe Especial: posseiros e grileiros, 15 de julho 

de 1980). No mesmo sentido, “A proposta das partes, que tem no INCRA o intermediador, consiste 

numa colocação de interesses, em que não fiquem prejudicados, nem posseiros, nem industriais”. 

Ao fim e ao cabo, a proposta consistia em garantir o alcance do projeto de irrigação mesmo que isso 

comprometesse a permanência de alguns posseiros que, nessa situação, seriam “relocados” com 

direito ao título de propriedade (Jornal A Tarde, Incra apresenta soluções para os problemas de 

terras, 18 de março de 1980).  

 Ao tempo em que disputavam a permanência nas áreas junto às instituições estatais, os 

posseiros de Areia Grande também se voltaram para a mobilização de um conjunto de forças 

sociais, que colaboraram para a formação de uma opinião pública a respeito do conflito, inclusive, a 

partir de um processo pedagógico de construção do sentido da resistência face à gravidade do 

problema social. Dentre outras manifestações, conclamavam para que outros trabalhadores rurais 

também se sentissem parte daquela luta: “é hora de todo trabalhador rural da região mostrar 

concretamente seu gesto de compromisso com esses companheiros. Ninguém melhor que um 

trabalhador rural pode entender o que significa ficar sem terra” (Jornal A Tarde, Projeto da 

Camaragibe é recusado, 11 de julho de 1980). Ou ainda: “[...] queremos nos solidarizar com todos 

os outros trabalhadores oprimidos desse Brasil. Somente podemos confiar na consciência, 

responsabilidade e honestidade dos companheiros trabalhadores”. (Comunidade de Riacho Grande, 

Prezados companheiros, Juazeiro, 29 de setembro de 1980). 

 O desfecho do conflito de Areia Grande, no contexto da década de 1980, se inseriu em um 

problema de outro alcance social – os casos de desvirtuamento de incentivos fiscais. O projeto da 

empresa para área jamais se efetivou, quando posteriormente comprovou-se tratar de um caso de 

utilização indevida de empréstimos bancários contraídos junto ao Banco do Brasil sob a alegação de 

investimentos no setor agrícola. Em verdade, “desde o início a intenção dos pretensos proprietários 

não era construir a empresa, pois, os trabalhadores construíam de dia e desfaziam a construção à 

noite”77. No mesmo período, a empresa alegou perda da safra para não pagar aos credores, decretou 

falência e foi abandonada, com um desvio de verbas que ganhou repercussão nacional no conhecido 

“escândalo da mandioca”. 

 Passados 27 anos de compromissos firmados outrora e não concretizados, em 2006, inicia-se 

                                                 
77  Relato de uma advogada popular, que se refere a fala dos posseiros dos fundos de pasto (Entrevistada 3, 04 de 
julho de 2014). 
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mais uma disputa judicial pelas áreas, dessa vez, com uma sentença favorável a dois pretensos 

proprietários que não figuraram no processo da década de 1980 e, nesse momento, ingressam com 

uma Ação de Imissão de Posse78 n.º 0001175-48.2006.805.0052, que objetivava a saída imediata das 

comunidades numa área que abrangia em torno de 20 mil hectares. Na execução da sentença, as 

comunidades tentaram resistir para não serem expulsas das áreas, mas não conseguiram impedir 

uma ação institucional violenta que deixou prejuízos sociais, materiais e simbólicos, que não foram 

reparados. Em Areia Grande, além do criatório de caprinos, ovinos e bovinos na área comum, as 

comunidades também desenvolviam projetos de apicultura com financiamento aprovado pelo Banco 

do Nordeste. Diante da saída forçada, o relato dos moradores era de que: “é difícil presenciar a 

derrubada 'do trabalho de tantas pessoas que estão ali para ter o rendimento que sustenta a família'” 

(Jornal A Tarde, Ocupantes de fazenda protestam, 03 de março de 2008). Em entrevista, uma 

advogada popular, que acompanhou o caso, relata: 

Depois que os pretensos proprietários adquiriram essa propriedade, eles entraram 
com uma ação de imissão de posse, que resultou na expulsão da comunidade da 
área de fundo de pasto. Nessa ação, a comunidade teve um dano de mais de R$ 
1.000.000,00, comprovado através de uma laudo que foi produzido por uma 
empresa de engenharia. As comunidades tiveram suas casas destruídas, cercas, 
casas de abelha, etc. (Entrevistada 3, 05 de julho de 2014) 
 

 Segundo informações obtidas nos arquivos da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da 

Associação de Advogados e Advogadas dos Trabalhadores Rurais (AATR), a Empresa Camaragibe 

decretou falência e o Banco do Brasil se tornou o principal credor da dívida de oito cédulas 

hipotecárias dos supostos bens da empresa. A partir de uma negociação com o Banco do Brasil de 

Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, dois empresários passaram a ser credores dos direitos da Camaragibe, 

conforme os autos do processo, e passaram a ser proprietários de uma área com mais de 25 mil 

hectares, local onde se encontram as comunidades de fundos de pasto (Brasil de Fato, Jagunços e 

empresários oprimem famílias no Semi-Árido da Bahia, 02 de abril de 2008). 

 A matéria do Jornal Brasil de Fato informa também que nenhum morador fora consultado 

sobre as negociações entre o Banco do Brasil e os novos credores da antiga Camaragibe, por isso, 

foram surpreendidos com a ordem judicial de garantir a imissão de posse desses empresários.   

Dessa maneira, embora exercessem a posse da área há cerca de 200 anos, os posseiros dos fundos 

de pasto tiveram que vivenciar a situação de despejo da área sem a oportunidade de se pronunciar a 

respeito. Segundo um posseiro dos fundos de pasto: “Eles chegaram já com a ordem determinada 

                                                 
78  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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pelo juiz. Esperava que pelo menos nós fôssemos ouvidos pela justiça”79 (Brasil de Fato, Jagunços 

e empresários oprimem famílias no Semi-Árido da Bahia, 02 de abril de 2008).  

 Nesse processo de luta e resistência, precisaram acionar órgãos estatais relacionados à 

questão agrária, como forma de denunciar as ilegalidades cometidas no ato de desocupação através 

do mandado de imissão na posse, bem como para requerer uma ação discriminatória para averiguar 

a legalidade dos títulos apresentados pelos pretensos proprietários. Nas reuniões e audiências 

realizadas com esses órgãos, firmaram-se compromissos relativos à apuração dos atos de violência e 

abuso no cumprimento do mandado judicial, bem como à realização de um levantamento cartorial 

dos imóveis rurais em litígio, denominadas Lages, Fazenda Baixa do Umbuzeiro, Curralinho, 

Fazenda Urecê e Fazenda Casa Nova, a fim de identificar se foram legalmente destacados do 

patrimônio público para o particular. Diante disso,  

no dia 18 de abril de 2008, a Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), 
órgão vinculado à Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, tornou pública, 
através do Diário Oficial do Estado da Bahia, a Portaria de n.º 19/2008. Tal 
Portaria instituiu a Comissão Especial de Discriminação de Terras Devolutas e 
instaurou o Procedimento Discriminatório Administrativo da gleba denominada 
Riacho Grande (Recurso Especial/ Exceção de Suspeição – Areia Grande, 11 de 
abril de 2011).   

 
 Assim, durante uma audiência realizada no Município de Casa Nova, que fora convocada e 

coordenada pelo Ouvidor Agrário Nacional com a participação da CDA, do INCRA, do juiz de 

direito, entidades de assessoria e as comunidades, o magistrado voltou atrás na sua decisão e na 

oportunidade leu em público sua decisão em que suspendia, provisoriamente, um dos efeitos da 

sentença, possibilitando o retorno dos posseiros na área que ocupavam anteriormente à 

desocupação. Posteriormente, o juiz substituto determina, através de um Auto de Reintegração de 

Posse, o retorno na área do litígio não só dos posseiros arrolados no processo, mas de outros 

interessados que ocupavam a área e também foram impactados pela decisão. Além disso, 

determinara a retirada dos autores do local, seus funcionários e vigilantes. Essa decisão do juiz 

substituto fora recepcionada pelo magistrado, que acompanhava o feito, de uma maneira negativa. 

Diante disso, expressa um dever de reparação ante a “injustiça” cometida contra a parte autora e 

determina o cumprimento da sua decisão, nos seguintes termos:  

Assim, cumpre a este Magistrado, utilizando-se do Juízo da retratação, 
considerando razões elencadas pela parte autora, tendo em vista a decisão proferida 
às fls. 231/232, em REVOGÁ-LA em parte, RESTABELECENDO A DECISÃO 

                                                 
79  É interessante observar que um depoimento muito parecido está registrado em uma carta escrita pelos 
posseiros de Areia Grande, na década de 1980, no conflito com a Empresa Camaragibe, quando questionam: “Como foi 
vendida essa terra sem consultar a gente, sem respeitar o nosso direito que já vem de geração a geração há mais de cem 
anos? A gente não entrega porque não vendemos, não demos e nem emprestamos [...]”(Comunidades de Fundos de 
Pasto de Areia Grande, Carta ao INTERBA e ao INCRA, Riacho Grande, 26 de março de 1980). 
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DE FLS. 219/220, determinando o novo ingresso da parte  autora na área 
pertencente a Fazenda Camaragibe […].” 
 
[...] OFICIANDO-SE ao Comando da Polícia Militar em Casa Nova-Ba para o 
imediato cumprimento da presente ordem judicial, nos moldes e celeridade com 
que fora cumprido a retirada dos autores do local do litígio, sob pena de 
descumprimento de ordem judicial.” (Decisão interlocutória – Areia Grande). 
 

 Destacamos essa decisão, que será melhor analisada no próximo capítulo, para evidenciar  

as divergências de percepção em torno do processo judicial que envolveu as comunidades de fundos 

de pasto de Areia Grande. O trecho da decisão acima referida é só uma demonstração de um 

processo que comportou reviravoltas, seja pela mudança momentânea de magistrado, seja pelas 

mudanças de orientação de um mesmo magistrado, que ora entende serem as comunidades legítimas 

possuidoras, ora esbulhadoras, ora nega a existência de uma posse coletiva na área em litígio.  

 Com a participação de outros órgãos estaduais relacionados direta ou indiretamente à 

questão agrária, a disputa judicial passou a contar com novos atores e novos elementos para 

definição da ocupação das áreas. Assim, independente das decisões judiciais até então proferidas, as 

comunidades passaram a lutar pela concretização de um processo de regularização fundiária, que 

garantisse sua permanência na posse das áreas de uso comum. Foi assim que,  

Como desdobramento da mobilização dos trabalhadores, uma ação discriminatória 
administrativa de terras públicas foi 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 […] (AATR. Um breve relato, março de 2010). 
 

 A Ação Discriminatória Judicial n.º 0001555-03.2008.805.0052, impetrada pelo 

Procuradoria Geral do Estado da Bahia, através da Procuradoria Regional de Juazeiro, suspendeu a 

Ação de Imissão de Posse e os efeitos da sentença que decidiu pela saída das comunidades80. Isso 

ocorreu porque, conforme determina o art. 26 da Lei Federal nº 6.383/76, o processo 

discriminatório judicial tem caráter preferencial e prejudicial em relação às ações em andamento, 

referentes à domínio ou posse de imóveis situados, no todo ou em parte, na área discriminada. De 

acordo com informações obtidas nas entrevistas com advogadas populares,  

Com esta Discriminatória as comunidades permaneceram na área. Na audiência 
dessa Discriminatória ficou reconhecido que há uma prática no Cartório de 
Registro de Imóveis de se registrar propriedades sem as exigências necessárias. Há 
uma naturalização da prática da grilagem a partir de uma prática reiterada 

                                                 
80  Quando o conflito parecia estar sendo resolvido em favor dos posseiros, esses são surpreendidos com o 
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” (Comunidades de 
fundos de pasto de Areia Grande, Nota Pública, 7 de fevereiro de 2009).  
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(Entrevistada 4, 05 de julho de 2014). 
 
[...] ficou comprovado no processo judicial que o registro dessas terras foi fraudado 
nos Cartório de Registro de Imóveis, uma vez que analisando as informações 
cartográficas, as poligonais, a propriedade não se fecha. São linhas espaçadas que 
não indicam que a propriedade registrada tenha existido. (Entrevistada 3, 04 de 
julho de 2014). 
 

 Com essa constatação, a Corregedoria do Tribunal de Justiça suspendeu todos os títulos 

referentes às áreas em litígio e todas as matrículas foram bloqueadas81. Assim, a Ação 

Discriminatória Judicial reconfigurou o conflito no processo judicial, pois, não se tratava mais de 

imitir os pretensos proprietários na posse da área, de vez que restara comprovado a ilegalidade dos 

títulos de terra apresentados. Nesse ponto, na audiência em que se reconheceu a ilegalidade dos 

títulos, uma advogada popular disse, em entrevista, ter ficado surpresa quando o magistrado sugeriu 

a realização de uma inspeção judicial na área. Na sua avaliação, o objeto do processo não mais se 

referia ao exercício da posse, mas à averiguação dos títulos apresentados no sentido de reconhecer 

se foram legalmente destacados do patrimônio público para o particular, o que dependeria tão 

somente da prova documental.  

 Como dissemos em outro momento, 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). Por se tratar de uma Ação 

Discriminatória Judicial, que se volta para os documentos cartoriais a fim de identificar se houve 

falsificação dos títulos, a fim de que o Estado possa arrecadar suas próprias terras, as assessorias 

jurídicas populares avaliaram que a proposição do magistrado em realizar uma inspeção judicial na 

área se apresentava como um instrumento desnecessário e inadequado para finalidade da referida 

ação. Ainda assim, a inspeção judicial fora realizada, com a devida intimação das partes 

interessadas e contou com a participação de representantes da CDA e da Procuradoria Geral do 

Estado.   

 A respeito da inspeção judicial, uma advogada popular relata, na entrevista concedida a 

autora, que durante a inspeção as comunidades pareciam estar convencidas de que o juiz havia se 

                                                 
81  O parecer da comissão responsável, no âmbito da CDA, pelo Procedimento Discriminatório Administrativo, 
informa que: “Após as emissões das certidões de inteiro teor, originárias do Cartório de Registros de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Casa Nova, verificou-se que os imóveis rurais formavam o conjunto da “Fazenda 
Camaragibe” (Lages/Baixa do Umbuzeiro; Curralinho; Urecê e Casa Nova), sofreram modificações em suas dimensões 
de maneira absurda e de forma extra-judicial, contrariando a Lei de Registros Públicos. Encaminhado ao Setor 
Cartográfico da CDA, o analista técnico desta instituição proferiu relatório (fls. 256/262), considerando inadequada e 
incorreta a metodologia empregada nos trabalhos topográficos apresentados ao cartório, que resultaram em alterações 
das extensões das áreas, alcançando um total de 27.936,62 ha. Verificou-se ainda nas plantas anexas ao relatório, 
configurações de ‘desenhos esdrúxulos e surreais’, devendo tecnicamente serem desconsiderados e juridicamente 
anulados” (Recurso Especial/ Exceção de Suspeição – Areia Grande, 11 de abril de 2011).   
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sensibilizado com a situação delas, mas para sua surpresa, o magistrado resolvera realizar uma 

segunda inspeção sem intimar as partes, com alegações que veremos adiante, extraídas do relatório 

da inspeção judicial. Segundo a referida advogada, 

Na segunda inspeção judicial, que foi realizada um tempo depois, o Juiz não teria 
intimado as partes  e ao que tudo indica foi acompanhado do capanga dos pretensos 
proprietários. A inspeção ocorreu numa sexta-feira, uma dia em que as 
comunidades saem para a cidade para vender seus produtos na feira. O Juiz 
arrombou o cadeado para entrar e no relatório da inspeção ele afirma que não havia 
pessoas vivendo naquela área. E ele não viu os bodes todos reunidos num local só 
(Entrevistada 4, 05 de julho de 2014). 
 

 Essa atuação do Judiciário resultou em uma Exceção de Suspeição por parte das 

comunidades, que alegaram a parcialidade do Juiz, que parecia tendencioso no processo em favor 

dos pretensos proprietários. Essa ação já foi apreciada pela Corregedoria e julgada no Tribunal de 

Justiça da Bahia como improcedente. Como o Juiz de Direito da Comarca de Casa Nova não fora 

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

desde o dia 30 de junho do corrente ano, a referida ação está conclusa para decião deste magistrado, 

sendo que já consta um parecer pela procedência do pedido autoral proferido pelo Ministério 

Público Estadual. Assim, as comunidades permanecem na área por força de encaminhamentos feitos 

junto aos órgãos do estado da Bahia, mas ainda não se tem uma sentença acerca do pedido da PGE 

na Discriminatória, que expõe a pretensão de destinar a área para as comunidades tradicionais que 

estão na posse, com fundamento nos dispositivos da Constituição Estadual de 1989, que asseguram 

o direito de preferência ao ocupante para a aquisição das terras devolutas (arts. 174, e 175). 

 Como dissemos anteriormente, o processo judicial envolvendo as comunidades de fundos de 

pasto de Areia Grande tem muitas nuances, com decisões divergentes e até contraditórias, mesmo as 

proferidas por um mesmo magistrado. Essas particularidades serão analisadas em um segundo 

momento. Por hora, interessa ressaltar a visão de um dos magistrados, que conduziu o processo, 

acerca da ocupação pelos fundos de pasto, melhor evidenciada na inspeção judicial, como segue: 

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 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, 
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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 nas áreas. Essas (pré) concepções, ao que parece, foram determinantes 

para realização da segunda inspeção: 

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 de pasto (Inspeção Judicial – Areia Grande, grifo do autor). 
 

 O magistrado contesta o documento elaborado pela CDA, mas não apresenta nenhum outro 

conjunto probatório, que não somente suas impressões quando da realização da primeira e da 

segunda inspeções. Sobre a discriminatória feita pela CDA, importa resgatar que, desde a década de 

1980, o estado da Bahia já havia reconhecido a ocupação das áreas pelas comunidades, no momento 

em que se comprometeu em titulá-las em nome dos posseiros, com base no processo de demarcação 

das terras realizado pelo próprio INTERBA, que é a atual CDA. Assim sendo, por não se sentir 

convencido acerca da legitimidade da ocupação, o magistrado concluiu seu relatório transparecendo 

um sentimento de que teria sido enganado, ao dizer: 

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 
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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 à margem da sua dinâmica de funcionamento. Além 

disso, aponta para um desencontro de percepções sobre o que venha a ser a ocupação da área de uso 

comum pelos fundos de pasto, quando declara ter ido a “beira do lago sobradinho (local excelente 

para ocupação), e também nada foi encontrado”. Nesse sentido, 

Eu acho que sim porque estava diretamente atrelado ao argumento da parte 
contrária, que alegava que as comunidades não viviam lá. E, de fato, as 
comunidades não vivem lá. Ali é uma área de pastoreio comunitário, que é o modo 
fundo de pasto. As comunidades vivem onde estão as casas, que estão em outros 
lugares até distantes de lá e o pessoal vai de moto, vai de carro, a cavalo para soltar 
os animais lá... (Entrevistada 4,  05 de julho de 2014). 
 

 Como uma simples leitura consegue indicar muitos elementos similares entre a visão da 

magistrada do processo de Jabuticaba e desse processo de Areia Grande, cabe prosseguir com uma 

análise comparativa entre a maneira com esses juízes decidiram nesses processos. De antemão, a 

partir do que apresentamos, a nossa leitura é de que 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 mais afeita à propriedade privada da terra, desconsideraram a posse 

tradicional e coletiva. Assim, o descompasso entre a territorialização dos fundos de pasto e as 

concepções dos magistrados origina-se de uma cisão entre distintas concepções sobre a propriedade 

e a posse da terra e seus direitos correspondentes.  

 Antes de prosseguir com a análise das decisões judiciais, concluiremos o presente capítulo 

com uma breve descrição sobre algumas condições que permeiam os conflitos de Jabuticaba e 

Areia Grande, que estão para além dos processos judiciais, pois dizem respeito à conjuntura 

política em que emergem esses conflitos.  

 

2.3. Elementos de distinção e semelhanças na conjuntura política e social de Jabuticaba e 
Areia Grande 
 

 Os documentos referente aos conflitos que estamos analisando indicam a participação de 

outros mediadores sociais, que não somente os advogados e advogadas populares. Chamamos a 

atenção para isso porque numa análise comparativa entre os conflitos passa a ser uma informação 

relevante identificar que esses mediadores não são os mesmos nesses diferentes contextos (década 

de 1990 e 2006). Isso sugere uma problematização sobre as possibilidades de luta da classe 

trabalhadora brasileira ao longo das últimas três décadas, mesmo que façamos isso de uma maneira 
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muito superficial e a partir de expressões bem específicas: a atuação dos sindicatos de trabalhadores 

rurais nos conflitos analisados e a luta em torno da Reforma Agrária. 

 Pois bem, os processos de mobilização e estratégias para permanecerem na terra, para além 

das decisões administrativas junto ao Estado, informam muito sobre as condições objetivas em cada 

contexto, que dizem respeito à articulação com outros grupos e à visibilidade dos conflitos no 

espaço público. O conflito de Jabuticaba, por exemplo, contou com uma participação expressiva de 

organizações sociais, que criaram o Fórum Pró Jabuticaba: STR – Bonfim, STR-Andorinha, STR-

Jaguarari, STR-Campo Formoso, STR-Itiúba, Sindimina, Sinspe, Sintec, Sindferro, Sismusb, 

Sindsaúde. Com isso, colaboraram para publicização do conflito e uniram forças para fazer frente às 

ações contrárias à permanência das comunidades: 

Departamento Rural da CUT, CPT de Barra, Senhor do Bonfim, Andorinhas e 
Jaguarari, Associação dos Lavradores do Retiro de Picada e Fundifran denunciam à 
imprensa e às autoridades as violências praticadas pelo Nelson Calvacante contra 
os posseiros. O fazendeiro pediu instauração de inquérito policial na delegacia de 
Senhor do Bonfim e ninguém sabe em que o delegado está se baseando para 
intimar os camponeses, pois a questão é possessória. (CPT. Conflitos no campo, 
Fazenda Jabuticaba, 19 de maio de 1990). 
 
Os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Jaguarari, Andorinha e Senhor do 
Bonfim, por seus presidentes adiante firmados, vêm a público denunciar o estado 
de violência em que vivem as mais de trezentas (300) famílias dos posseiros da 
área de fundo-de-pasto, sediada na Fazenda Jaboticaba (Jaguarari/ Andorinha) em 
razão do conflito fundiário que envolve os aludidos posseiros e o grileiro Nelson 
Cavalcanti de Souza […] (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguarari, Nota à 
População, Jaguarari, 05 de janeiro de 1991). 
 

  O conflito mais recente envolvendo as comunidades de Areia Grande contou com a 

participação de poucas entidades sindicais, além das assessorias jurídicas da CPT e AATR, bem 

como de outras entidades de assessoria, a exemplo da ASA, IRPAA, Paróquia São José Operário.  A 

participação sindical nesse conflito difere do conflito de Jabuticaba e mesmo do conflito que essas 

comunidades vivenciaram, em 1980, envolvendo a empresa Camaragibe S.A. Na década de 1980, 

encontramos, inclusive, notas públicas dos sindicatos dos trabalhadores rurais que tratam dos 

problemas enfrentados pelas comunidades de Areia Grande, relacionada aos problemas enfrentados 

pelo próprio sindicato. As Entidades Representativas e Reivindicativas dos Trabalhadores Rurais de 

Vale do São Francisco, por exemplo, elaboraram um documento de denúncia em relação aos 

ataques sofridos pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de Casa Nova, que teria sido 

invadido por políticos locais. Na oportunidade, relacionam a arbitrariedade do poder público local 

no Sindicato aos problemas enfrentados pelos posseiros dos fundos de pasto de Areia Grande, como 

um conjunto de ações que não atingiam somente os trabalhadores rurais daquele Município, mas 

também “toda a classe de trabalhadores das outras categorias profissionais”: 
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Diante de tudo isso, esperamos que todas as Entidades Representativas da classe 
trabalhadora brasileira e todas as Entidades e Pessoa comprometidas na luta pela 
justiça na construção de uma nova sociedade, saibam responder com firmeza a 
todos esses atos arbitrários e a toda a prepotência policial e política acontecidos em 
Casa Nova – BA contra os Trabalhadores Rurais. Pelos trabalhadores rurais do Vale 
do São Francisco: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina – Pernambuco/ 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista – Pernambuco/ 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolândia – Pernambuco/ Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Juazeiro – Bahia/ Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Pilão Arcado – Bahia/ Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Glória – Bahia/ 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Remanso – Bahia (Entidades 
Representativas e Reivindicativas dos Trabalhadores Rurais de Vale do São 
Francisco, Denúncia dos Trabalhadores Rurais do Vale do São Francisco, 10 de 
julho de 1980).  
 

 Destacamos esse fato pela sua importância no sentido de perpassarmos pelos sentidos em 

torno da luta pela terra, que também se expressam de acordo com a correlação de forças das partes 

em disputa, do potencial de articulação entre grupos que, nos seus diferentes papéis (mediadores e 

mediados) se sentem parte de uma determinada luta, de uma mesma classe social. Ao ler os 

documentos de Areia Grande do contexto da década de 1980 e, em Jabuticaba, 1990, encontramos 

elementos mais fortes de unificação das lutas dos trabalhadores, do sentimento de sentir-se parte de 

uma classe, indicativos, inclusive de uma maior participação e apoio dos sindicatos de 

trabalhadores rurais das diferentes regiões, que não veremos com a mesma força no contexto de 

2006, em Areia Grande. Com uma avaliação pormenorizada, de quem acompanhou de perto a 

participação sindical nesses conflitos agrários, uma advogada popular informa que: 

Naquela época, os sindicatos já haviam passado por um processo de grande 
transformação porque nos anos 80, eu cheguei aqui, em 82, grande parte, a maioria 
dos sindicatos eram sindicatos de trabalhadores rurais, mas quem os governava, 
quem os administrava, os presidentes não eram trabalhadores rurais, eram uns 
"imbosteiros" que entravam ali e ai demonstravam um certo desempenho 
administrativo e acabavam açambarcando um poder que eram dos trabalhadores. 
Então, eles governavam o sindicato para si mesmos. É pegavam dinheiro e faziam 
do jeito que eles queriam. Então, uma das primeiras ações que a gente provocou foi 
a de empoderar os trabalhadores no seu direito de conduzir o sindicato. Você sabe 
que foi uma guerra, dava polícia, dava tudo porque eles não queriam largar o 
sindicato e aqui foi na região toda. Aqui em Itiúba foi uma das primeiras que a 
gente ganhou, Bonfim, Monte Santo, então, para os trabalhadores se apoderarem 
do poder foi bastante complicado. E ai a gente ia fazendo esse assessoramento na 
região toda foi pela ação dos sindicatos. Por essa razão existia uma sintonia muito 
grande entre a luta sindical e a luta dos trabalhadores pela terra. Então, a gente 
contava com os sindicatos nessa luta o que hoje não é tão favorável assim. Você 
sabe que todo processo ele passa gradativamente por uma certa esclerose e hoje os 
sindicatos voltaram a ser muito burocráticos, cuidarem da previdência e aquela 
garra, aquele pique, aquela luta e aquela compreensão bem maior do espaço de 
atuação do sindicato foi perdendo força ultimamente e também a luta pela terra [...] 
(Entrevistada 1, 26 de setembro de 2015). 
 

 Tanto em Jabuticaba quanto em Areia Grande, a apreensão de certas noções do direito 



91 

estatal está muito presente nas justificativas sobre os direitos reivindicados sobre as terras pelas 

comunidades. Mas um olhar atento para essas reivindicações em torno desses direitos prescritos em 

leis poderá reconhecer algumas distinções relacionadas à conjuntura política de expressão desses 

conflitos. Pela análise dos documentos e das entrevistas com advogados e advogadas populares, 

pudemos reconhecer algumas distinções nos sentidos atribuídos à luta pela terra, a exemplo da 

exposição e dos sentidos atribuídos à Reforma Agrária nesses diferentes contextos.  

 Na década de 1980 e 1990, o debate em torno da Reforma Agrária, associada a 

transformação da estrutura agrária concentradora esteve mais candente, tanto no seio dos 

movimentos sociais quanto nas próprias instituições do Estado. A CPT, por exemplo, conclui um 

documento sobre o conflito de Areia Grande com duas frases de ordem bastante emblemáticas: 

“Pela Reforma Agrária ampla, imediata e massiva!” e “Pela liberdade da organização dos 

trabalhadores” (CPT. Prezados companheiros - Riacho Grande). Dentre muitos documentos que 

tivemos acesso, não foram incomuns discursos que proferiam o seguinte entendimento: “Esta antiga 

luta pela Reforma Agrária está intimamente ligada ao avanço da luta democrática e da justiça social. 

A luta contra a violência no campo é fundamentalmente a luta por esta Reforma Agrária” (ALBA, 

Relatório da CPI da violência e impunidade no campo, dezembro de 1990). Os embates em torno de 

distintos projetos de Reforma Agrária também foram calorosos na Constituição Baiana de 1989, 

como vimos no primeiro capítulo desta dissertação.  

 No conflito mais recente envolvendo as comunidades de Areia Grande a luta pela Reforma 

Agrária já adquire uma outra configuração. O movimento social do campo mais expressivo na 

defesa dessa pauta, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), tem defendido, 

por exemplo, uma reforma agrária com ênfase na agroecologia82. Nesse sentido, 

A reforma agrária foi uma das pautas discutidas durante a manhã deste domingo 
(18) no III Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), em Juazeiro, na Bahia. Para 
o sociólogo e professor da Universidade de Brasília (UnB), Sérgio Sauer, esse é um 
debate ainda muito atual. “Talvez não nos termos em que a esquerda e os setores 
progressistas pensaram a reforma agrária, como um impedimento ao 
desenvolvimento do capital, mas acredito que a questão agrária é o tema do século 
21”, afirmou Sauer, que é também relator do Direito Humano à Terra, ao Território 
e à Alimentação da Plataforma Dhesca Brasil (Brasil de Fato, “A questão agrária é 
o tema do século 21 no Brasil”, 19 de maio de 2014). 
 

 Em verdade, a própria luta dos povos e comunidades tradicionais adquiriu uma outra 

configuração no contexto atual. Como vimos no primeiro capítulo, o avanço legislativo refletiu no 

fortalecimento da luta desses povos, bem como numa intensificação dos conflitos em torno dos seus 

                                                 
82  AGÊNCIA BRASIL. MST defende reforma agrária com ênfase na agroecologia. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2014-11/mst-defende-reforma-agraria-com-enfase-na-
agroecologia>  Acesso em 02 de outubro de 2015. 
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territórios. Isso porque:  

O fator relevante neste processo pode ser assim descrito: a classificação usual 
baseada em sujeitos biologizados, definidos por características primordiais, está 
sendo deslocada pela emergência de sujeitos coletivos, organizados em torno de 
critérios político-organizativos, que orientam suas demandas principais, 
notadamente o reconhecimento de seus territórios específicos, para os aparatos de 
poder. Mesmo considerando que se trata de um fenômeno recente e de um processo 
social em curso, pode-se adiantar que estes sujeitos, num período de tempo 
relativamente curto, estão convergindo para uma identidade coletiva com 
capacidade de agregação de interesses e condução de reivindicações face aos 
aparatos de Estado (ALMEIDA, 2011, p. 163). 

 
  Essas distinções relativas à conjuntura política em que se desencadeiam os conflitos 

analisados precisariam de maior aprofundamento, mas numa breve descrição, nos sugerem que as 

lutas sociais do campo não se transformam apenas em termos de repertório, mas também na 

atribuição dos sentidos pelos quais se luta. Isso explica, por exemplo, a incorporação ou superação 

de elementos que mobilizam e justificam as lutas. A nosso ver, no contexto atual, quando as 

comunidades tradicionais passam a estar no centro da questão agrária, a luta pela terra se 

reconfigura em seus termos e em seus sentidos. Não por outra razão, as categorias “cultura”, 

“tradição”, “territorialização”, “modo de vida” passam a ser tão importantes quanto “terra” e 

“trabalho”, que outrora eram categorias chaves para compreensão dos mais distintos conflitos 

agrários. É nesse processo, que também reconheceremos o quanto os conflitos de Jabuticaba e Areia 

Grande se afastam e se aproximam. 

 Dito isto, nos dois casos, pudemos reconhecer muitos elementos de comunhão na relação 

com a terra pelas comunidades. O sentimento de justiça é muito expressado em torno dessa relação 

porque a terra é encarada como garantia de sobrevivência, com significados que destoam da sua 

apreensão enquanto um bem econômico: “Nós nascemos e nos criamos nela”. Agora, a exposição 

das suas razões para permanecerem na posse tradicional da terra não foi acompanhada dos mesmos 

termos e categorias, com distinções, por exemplo, para a reivindicação da condição enquanto 

“comunidades tradicionais”, um termo que se consolida num momento posterior ao conflito de 

Jabuticaba. E, como veremos no capítulo seguinte, isso tem implicações para uma análise sobre a 

maneira como os juízes decidem nesses conflitos, uma vez que as semelhanças na maioria das 

decisões devem ser relativizadas nas possibilidades oferecidas pela conjuntura política e social para 

dizermos o quanto elas se afastam e o quanto se aproximam das legislações e práticas sociais, que 

requerem uma nova interpretação para novos direitos conquistados. 
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CAPÍTULO III -  ENTRE A LEI E SUA APLICABILIDADE: U MA 
INCURSÃO PELO CAMPO CONTROVERTIDO DA DECISÃO JUDICI AL 
 

 Tem sido cada vez mais comum encontrar produções acadêmicas, que se voltam para o 

estudo do Judiciário. Ainda que sob diferentes enfoques, muitas dessas motivações se devem à 

expansão dos processos decisórios no seio dessa instituição estatal, que dizem respeito a questões 

de grande interesse político e social83a ponto de já nos referirmos a um fenômeno conhecido como 

“judicialização da política”. Nessa linha de entendimento, nosso trabalho diz respeito à importância 

da decisão judicial nos processos sociais a partir de uma expressão muito específica, que são os 

conflitos agrários envolvendo as comunidades tradicionais de fundos de pasto. Com isso, de uma 

maneira direta ou indireta, dialogamos com alguns trabalhos acadêmicos relativos a esse tema, no 

esforço de, ao identificar certas tendências na abordagem sobre o tema, apresentar uma melhor 

definição sobre os pressupostos que mobilizam a nossa proposição. 

 Pois bem, pelas leituras que já fizemos, é lugar comum nos trabalhos acadêmicos, que 

analisam as decisões judiciais nos conflitos agrários, conceber o Judiciário como uma arena de 

disputas, sendo que o entendimento predominante é de que essa instituição se apresenta como um 

obstáculo à efetivação da reforma agrária em razão do caráter privatista das interpretações que 

passam ao largo dos princípios constitucionais, como a função social da propriedade e a efetivação 

dos direitos fundamentais. Uma certa tendência se restringe a isso; outra, confirma o 

                                                 
83  A título de exemplo, nunca é demais lembrar que a mais alta instância do poder judiciário brasileiro, o 
Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, tem apreciado, para fins de controle de constitucionalidade, temas 
políticos, sociais e morais muito caros para sociedade brasileira: manifestação e uso de substâncias psicoativas, direitos 
indígenas e quilombolas, união homoafetiva, corrupção na política, dentre outros. 
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conservadorismo generalizado do Poder Judiciário, mas se interessa - na análise sobre a maneira 

como os juízes decidem - em considerar as contradições e especificidades do ato decisório no 

campo jurídico, conforme definição de Pierre Bourdieu (2010). Para esses trabalhos, as práticas e os 

argumentos dos juízes nos processos podem ser explicadas a partir da consideração de seus 

referenciais de mundo. Nesse caso, também se interessaram por “investigar as características desta 

magistratura, sua origem, seu perfil social e etário e suas concepções sobre os conflitos de terra” 

(QUINTANS, 2011, p. 7).  

 Isto posto, para compreendermos o lugar da decisão judicial no conflito agrário, no primeiro 

momento, interessa saber de que maneira os juízes decidem. Nesse ponto, ainda que sem um 

levantamento consistente sobre a origem dessa magistratura (apenas algumas indicações no 

conjunto da documentação analisada sobre os conflitos de Jabuticaba e Areia Grande), nos 

aproximamos da segunda tendência apontada, na medida em que nos voltamos para expressão das 

disputas interpretativas, partindo do entendimento de que, no ato decisional, mais do que a lei, 

existem diversas outras razões que mobilizam os argumentos judiciais, relacionadas as origens 

sociais, aos referenciais de mundo dos magistrados, no sentido de complexificá-las. Sob esse ponto 

de vista, mais importante do que saber o quanto as decisões judiciais avançam e retrocedem na 

efetivação dos direitos fundamentais, é saber o que elas produzem nas suas próprias contradições e, 

com isso, de repente, reconhecer de que maneira os sujeitos diretamente afetados reagem a partir de 

suas noções, positivistas ou costumeiras, sobre como as decisões deveriam ser.  

 Feitas essas considerações iniciais, cumpre apresentar a proposição do presente capítulo, que 

comporta duas subdivisões. No primeiro momento, analisaremos as decisões judiciais a partir de 

elementos mais perceptíveis pela leitura dos processos. Assim, a reflexão se desenvolve sobre os 

argumentos utilizados na fundamentação das decisões, que perpassa por certos atos processuais, 

bem como sobre as “maneiras de pensar” - as concepções dos magistrados sobre posse e 

propriedade, suas leituras a respeito do conflito e sobre as partes envolvidas. Isso, com a 

consideração de que as fronteiras entre o legal/processual e as impressões de mundo são de difícil 

delimitação. No segundo momento, nos propomos a estabelecer uma análise comparativa entre as 

decisões proferidas, inserindo seus elementos de similaridade num conjunto mais amplo, que 

envolve o Judiciário, o Estado, a lei e suas contradições. 

  

3.1. Argumentos utilizados na fundamentação da decisão 
 

 O estudo sobre os processos judiciais de Jabuticaba e Areia Grande permite acessar os 
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argumentos dos magistrados tanto do ponto de vista processual e legal, quanto em relação às suas 

impressões valorativas sobre o conflito e os sujeitos envolvidos, tendo em vista a predominância do 

caráter subjetivo nessas decisões. Assim, procuramos enfatizar os argumentos que se mostraram 

mais significativos à análise, formulando-os conceitualmente. Consideramos, inclusive, os 

argumentos que não aparecem, a exemplo da função social da propriedade, dada a importância 

dessa omissão na análise dos argumentos.  

 

3.1.1 Posição em relação aos pedidos de  liminares e agravos de instrumento 
 

 Nas duas ações possessórias existem pedidos de liminares84 de antecipação da tutela. Uma 

vez que a concessão das liminares permite a satisfação do pleito, ainda que temporária, sem uma 

análise mais aprofundada, ou mesmo sem conhecer as alegações da outra parte para contrapor a 

versão dos fatos, o Código de Processo Civil (CPC) define certos requisitos, sem os quais, a 

decisão liminar pode ser objeto de agravo de instrumento no Tribunal de Justiça para ser reformada, 

inclusive, no seu efeito suspensivo85.   

 Nos processos analisados, no caso de Jabuticaba, a decisão liminar foi fundamental para 

permanência das comunidades de fundos de pasto ao longo do processo judicial, pois essa se 

manteve até a sentença, em um processo que durou em torno de cinco anos. O pretenso proprietário 

impetrou Agravo de Instrumento, mas este não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia. Nessa liminar, o juiz fundamenta sua decisão nos seguintes termos: 

Se os requerentes sempre usaram a área explorando-a economicamente há vários 
anos, sem objeção de qualquer espécie, a posse torna-se mansa, pacífica e justa. No 
caso concreto estão configurados o animus e o corpus referidos na teoria de 
Ihering. O animus representado pelo propósito dos requerentes em servir-se da 
coisa para suas necessidades – criação de caprinos e atividade extrativa – e o 
corpus, a exteriorização desse propósito, como se viu no depoimento das 
testemunhas (Decisão Liminar – Jabuticaba). 
 

 No caso de Areia Grande, a decisão liminar foi favorável aos pretensos proprietários. Ao 

longo do processo, o próprio juiz86, que concedeu a liminar, em outro momento publica um 

                                                 
84  No pedido de liminar, a parte autora deve demonstrar o periculum in mora e fumus boni in juris, que significa, 
respectivamente, a urgência na decisão pleiteada sob o risco de perecimento da coisa, de aprofundamento da  gravidade 
da lesão e a verossimilhança das suas alegações com o direito pleiteado. 
85  De acordo com o art. 527 do CPC: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, 
o relator: III - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. 
86  Posteriormente, um outro magistrado confirmou a decisão liminar quando proferiu uma sentença, 
considerando procedente o pedido autoral, no bojo da Ação de Imissão de Posse, com posterior mandado de imissão de 
posse. Trata-se do mesmo magistrado, que realizou a Inspeção Judicial. 
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despacho autorizando o retorno das comunidades87 nas áreas, através de um Auto de Reintegração 

de Posse. Essa decisão liminar destaca o cumprimento dos requisitos legais, bem como outras 

questões alegadas e presumidas através da leitura da petição inicial, como se verifica: 

A situação das invasões alegadas na inicial enseja a concessão da liminar pleiteada, 
já que presentes os requisitos, não só do art. 273, como também dos artigos 796 e 
seguintes úteis, todos da lei instrumental”  
 
Hoje, tem-se um grupo de pessoas interessadas em implantar projeto na área, 
obviamente, oportunizando empregos e desenvolvimento para a região, o que 
deverá acarretar mudanças sociais, para melhor, como se dessume das informações 
na inicial. (Decisão Liminar - Areia Grande). 
 

 Nessas decisões liminares, é possível reconhecer que os juízes dispõem de uma ampla 

margem interpretativa para validar ou não as alegações e suas provas respectivas, 

independentemente da fundamentação legal que, dada a sua elasticidade88, em muitas situações, 

adequa-se a qualquer dos argumentos. Assim, embora o convencimento do magistrado perpasse por 

elementos objetivos, são as suas impressões sobre o caso concreto que determinará o quão um 

pedido é urgente - um dos requisitos da decisão liminar - a ponto de decidir pela satisfação de um 

pleito, em alguns casos, sem conhecer a versão dos fatos pela outra parte, a exemplo do caso de 

Areia Grande, em que as comunidades só puderam contestar a ação de imissão de posse após a 

concessão da liminar.  

 Nos conflitos em análise, as alegações das partes sobre a urgência da situação diz respeito a 

interesses muito distintos, pois, de uma lado, está a garantia da sobrevivência; e do outro, o 

auferimento, o lucro. Em outras palavras, o trabalho e a atividade empresarial. As comunidades de 

Jabuticaba, por exemplo, alegam o comprometimento da própria subsistência diante das ações de 

violência que impossibilitaram exercer as atividades de trabalho na área. Em Areia Grande, por sua 

vez, os pretensos proprietários alegam que o periculum in mora se apresenta “ante a 

impossibilidade da implementação da atividade lucrativa pretendida”. Nos dois casos, os 

magistrados entenderam estarem preenchidos os requisitos para concessão das liminares. Isso 

sugere que a aferição do que é urgente ou não, se define, muito em função dos seus juízos de 

valores. 

 Tanto as comunidades quanto os pretensos proprietários ingressaram com recursos ante às 

decisões que lhes foram contrárias, de vez que o recurso no Tribunal de Justiça também se insere na 

                                                 
87  Isso se deu no contexto que mencionamos no capítulo anterior. Depois dos atos abusivos e ilegais no 
cumprimento do mandado de imissão de posse, foram convocadas reuniões e audiências para tratar do caso, conduzidas 
pelo Ouvidor Agrário Nacional, com a participação da  CDA, INCRA, juiz de direito, comunidades e entidades de 
assessoria. 

88  Segundo Bourdieu, “dada a extraordinária elasticidade dos textos, que vão por vezes até à indeterminação ou 
ao equívoco, a operação hermenêutica de declaratio dispõe de uma imensa liberdade” (BOURDIEU, 2010, p. 223).  
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mesma arena de disputa interpretativa. Tal qual os juízes de primeiro grau, os desembargadores 

também dispõem de ampla margem interpretativa para avaliar as provas e os argumentos 

apresentados. 

 Na apreciação do agravo de instrumento interposto pelo pretenso proprietário, no caso de 

Jabuticaba, os desembargadores se apegam ao cumprimento dos requisitos legais. Com isso, não 

conhecem o recurso sob a alegação de que não preencheu os pressupostos de legalidade diante da 

ausência de certidão de intimação da decisão para averiguação da tempestividade do recurso 

apresentado. Como não se debruça sobre as alegações do pretenso proprietário, não é possível saber 

a posição do desembargador a respeito do conflito e do direito pleiteado. 

 Na apreciação do agravo de instrumento de Areia Grande, mas em relação a uma outra 

decisão interlocutória, que não a liminar, o TJ acatou e suspendeu a decisão judicial em favor dos 

pretensos proprietários a partir de uma concepção ideológica legalista, que não significa dizer 

necessariamente que traduziu estritamente a aplicação pura e simples da lei. Essa decisão, ao 

referir-se “ao cumprimento da lei” como justificativa reafirmou também a concepção de que não 

cabe ao Judiciário a responsabilidade pela efetivação da justiça social. Além disso, ao referir-se 

sobre a problemática social não reconhece as comunidades como portadoras de direitos inscritos na 

lei, mas de forma generalizadora – os “sem-terra” - trata como uma questão de “sensibilidade”:  

Inobstante estar sensível à questão agrária do nosso País e reconhecer as condições 
precárias dos “sem-terra” não se pode violar normas materiais e processuais, em 
especial o direito à propriedade, sob pena de se criar uma instabilidade no 
ordenamento jurídico em prejuízo de toda a população. O governo dispõe de meios 
para solucionar o impasse, enquanto a Justiça se obriga a cumprir a lei editada pelo 
próprio governo. Assim sendo, merecem ser cessadas as decisões agravadas, 
restituindo-se a posse do imóvel aos agravantes, mantidos os termos da sentença de 
mérito, bem como o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo. Em 
harmonia com o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO , para cassar as 
decisões recorridas, restabelecendo o status quo, definido na sentença de mérito 
(Decisão Monocrática – Agravo de Instrumento Casa Nova, grifos do autor). 
 

 Essa decisão monocrática, de certa maneira, coaduna com a leitura de Jacques Távora 

Alfonsin (2003) quando este autor trata de tendências de julgados relacionados à questão agrária no 

Brasil. Para Alfonsin (2003), alguns julgados89, predominantemente, reafirmam a lógica privativa 

                                                 
89  No texto “O acesso à terra como conteúdo de direitos humanos fundamentais à alimentação e à moradia”, 
Alfonsin (2003) aponta três tendências dos Tribunais brasileiros no tratamento da função social da propriedade em 
julgados relativos à disputa pela terra. Vale a pena apresentar essas tendências de uma forma resumida, tendo em vista o 
diálogo com o presente trabalho. Assim, de acordo com o mencionado autor: existem os julgados que negam eficácia 
ao princípio da função social da propriedade, de modo que tratam esse princípio de forma insignificante em favor do 
direito de propriedade, privado, patrimonialista, independente de quaisquer limitações em conformidade com aquele 
princípio. São os julgados que desconsideram a função social da propriedade como matéria passível de cogitação 
judicial. Outra tendência dos Tribunais, mas ainda sob um viés conservador, são os julgados que desconhecem a 
função social da propriedade, por alegadas lacunas e antinomias presentes na sua disciplina legal. Nesse caso, o 
fato de a função social da propriedade não se encontrar suficientemente explicitada em lei, quer dizer, de forma não 
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que nega a função social da propriedade ao tempo em que despolitiza as questões jurídicas ao 

desresponsabilizar o Judiciário da obrigação na efetivação da justiça social. Para se contrapor a isso, 

algumas leituras interpretativas apontam para análise da questão a partir do reconhecimento da 

situação social dos conflitos de terra no país, tratando a questão da função social da propriedade 

como um instrumento jurídico e político na construção da justiça social e por que não da própria 

Reforma Agrária (ALFONSIN, 2003). 

 Por fim, de uma maneira didática, ainda teríamos que apresentar de forma pormenorizada os 

outros atos processuais e suas leituras respectivas - as inspeções judiciais realizadas, decisões 

interlocutórias, as sentenças proferidas, bem como sobre os recursos de apelação ao Tribunal de 

Justiça da Bahia - mas diante da amplitude dos argumentos apresentados nesses atos processuais, 

optamos por apresentá-los por uma via transversa, no momento em que discorrermos sobre a visão 

dos magistrados sobre as questões assinaladas nos próximos tópicos. Além disso, cumpre destacar 

que a apreciação dos recursos de apelação no Tribunal de Justiça, embora importante, não colabora 

diretamente para compreensão dos desfechos jurídicos dos conflitos, que se deram por outras vias 

institucionais, como melhor abordaremos no último capítulo desta dissertação.  

  

3.1.2. Concepção de posse e de propriedade 
 

  A concepção de posse que prevalece nos dias de hoje existe há mais de duzentos anos, pois, 

a palavra “posseiro foi gestada no século XIX para se contrapor a sesmeiro, aquele que detém um 

título de sesmarias. Neste sentido, ela referia-se a todos os ocupantes sem título legal de terras” 

(MOTTA, 2008, p. 70). Como dissemos no primeiro capítulo, com a promulgação da Lei de Terras 

de 185090, inaugura-se um novo marco no direito fundiário brasileiro, pois, a partir daquele 

                                                                                                                                                                  
detalhada, inibe a investigação de sua possível eficácia. Na perspectiva interpretativa do Direito Constitucional, aquele 
princípio é norma meramente programática ou de eficácia dependente de lei infraconstitucional. O caráter impreciso do 
conceito de função social da propriedade não permitiria a sua aplicação de forma plena e imediata. Em outra linha de 
raciocínio, existem os julgados que reconhecem eficácia plena e aplicabilidade imediata ao princípio da função 
social da propriedade. Trata-se dos acórdãos que retiram desse princípio efeitos iguais aos das regras constitucionais 
de eficácia plena, imediata e geral. Nesse entendimento, esses julgados sempre se voltam para Constituição Federal para 
“demonstrar que as fronteiras de disciplina do espaço urbano e rural consagrados nos Códigos Civil e de Processo Civil 
já foram há muito ultrapassadas pela realidade social e pelo ordenamento constitucional”. Por esses julgados, quando 
estão em disputa o direito patrimonial e o direito humano fundamental de morar e plantar, sacrifica-se o primeiro em 
favor do segundo não só por uma orientação doutrinária, mas também pelo bom senso (ALFONSIN, 2003, pp. 239-
263).  
90  A Lei nº 601/1850 “dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por titulo de 
sesmaria sem preenchimento das condições legais. bem como por simples titulo de posse mansa e pacifica; e determina 
que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a titulo oneroso, assim para empresas particulares, como 
para o estabelecimento de colonias de nacionaes e de extrangeiros, autorizado o Governo a promover a colonisação 
extrangeira na forma que se declara”. Um dos dispositivos mais discutidos a respeito da lei se refere à proibição da 
aquisição das terras devolutas, que não seja a título oneroso (art. 1º), bem como sobre a própria definição do que venha 
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momento, o acesso à propriedade da terra, no Brasil, não se efetivava mais pela mera ocupação, mas 

pela compra. Assim, todos os possuidores tinham um prazo estabelecido para registrarem suas terras 

sob pena de caírem em comisso (art. 8º da Lei nº 601/1850).  

  Com essa nova configuração do direito ao acesso e à propriedade da terra, a distinção entre 

posse e propriedade adquire muita importância porque diz respeito diretamente às situações em que 

estaremos diante de uma realidade fática (a posse) e de uma outra (a propriedade), que só precisa 

existir para o mundo jurídico – um  título relativo a um imóvel que tenha sido legalmente destacado 

do patrimônio público para o particular, conforme determina a Lei de Terras.  

  Do ponto de vista conceitual, no direito pátrio, é comum referir-se às teorias subjetiva e 

objetiva, formuladas pelos juristas alemães Savigny e Ihering para definição do que venha a ser a 

posse. A primeira “defendeu que a posse é o resultado da conjunção de elementos: o corpus e o 

animus, sendo o primeiro o poder físico da pessoa sobre a coisa, e o segundo, a vontade de ter essa 

coisa como sua” (MOTTA, 2008, p. 114). Na concepção de Ihering, a posse vem a ser o exercício 

de um poder sobre a coisa correspondente ao da propriedade ou de outro direito real. O Código 

Civil Brasileiro, tanto o de 1916 quanto o de 2002, adota parcialmente a teoria objetiva, quando 

declara no artigo 1.196: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.  

  Essas concepções sobre a posse são importantes pelo que representam em termos de 

referenciais para o direito pátrio, mas também por terem sido enunciadas nos processos que 

analisamos. Dito isto, no processo de Jabuticaba, conquanto utilizem o mesmo referencial teórico 

sobre a posse - a teoria de Ihering -, os magistrados sustentaram concepções diferentes sobre a 

legitimidade da posse da terra, isto é, a interpretação que fizeram em torno dessa conceituação, tanto 

serviu para referendar um suposto direito abstrato dos proprietários - mesmo quando não são 

posseiros, de fato, das áreas reivindicadas -, quanto para reafirmar o entendimento de que são as 

comunidades as legítimas detentoras da posse. Senão vejamos: 

Está contido na teoria do grande mestre alemão o entendimento que: desde o 
momento em que emana de uma vontade consciente, basta o corpus para que tenha 
lugar a posse'. Esta consiste, pois, no fenômeno externo da exploração econômica. 
(Decisão Liminar – Jabuticaba). 
 
Vê-se, que segundo o Código Civil brasileiro, aceitando a teoria de Ihering, a posse 
é o exercício de todos ou alguns poderes que constituem o domínio, ou seja, de 
usar, gozar e dispor da coisa. É o poder físico sobre a coisa. A exteriorização da 
propriedade (Sentença – Jabuticaba). 
 

                                                                                                                                                                  
a ser terras devolutas (art. 3º). Os estudos sobre o impacto da lei para definição do direito de propriedade, no Brasil, não 
são pacíficos e comportam distintas análises. Por fim, deixamos o texto da lei escrito como no original, dentre outros, 
para refletirmos sobre o seu tempo de vigência.  
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  Nesse processo, por exemplo, o pretenso proprietário não comprovou em que momento 

passou a exercer a posse alegada, apresentando provas relacionadas à comprovação da propriedade. 

Desse modo, na sentença, a magistrada não considerou o exercício da posse como condição 

essencial para uma ação possessória. Isso se relaciona a uma aceitação absoluta do título de 

propriedade. Diferentemente dessa posição, o magistrado que concedeu a liminar, no processo de 

Jabuticaba, relativiza os poderes de quem venha a ser “proprietário” frente ao exercício efetivo da 

posse, quando, ao citar a obra de Tito Livio Pontes, destaca: “Tenho a posse como um poder 

inerente ao domínio, qual o de usar, gozar e o de dispor da coisa na acepção geral compreensiva 

também dos direitos”. 

  Essa compreensão a respeito da posse - que supera a visão de que seja tão somente a 

exteriorização da propriedade - é incomum nos processos em geral e nos dois processos que 

analisamos, em particular. A posição predominante paira pela compreensão de que “não se pode 

violar normas materiais e processuais, em especial o direito à propriedade” (Decisão Monocrática – 

Agravo de Instrumento Areia Grande), sem a consideração sobre a existência de outros possíveis 

direitos que possam com aquele colidir.  

  Por esse entendimento, embora as comunidades de fundos de pasto fossem (sejam) 

detentoras dos direitos à posse da terra - inclusive com ocupações de mais de um século de 

existência, comprovada pela CDA -, em Jabuticaba, na sentença, atribui-se essa posse ao pretenso 

proprietário. Em Areia Grande, por sua vez, não se atribui a posse aos pretensos proprietários, 

tampouco às comunidades. Essas situações não são estranhas aos processos judicias, uma vez que 

“o embate entre várias interpretações sobre a história de ocupação de determinada parcela de terra 

expressa uma luta política que ultrapassa a terra em si” (MOTTA, 2008, p. 46). 

  Nesses embates, nos mesmos processos judiciais analisados, foi possível encontrar disputas 

acerca da natureza e caracterização da posse pelos advogados e advogadas populares que faziam 

referências a outras decisões judiciais para validar suas posições: 

Posse é um estado de fato disciplinado pelo direito e, portanto, um instituto 
jurídico e não um estado de fato indiferente à ordem jurídica. Ademais, a posse não 
depende, para surgir ou para extinguir-se, de causas de aquisição em conformidade 
com o direito, porém somente do fato de se ter o poder físico sobre uma coisa e de 
se querer tê-lo. Ainda de atenção que o C.C. não caracteriza a posse como 
senhoria de fato, mas como exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes 
do proprietário, pois se diz que é possuidor quem a exerce. (TA-MG – Ac. Unân. 
De 4ª. Câm. Civ.- de 05-12-90 – Ap. 52.967 -3). (Apelação – Jabuticaba, grifos 
nosso). 
 

  Observa-se, pelo julgado acima, e considerando a decisão liminar no conflito de Jabuticaba, 

que a Teoria de Ihering, em algumas situações, serviu também à legitimação da posse pelas 

comunidades de fundos de pasto. A elasticidade da interpretação dessa teoria implica em definições 
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que contam, predominantemente, com os juízos que fazem os juízes sobre sua formulação abstrata, 

bem como sobre a justificativa do que se pretende resguardar enquanto direito – a posse ou mesmo 

a propriedade. A esse respeito, 

Pra gente convencer o Judiciário do direito de posse era um Deus nos acuda, de 
modo que o instituto jurídico da posse advém de 1916 do Código Civil e apesar 
disso, em 1990, os juízes ainda agiam como se a posse não tivesse lugar, não 
tivesse valor jurídico nenhum. Agora, eu entendo também que outro processo que 
ajudou, que enriqueceu muito foi essa questão da discussão dos institutos posse e 
propriedade porque depois desses grandes conflitos o Judiciário mudou muito. 
Mudou. Foi chegando gente mais jovem. Nós tínhamos muito apoio daquele grupo 
de Direito Alternativo da Universidade Federal de Santa Catarina. No começo, os 
juízes diziam "isso aqui é uma loucura, uma maluquice, isso aqui é um delírio", 
mas depois, né. É aquela coisa de tanto a gente bater, depois de tanta manifestação, 
os juízes mudaram bastante para incorporar essas noções (Entrevistada 1, 26 de 
setembro de 2015). 

 
  Cumpre observar que o processo de Areia Grande se refere a uma ação de imissão de posse. 

Como se sabe, nessas ações, não partimos da presunção de que o proprietário seja de antemão um 

posseiro, e sim alguém que quer imitir-se na posse. Mas ainda assim, é um caso ilustrativo sobre as 

divergências de concepções entre a importância do exercício da posse frente ao título de 

propriedade, pois, por essa lógica, não sendo proprietárias, as comunidades de fundos de pasto não 

tiveram direitos possessórios a serem reconhecidos, na maioria dos despachos e decisões desse 

processo judicial.  

  Dessa maneira, a nosso ver, apenas a decisão liminar de Jabuticaba se prestou a distinguir 

expressamente o objetivo da ação possessória quando as demais confundem a posse com mero título 

de propriedade da terra que, em algumas situações, se apresentou como inquestionável. Nesses 

termos, o magistrado destaca: “Não se discute neste processo o domínio e sim a posse. Nenhuma 

das testemunhas fez referência à posse do requerido e seus antecessores”. (Decisão liminar – 

Jabuticaba). 

  Outrossim, essa leitura predominante nos processos de ações possessórias, que é a eterna 

repetição da teoria de Ihering e mesmo a de Savigny, deve ser problematizada frente a uma 

dinâmica de ocupação numa realidade fundiária como a do Brasil. Por esse motivo, importa 

considerar que: 

Por mais respeito que as fontes romanas do nosso Direito mereçam, é o caso de se 
perguntar se os posicionamentos de Ihering e Savigny sobre as mesmas, esgotaram 
as possibilidades de explicação jurídica da posse, ou se as radicais mudanças 
históricas havidas desde então, tanto sobre as coisas possuídas, como sobre os 
sujeitos (aí incluída a multidão dos que não possuem...), não comportam releitura 
interpretativa de um fenômeno como o da posse, cuja densidade fática e jurídica 
ninguém contesta (ALFONSIN,  2002, p. 12). 
 

  No caso da ocupação da terra pelos fundos de pasto, nunca é demais repetir, que existe uma 
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lógica estabelecida a partir de laços comunitários distinta da conceituação da propriedade definida a 

partir de um título individual e delimitada por cercas. Trata-se de um universo de relações sociais 

que vai na contracorrente das concepções individualistas, marcadamente presente na atuação do 

Estado, que modela a normatização da vida social tendo como ponto de partida o indivíduo e não 

exatamente a coletividade. É essa lógica que naturaliza o modelo de propriedade privada, nos 

moldes atualmente praticados, inclusive procurando negar a existência de outras lógicas e outros 

modelos possíveis de propriedade, a exemplo da comunal. Por essa compreensão, a teoria de Garret 

Hardin (1968), mencionada no primeiro capítulo, faz muito sentido, no momento em que contribui 

para referendar o modelo de propriedade privada, em detrimento de outros modelos e concepções de 

propriedade.  

  Outrossim, para resgatar a menção inicial à Lei de Terras de 1850, ao partir da perspectiva 

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 exclusivamente um proprietário versus posseiros, um título legítimo 

versus uma ocupação, e sim a necessária “comprovação dominial das terras devolutas” (MOTTA, 

2008, p. 56). 

   

3.1.3. A função social da propriedade 
 

 Tratar do direito ao acesso à terra no âmbito do Judiciário e, em particular, sobre os 

institutos da posse e da propriedade é adentrar um terreno poroso, alicerçado nas distintas 

concepções sobre a relação e a funcionalidade desses institutos frente à coletividade. Os embates no 

Judiciário relativos à posse e à propriedade podem expressar divergências em torno da interpretação 

e aplicação da lei, mas também a própria escolha da fundamentação legal pode trazer em si o 

fundamento político e a ideologia do julgador, como, por exemplo, valorar a propriedade pelo seu 

caráter patrimonialista e absoluto ou pela sua função social. Dito isto, nos processos analisados, as 

decisões são marcadas por um viés processual civilista, ou seja, apegam-se a leitura dos Códigos 

Civil e Processual Civil,  como se verifica: 

A situação das invasões alegadas na inicial enseja a concessão da liminar pleiteada, 
já que presentes os requisitos, não só do art. 273, como também dos artigos 796 e 
seguintes, todos da lei instrumental (Decisão liminar – Areia Grande). 
 
“O possuidor tem direito de ser reintegrado na posse no caso de esbulho (artigo 
499 do CC. E 926 do CPC)” (Decisão liminar – Jabuticaba). 
 

 A predominância das leis referentes aos códigos mencionados é esperada por algumas razões 
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de âmbito legal e ideológico também. O regulamento das ações possessórias, os requisitos para a 

concessão das liminares e as definições de posse e propriedade encontram-se no Código de 

Processo Civil e no Código Civil. Nesse caso, é comum e esperado que se faça referência à lei civil 

e processual civil. Somado a isso, não podemos perder de vista que amplamente o Judiciário segue 

julgando os conflitos fundiários a partir de uma lógica proprietária, liberal, ou seja, bem afinada 

com a leitura de um código mais afeito aos direitos individuais, dentre eles, os de proprietários.  

 Por outro lado, essas razões não explicam satisfatoriamente o fato de nenhuma das decisões 

terem feito qualquer menção à função social da propriedade, mesmo considerando a vigência da 

Constituição de 1988. Nesse ponto, nunca é demais lembrar que para essa Constituição, o 

cumprimento da função social da propriedade é uma exigência91 e não uma faculdade. Diante disso, 

embora alguns magistrados, nas suas decisões,  esvaziem seu significado sob o argumento de que o 

caráter impreciso do conceito de função social da propriedade não permitiria a sua aplicação de 

forma plena e imediata (ALFONSIN, 2003, p. 242-243), o texto constitucional aponta requisitos 

objetivos para sua aferição92. 

 Uma questão diretamente relacionada a esse dispositivo constitucional é a própria posse, que 

pelos requisitos da função social se apresenta como condição essencial. Nesse sentido, sem 

mencioná-la, a magistrada do processo de Jabuticaba sequer questionou o fato de não ser o pretenso 

proprietário, efetivamente, posseiro, quando afirma: “Não existem provas de que o réu tomou posse 

às escondidas, a sua posse provém de documento de escritura pública e desfrutada na presença de 

todos” (Sentença -  Jabuticaba).  

 Por outro lado, a invisibilidade da função social da propriedade diante dos olhos dos juízes 

não significou, necessariamente, o reconhecimento dos direitos dos pretensos proprietários, uma vez 

que as decisões em favor das comunidades também não atentaram para o cumprimento desse 

princípio. Essa constatação sugere uma reflexão sobre a maneira como os magistrados consideram 

ou não princípios e normas constitucionais na fundamentação de suas decisões. Mesmo o processo 

judicial de Areia Grande, que é posterior à vigência do Código Civil de 2002 - conhecido por um 

viés mais constitucional em relação ao anterior, de 1916 - não exprime, pelo menos não de forma 

clara, decisões com a aplicação desse Código sob a ótica da Constituição. Isso remete à uma 

                                                 
91  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: […] XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. 
92  O art. 186 da CF/88 determina que “a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I  - 
aproveitamento racional e adequado; II  - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; III  - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV  - exploração que favoreça o bem-
estar dos proprietários e dos trabalhadores”. 
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questão importante para este trabalho, que é refletir sobre a reprodução de maneiras de decidir e de 

percepções dos magistrados que sustentam-se por décadas no Judiciário numa sociedade que muda 

e que leva para esta instituição demandas e conflitos contextuais, e mesmo à revelia de leis que 

requerem uma nova interpretação. 

 Por fim, é preciso reconhecer que a função social da propriedade, ao tempo em que é 

responsável pela exigência de uma relação menos predatória com a terra e mais responsável com a 

coletividade, não estabelece um limite para o tamanho da terra, que, num país de latifúndios como o 

Brasil - de acordo com expressões acadêmicas e mesmo da militância -  seria um critério nodal para 

uma maior democratização do acesso à terra. Ainda assim, se trata de um instrumento útil à disputa 

pela terra pelos movimentos sociais do campo. 

 

3.1.4. Leitura do conflito/processo judicial 
 

  Nos processos analisados, ao julgar as motivações dos envolvidos, algumas decisões 

judiciais transmitem a impressão de estarem resolvendo uma disputa entre obedientes e 

desobedientes, entre quem respeita as decisões judiciais e aqueles que agem de forma violenta e 

oportunista. Com isso, esvaziam do conflito a sua dimensão social para apreendê-lo enquanto uma 

luta isolada com um caráter dual. Dessa maneira, para além do que é procedimental, a leitura sobre a 

realidade social, no processo judicial, é uma simplificação da sua complexidade no que concerne 

aos sujeitos e às relações que a caracterizam. Essa simplificação não é atribuída individualmente ao 

magistrado ou a um processo específico, mas ao conjunto observado e, em definitiva, à própria 

formatação da atividade da instância judiciária. E se formos mais longe, ao próprio modelo de 

formação do jurista, legado de um ensino de cunho positivista e dogmático, que encara o Estado  e 

suas regras como um dado, e não de uma maneira problematizadora, em contraste com as 

desigualdades que comporta, que são as mais diversas.  

  Em algumas decisões referentes aos processos judiciais que analisamos, o conflito é 

reduzido a ação de sujeitos específicos – as comunidades de fundos de pasto/ o movimento social -, 

caricaturados como estopim da perturbação da paz e da ordem, com base em noções midiáticas e 

sensacionalistas, a exemplo da que diz: 

Enfim, não assiste razão aos que querem se locupletar, valendo-se de alguns incisos 
que integram a Constituição Estadual, sem atentar à continuidade dos artigos para 
fazer reforma agrária à sua maneira e ao bel-prazer de organismos e instituições 
que tentam patrocinar a intranquilidade e insegurança social. (Sentença – 
Jabuticaba, grifo nosso). 
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  Nessa decisão, a magistrada demonstra desconhecer a realidade que aflige trabalhadores e 

trabalhadoras rurais excluídos do acesso à terra, quando reduz esse conflito a uma tentativa de 

promover “a intranquilidade e insegurança social”, sem questionar sobre as razões de fundo, as 

quais esses movimentos e instituições existem. Essa posição sequer reconhece a legitimidade do 

pleito, a exemplo daquela que diz “é justo, mas não cabe ao Judiciário solucionar o problema”. 

Dessa maneira, as decisões judiciais parecem ser a eterna busca do apaziguamento impossível, na 

boa expressão de Charvet (1977). Em outras palavras, pairam pela adequação dos sujeitos a uma 

determinada ordem, quando são apenas decisões institucionais frente a uma realidade conflitiva.  

  A anulação do conflito coaduna com a leitura de que as relações sociais são consensuais, 

portanto, as expressões parecendo contrárias ao “contrato social” são entendidas como desvios 

(DAHRENDORF, 1982, p. 148) que podem, ou devem, ser abafados pelas normas. Ironicamente, a 

própria Justiça, 

sua história, seu procedimento, seu vocabulário vinculam-se todos ao conflito, e 
ainda hoje o debate judiciário assemelha-se à dança guerreira dos povos primitivos: 
costumes, rituais, atitudes, tudo fala de enfrentamento, de batalha. E é certamente 
uma batalha, uma guerra “civil” que a Justiça conduz cotidianamente para impor a 
norma social, seja entre particulares, seja entre particulares e a sociedade 
(CHARVET, 1977, p. 242). 
 

  Nos processos que analisamos, o enfrentamento judicial ultrapassa as partes e envolve 

também os magistrados. São marcados pela divergência em relação à situação conflituosa e à 

atuação dos envolvidos. Como atuam mais de um magistrado nos processos de Jabuticaba e Areia 

Grande, as distintas maneiras de decidir perpassou, em determinados momentos, por uma avaliação 

negativa, pela desaprovação e, em certa medida, pela suspeita da decisão do outro magistrado. 

Estranhamente e sem qualquer fundamentação aparente, conforme noticia a 
certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 305V, o MM Juiz Substituto, de forma 
verbal, determinou a retirada dos autores do local, inclusive os seus funcionários e 
vigilantes (Decisão Interlocutória – Areia Grande). 
 
[…] constituindo-se a presente ação de reintegração de posse, numa ação 
aventureira, sem respaldo legal, que de forma lamentável, lastreados em 
depoimentos testemunhais vazios, inclusive, uma delas declarou solenemente ter 
interesse no julgamento do feito, mesmo assim, foi-lhe deferido o compromisso e 
mereceu a concessão da liminar de reintegração em prejuízo de quem se 
encontrava na posse da área demandada.” (Sentença -  Jabuticaba, grifo nosso). 
 

  Isso ocorre porque  

o campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o 
direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se 
defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo social e técnica que 
consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais 
ou menos livre e autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, 
justa, do mundo social. É com esta condição que se podem dar as razões quer da 
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autonomia relativa do direito, quer do efeito propriamente simbólico do 
desconhecimento, que resulta da ilusão da sua autonomia absoluta em relação às 
pressões externas (BOURDIEU, 2010, p. 212). 
 

 Assim, nesse campo, que separa os profanos e os profissionais (BOURDIEU, 2010), a 

atividade interpretativa é tão contraditória quanto os conflitos sobre os quais se debruça, uma vez 

que, em muitos casos, é predominantemente influenciada pelo “jogo de forças do presente”. Nos 

processos analisados, por exemplo, as decisões alteravam, conforme a mudança da visão do juiz 

sobre as partes e seus interesses, ao menos em termos explícitos. Por esse motivo, para Charvet 

(1977), “o judiciário é um compromisso instável: instituição semi-pública, semiprivada e tem por 

missão integrar o conflito relativo às normas fundamentais a um registro suportável” (CHARVET, 

1977, p. 244). 

 Outrossim, não se pode perder de vista que no espaço das soluções jurídicas as partes 

renunciam - ou são obrigadas a renunciar - a construção das soluções dos seus próprios problemas, 

uma vez que decidiram ou foram impelidas a conformar-se com o Direito para esse intento. Assim, 

o campo jurídico reduz aqueles que, ao aceitarem entrar nele, renunciam 
tacitamente a gerir eles próprios o seu conflito (pelo recurso à força ou a um árbitro 
não oficial ou pela procura direta de uma solução amigável), ao estado de clientes 
dos profissionais (BOURDIEU, 2010, p. 233). 
 

 Nesse sentido, é problematizar sobre os limites da atividade jurisdicional para o 

atravessamento de situações de conflito, em especial, pensar sobre as maneiras e as respostas que os 

sujeitos elaboram quando uma solução jurídica não se confunde com a solução do problema social. 

Mais do que isso, sugere a importância de prosseguir a discussão – acadêmica e política – das 

decisões judiciais, para que atendam às razões da justiça social e se tornem mais coerentes com a 

complexidade dos conflitos pela posse da terra, vertentes subestimadas no paradigma liberal de 

enfrentamento a tais problemáticas. 

  

3.1.5. Visão sobre os atores e suas alegações 
 

 Não obstante os processos judiciais analisados envolverem mais sujeitos, que não somente 

as partes – autores e réus -, optamos por apresentar a visão dos juízes somente a respeito dos 

pretensos proprietários e das comunidades, sendo que na visão sobre a segunda, também apresenta-

se a visão sobre os movimentos sociais, considerando o modo de percepção dos magistrados.  
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3.1.5.1. Visão sobre as comunidades/movimentos sociais 
 

  As referências em relação às comunidades de fundo de pasto na relação processual é muitas 

vezes do ponto de vista da invasão, do esbulho. O movimento é visto de uma maneira pejorativa de 

modo que seus sujeitos integrantes não são reconhecidos enquanto portadores de direitos, interesses. 

Exceção a essa regra, identificamos na decisão liminar de Jabuticaba, onde as comunidades são 

vistas como legítimas posseiras, bem como em algumas decisões interlocutórias, em Areia Grande, 

que reconheceram sua condição de posseiros, embora, essa compreensão se modifique 

posteriormente no relatório da inspeção judicial. 

  De um modo geral, o fato de serem reconhecidos como pertencentes a um movimento social 

de luta pela terra, os sujeitos integrantes das comunidades de fundos de pasto são identificados 

como afeitos à prática de atos violentos ou de tumultos, que destoam do esperado por uma 

determinada ordem. Em alguns casos, os juízes demonstram certa intolerância ante as alegações das 

comunidades de fundos de pasto ao ponto de, em certos momentos, ridicularizarem seu modo de 

vida, reduzindo suas intenções e seus interesses a uma “ação aventureira” como caracterizou a 

magistrada na sentença de Jabuticaba. Isso se relaciona também a certos preconceitos que puderam 

ser verificados em algumas passagens das sentenças, como dizer:  

De outra forma, de acordo inclusive com os documentos de fls.243 e ss dos autos, 
os fundos de pastos 'estão geralmente situados em áreas de terras devolutas, com 
uma situação jurídica indefinida', e são criados por famílias custeadas pelo 
Sindicato e pela Igreja (Sentença - Jabuticaba). 
 

 Na sentença, a magistrada ignora a problemática social de modo que os interesses e as 

razões pelas quais as comunidades se mobilizam aparecem como algo de somenos importância. 

Talvez nessa visão encontremos a explicação para um tratamento que beira ao desrespeito e a 

desconsideração. A respeito da visão que a magistrada tinha das comunidades, segundo um 

advogado popular: 

Ela, além de ignorar absoluta e totalmente a possibilidade de haver uma 
comunidade tradicional ali e um modo de vida de fundos de pasto, ela tratava com 
absoluta formalidade que seria comum nos juízes propriamente dito. Ela passava 
pra gente nas audiências uma antipatia muito grande por aquela situação toda e por 
aquelas pessoas que estavam ali. Era um tratamento que exorbitava, inclusive, da 
mera função judicante. Ela podia ter os sentimentos  dela, que ninguém é obrigado 
a gostar de todo mundo, mas ali ela era magistrada. Ela não tinha paciência 
suficiente para se colocar como juíza, como magistrada e procurava sempre 
surpreender com alguma coisa que pudesse permitir, vamos dizer, a cassação da 
liminar, por exemplo (Entrevistado 2, 27 de agosto de 2014). 
 

 Na atuação do judiciário, nesses dois casos, evidencia-se uma leitura de senso comum, a 

começar pela afirmação de que conhecem sobre as razões e as formas de luta dos movimentos 
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sociais quando não conseguem descrever mais do que uma imagem caricaturada e pejorativa, como 

se verifica no trecho da decisão que segue: 

Vale salientar ainda que é de pleno conhecimento deste MM Juízo a forma de atuar 
dos chamados movimentos dos sem terra, onde os mesmos se utilizam de diversas 
pessoas que aproveitam a movimentação no intuito de lograrem vantagens e 
benefícios. Não se diga, desta feita que o movimento pela terra não seja justo, mas 
convenhamos que, em um Estado Democrático de Direito, não se parece correto a 
forma de agir de tais movimentos, com a utilização de formas às vezes violenta de 
ocupação, inclusive de órgãos públicos, a exemplo do que ocorreu recentemente na 
Prefeitura Municipal de Casa Nova-Ba, não obedecendo ainda os requeridos as 
ordens judiciais emitidas durante o trâmite do feito, conforme se denota das 
certidões de fls. 134, 135 e 255. Para tais movimentos, ao que parece, a Justiça não 
tem voz, bem como as autoridades constituídas (Decisão interlocutória – Areia 
Grande). 
 

  Nessa decisão, o movimento social é tratado pelo magistrado a partir de uma visão que pode 

ser considerada “midiática”, “estereotipada”, no momento em que expressa seus preconceitos, ainda 

que de forma confusa, em relação aos movimentos dos sem-terra. Ao acreditar que os movimentos 

sociais devem atuar no âmbito permitido pela Justiça e as suas autoridades constituídas, reproduz 

uma visão evasiva de uma leitura crítica acerca do conflito nas práticas sociais e no próprio seio do 

Estado, que é, antes de tudo, uma relação – complexa, diga-se de passagem -, e não simplesmente 

seus órgãos públicos e sua burocracia. 

  A respeito dessa decisão interessa ainda destacar que, mesmo tecendo observações negativas 

sobre o movimento, o magistrado faz uma ressalva de que: “Não se diga, desta feita que o 

movimento pela terra não seja justo”. Disso, depreende-se que mesmo de forma confusa, hesitante 

ou pouco convencida, o magistrado não deixa de reconhecer um senso de justiça nas ações dos ditos 

movimentos sociais, o que evidencia avanços na construção da legitimidade da luta pela terra no 

campo jurídico, colocando em posição de reconhecimento mesmo os que, possivelmente, lhes sejam 

contrários.  

  Por fim, quanto à decisão liminar de Jabuticaba, que reconheceu o direito à posse da terra 

pelas comunidades e seu respectivo modo de vida, o magistrado expressa sua visão nos seguintes 

termos: 

Todas as testemunhas afirmam que os requeridos e demais moradores da 
vizinhança criam caprinos e bovinos na área da Fazenda Jaboticaba, ora em litígio. 
Afirmam, ainda, que tiram madeira, palha de oricuri, etc.  
 
Fazem referência a um trabalho do INTERBA no sentido de transformar a área em 
fundo de pasto para uso coletivo (Decisão liminar – Jabuticaba). 
 

  É interessante observar que esta decisão liminar, ao reconhecer as comunidades como 

legítimas possuidoras, não incorreu na descrição negativa sobre o pretenso proprietário. Apenas se 
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refere à ausência de provas sobre a sua posse, quando diz que “Nenhuma das testemunhas fez 

referência à posse do requerido e seus antecessores”. Por outro lado, como restou demonstrado, as 

decisões que confirmam o direito dos pretensos proprietários são impregnadas de concepções 

negativas sobre as comunidades. No próximo tópico, quando apresentarmos a visão dos magistrados 

sobre os pretensos proprietários, daremos mais subsídio para esta comparação. 

   

3.1.5.2. Visão sobre os pretensos proprietários 
 

  A consideração de que o conteúdo de quaisquer decisões judiciais, tendencialmente, leva ao 

reconhecimento da veracidade nas alegações dessa ou daquela parte do processo, por si só, não 

indica a existência de parcialidade na atividade jurisdicional. Com isso, queremos dizer que a 

parcialidade sugerida, na maioria das decisões analisadas neste trabalho, não se restringe a uma 

conclusão superficial sobre o convencimento por parte dos magistrados da veracidade nas alegações 

dos pretensos proprietários, mas a uma avaliação refletida em torno da maneira como se posicionam 

e fundamentam suas decisões, isto é, sobre os parâmetros, os interesses e a visão de mundo que 

compartilham. Dito isto, as decisões judiciais que estamos analisando, a nosso ver, implicam numa 

determinada posição do magistrado que não diz respeito somente ao reconhecimento de quem é 

detentor dos direitos pleiteados (como se espera dessa atividade jurisdicional), mas na sua assunção, 

no processo, de uma posição que peca pela subjetividade no tratamento das partes, com avaliações 

positivas e negativas sobre seus interesses e suas ações. Assim, ao reconhecerem os direitos 

alegados pelos pretensos proprietários, para além do conjunto probatório e da fundamentação legal, 

o referencial é a negação da própria existência da outra parte, que, sem direitos a serem 

reconhecidos, têm suas ações e seus interesses reduzidos à condição de “aventura”, 

“locupletamento”, “mascaração da realidade” e mesmo às descrições ironizadas como 

“desapareceram como que 'por encanto'”, “e são criados por famílias custeadas pelo Sindicato e pela 

Igreja”. Nesse sentido, ao nos referirmos sobre a visão dos magistrados sobre os direitos alegados 

pelos pretensos proprietários, estaremos dialogando com a maneira como eles concebem as 

alegações das comunidades, já que se tornam o referencial para o reconhecimento dos direitos do 

primeiro. 

  Dito isto, a presunção de que os pretensos proprietários eram detentores do direito alegado, 

por vezes, se sustentava no conjunto probatório apresentado e, em outros momentos, se apresentava 

como um sentimento de solidariedade gratuita, de modo que a benevolência ultrapassava as 

alegações apresentadas por aqueles. No conflito de Areia Grande, ao deferir a liminar em favor dos 
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autores, bem como na sentença, os juízes expressam dois juízos de valor sobre as partes - o grupo 

empresarial é visto como promotor do desenvolvimento e as comunidades são tratadas como 

invasoras. 

Hoje, tem-se um grupo de pessoas interessadas em implantar projeto na área, 
obviamente, oportunizando empregos e desenvolvimento para a região, o que 
deverá acarretar mudanças sociais, para melhor, como se dessume das informações 
na inicial (Decisão liminar – Areia Grande). 
 
Não possuindo os requeridos posse justa sobre o imóvel, e sim precária, como 
demonstram os autos e os próprios argumentos da parte requerida, que invadiram 
os imóveis por entenderem que os mesmos estariam abandonados […], não pode o 
juiz impor aos requerentes que aceitem a atitude da parte requerida, havendo, 
necessidade da justa proteção, ou melhor, da justa colocação dos requerentes na 
posse imediata dos imóveis ora vergastados (Sentença – Areia Grande). 
 

 Na leitura das alegações das partes, vê-se que, na inicial, os autores mencionam a intenção 

de implementação de atividade econômica lucrativa, mas não dizem expressamente sobre a geração 

de empregos ou mesmo sobre a possibilidade de desenvolvimento para região. O juiz interessa-se 

pelas argumentações dos autores indo além do que foi posto. Na contestação, por sua vez, as 

comunidades também não falam que “invadiram os imóveis por entenderem que os mesmos 

estariam abandonados”. Na realidade, afirmam: “os requeridos não estavam invadindo terra. Estes 

ocupam parte da FAZENDA CAMARIGIBE há mais de 15 (quinze) anos. Em verdade o imóvel se 

encontrava abandonado pelos seus proprietários e pelo Banco do Brasil [...]”. Ao distorcer as 

alegações das partes, o juiz deixa sobressair as suas preconcepções sobre o conflito de modo que 

reprova as ações das comunidades e valoriza a proposição dos autores.  

 No processo de Jabuticaba, a presunção de veracidade sobre as alegações do pretenso 

proprietário se expressa em uma decisão com passagens contraditórias sobre o que se mostra 

importante à elucidação dos fatos, que, em certos momentos, depende de quem alega. Senão 

vejamos.  No que se refere ao reconhecimento sobre o tempo do exercício da posse pelas partes, o 

tratamento é de dois pesos e duas medidas. Nesses termos, 

Os depoimentos dos autores e de algumas testemunhas não convencem esta 
Magistrada quando dizem que a posse da área é mansa, antiga e pacífica, pois os 
documentos de fls. 174 de forma clara, trazem a certeza de conflito anterior ali 
existente no ano de 1974. (Sentença – Jabuticaba). 
 

 De outra maneira, quando se refere à posse do réu, o pretenso proprietário, considera de 

somenos importância saber há quanto tempo se exercia a posse alegada, ou mesmo se essa seria 

mansa e pacífica, embora, essa definição se apresente como crucial no entendimento de quem foi, 

de fato, esbulhado da posse, como se depreende de suas próprias conclusões, quando diz: 

As testemunhas descritas não precisaram exatamente a data exata em que o réu 
chegou na fazenda, entretanto, de forma convincente disseram que após fazer 
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algumas benfeitorias depois de comprar a terra é que estas foram destruídas. 
Evidencia-se assim, que o réu estava na posse da terra quando o conflito se 
instalou. Assim sendo, consubstancia-se que o esbulho foi praticado pelos autores 
contra o réu e não na forma exposta na inicial (Sentença – Jabuticaba).  
 

 No processo judicial de Areia Grande, a decisão do magistrado, que determinou a retirada 

dos pretensos proprietários das áreas, fora recepcionada com um sentimento de injustiça, não 

exatamente pelos próprios afetados pela decisão93, mas por outro magistrado, que toma para si a 

responsabilidade na reparação dos autores, quando procura garantir seu retorno à área “nos moldes 

e celeridade” com que foram retirados.  

[...] OFICIANDO-SE ao Comando da Polícia Militar em Casa Nova-Ba para o 
imediato cumprimento da presente ordem judicial, nos moldes e celeridade com 
que fora cumprido a retirada dos autores do local do litígio, sob pena de 
descumprimento de ordem judicial.”(Decisão interlocutória – Areia Grande, grifos 
do autor). 
 

 Por outro lado, ao referir-se aos interesses das comunidades de fundos de pasto, na mesma 

decisão interlocutória, o magistrado transmite certa “impaciência” na formulação da pergunta, que 

termina com dois pontos de interrogação: 

 
Quem seriam estes posseiros não determinados, e que em nenhum momento 
opuseram qualquer recurso a ordem de imissão de posse?? (Decisão 
interlocutória – Areia Grande, grifos do autor). 
 

 Essa mesma “intolerância” é identificada num trecho da sentença proferida. Ao referendar a 

observação do advogado dos pretensos proprietários, conclui seu pensamento com a expressão 

“Sem comentários!!”. 

Por fim, alegam 'ser fato muito menos desagregador do ponto de vista social 
deixar os requeridos na posse de 300 hectares quando os autores já se apresentam 
como proprietários de mais de 20.000 hectares'. Ora, tal assertiva não pode, de 
forma alguma, merecer guarida por este MM Juízo, não sendo os requerentes 
obrigados a tolerar, por mínima que seja, a permanência de terceiros, sem justo 
título, na área que lhes fora transferido o domínio. Seria, como bem asseverou o 
ilustre advogado dos requerentes querer crer que seria lícito o furto de uma ovelha, 
haja vista que o proprietário seria detentor de um enorme rebanho. Sem maiores 
comentários!! (Sentença – Areia Grande). 
 
 

 Nesse sentido, a análise sobre o conteúdo das decisões sugere que o reconhecimento dos 

direitos dos pretensos proprietários, na visão dos juízes, passa pela negação da própria existência 

das comunidades, de uma maneira parcial e subjetiva. Por isso, em certos momentos, ao invés de ser 

um intérprete, o juiz é uma parte que ataca, acusa, defende, que são atributos próprios dos 

                                                 
93  Esse dado não foi averiguado a fim de saber o quanto os pretensos proprietários se sentiram injustiçados 
diante da decisão.  
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envolvidos no conflito. Dessa maneira, com as devidas mediações para os casos analisados, não 

seria exagero dizer que: “Muitos juízes partilhavam a mentalidade dos proprietários de terras 

empreendedores (homens razoáveis) e orgulhavam-se de intuir as verdadeiras intenções de seus 

predecessores e dos legisladores” (THOMPSON, 1998, p. 114). 

 

3.2 As decisões judiciais de Jabuticaba e Areia Grande nas contradições do Estado 

 

 A análise sobre os argumentos dos magistrados, nos processos de Jabuticaba e Areia Grande, 

não se encerra com uma comparação entre as decisões judiciais em si mesmas, mas requer uma 

reflexão sobre sua inserção num espaço mais amplo - a compreensão sobre o que representam para 

uma determinada leitura sobre o campo jurídico, a lei, o Estado e o Direito. 

 

3.2.1. Em distintos contextos, unidos pelo habitus jurídico 
 

 Em que pese serem os processos judiciais analisados referentes a contextos bem distintos 

como anteriormente mencionado, se aproximam por seus pontos de similaridade. No trabalho 

monográfico, realizado pela autora, como dito na introdução, no universo de oito ações 

possessórias, esses dois processos foram identificados em um tipo de decisão no conjunto de três 

categorias ideal típicas identificadas, qual seja um tipo de decisão passional/subjetiva. Assim, 

passamos a entender melhor essas decisões a partir de uma breve descrição do que representa 

considerá-las nesta tipificação. 

 Como o próprio nome sugere, uma decisão passional/subjetiva é aquela que conta com o 

envolvimento pessoal, quiçá, emocional do julgador. Nas decisões associadas a esse padrão, mais 

do que uma posição de mundo, está em questão a assunção de uma posição no conflito em favor de 

uma parte para insurgir-se contra a outra. As representações sobre o conflito e as partes são 

substancialmente impregnadas de juízos de valor, da moralidade do magistrado, que não escapa a 

uma leitura de senso comum sobre a realidade social. Nessas decisões, os juízes embora se refiram 

ao instrumento legal para respaldarem suas posições, restringem a sua análise basicamente à 

interpretação das provas do autos, orientadas pelas suas preconcepções sobre o conflito e as partes.  

 Por essa lógica, em certos momentos, deixam sobressair a leitura de uma das partes para 

construção das suas convicções de modo que nem mesmo as provas produzidas pelos órgãos 

estatais são levadas em linha de conta quando contrariam os interesses da parte a que está mais 

afinado. A esse respeito, nessas decisões, os juízes contrariaram ou mesmo desconsideraram as 
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provas produzidas pela CDA/INTERBA e a prova pericial, com argumentos que vão desde a não 

constatação das informações constantes nos documentos produzidos por esses órgãos à simples 

leitura de que são meros procedimentos administrativos. 

 Esse padrão de decisão configura o processo judicial como uma verdadeira “queda de 

braços”, pois a disputa política para fazer prevalecer a sua interpretação sobre o conflito e os 

interesses em jogo é acompanhada da desqualificação do outro (as comunidades) e da desconfiança   

(do outro magistrado) sobre as suas ações. Nesse caso, constrói-se a imagem do comportamento 

inaceitável, tendo como referência o comportamento aceito, valorizado da outra parte.  

 Nessas decisões, o grau de envolvimento (emocional) com a causa implica na confusão a 

respeito do lugar do magistrado no processo, uma vez que parece desviar o foco sobre o conflito, 

com as suas partes e seus interesses, para advogar - assumir a defesa de uma parte -, apontando os 

equívocos e os argumentos “falaciosos” da outra.  

 As convicções do magistrado são construídas também a partir de suas compreensões, 

apoiadas em noções midiáticas, a respeito da luta pela terra e seus sujeitos. Nesse sentido, utilizam 

de forma generalizada as expressões “o movimento pela terra” e o “sem-terra”, como se referissem 

a uma mesma realidade, já conhecida pelo magistrado. Em certos casos, expandindo a qualificação 

para alcançar aqueles que assessoram esses movimentos, que também têm suas ações repudiadas. 

Nesse caso, os juízes evocam situações que não estão presentes nos autos para ressaltar a sua 

desaprovação a respeito do que consideram não poder ser tolerado pelo Estado. 

 Feita essa descrição sobre o tipo de padrão de decisão a que associamos as decisões judiciais 

de Jabuticaba e Areia Grande, importa dizer que as similaridades identificadas não devem ser 

analisadas de modo a isolar a posição desses magistrados, sobretudo considerando uma distância 

temporal de quase duas décadas entre os dois processos. Outrossim, ainda que possamos concluir 

que, de um modo geral, no contexto dos conflitos agrários envolvendo as comunidades de fundos de 

pasto, a mudança da lei, ao longo dessas últimas três décadas, foi mais forte do que a mudança na 

visão de mundo dos magistrados, essa constatação deve ser problematizada para não incorrermos 

em generalizações que levem à supressão da diversidade de padrões e maneiras de decidir nesses 

conflitos94. É preciso, pois, voltar-se para um espaço mais amplo, para a problematização sobre a 

recepção das mudanças na legislação, na definição do que é legal, legítimo, jurídico no interior do 

                                                 
94  Os próprios conflitos analisados sugerem isso quando, mesmo na predominância de uma certa leitura, 
comportam distintos e contraditórios posicionamentos por parte do Judiciário. Em Jabuticaba, por exemplo, o 
magistrado que concede a liminar em favor das comunidades, apresenta uma leitura sobre a natureza jurídica do 
instituto da posse que estava, inclusive, à frente de seu tempo, antes mesmo de um processo de constitucionalização do 
Direito Civil, que é posterior a 2002. Esse mesmo magistrado realiza uma audiência de justificação antes de conceder a 
liminar, que é uma prática incomum, tendo sido, inclusive, um pleito disputado pela advocacia popular, quando da 
elaboração recente do novo Código de Processo Civil.  
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campo jurídico.  

 Dito isto, interessa questionar: como é possível que magistrados em contextos distintos 

elaborem decisões, que compartilham de impressões similares sobre a legitimidade da ocupação das 

comunidades de fundos de pasto, em particular das comunidades de Jabuticaba e Areia Grande? 

Nunca é demais lembrar que entre 1990 e 2006 ocorreram mudanças legislativas e na jurisprudência 

sobre os povos e comunidades tradicionais95. Ao longo dessas duas décadas, os direitos dessas 

comunidades passaram a ser discutidos e recepcionados com mais força, não somente na academia, 

mas também nos tribunais. Isso, inclusive, refletiu na intensificação dos conflitos nas áreas dessas 

comunidades.  

 Nesse sentido, o conteúdo das decisões judiciais pode também ser reconhecido na 

constância de uma prática, no modus operandi inscrito na lógica de funcionamento do campo 

jurídico. 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 decisão judicial no processo da comunidade de 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 mesmo numa distância 

temporal considerável. 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 
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, 

predominantemente, foi na contracorrente dos valores e concepções que orientam essa forma de 

                                                 
95  Isso se evidencia pela leitura dos processos. Em Jabuticaba, não há referência a “comunidades tradicionais”, 
mas a “comunidades de fundos de pasto”. Em Areia Grande, o uso da primeira nomenclatura é corriqueiro. 
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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. 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 Areia Grande diz: “...fomos a outros lugares, 

como à beira do lago sobradinho (local excelente para ocupação), e nada foi encontrado”. 

 Algumas decisões nesses processos judiciais, especialmente, dos magistrados que realizam 

as inspeções judiciais, em uma análise mais profunda acerca da questão social envolvente, se 

reafirmam na posição de que “não reconhecendo quem é o outro (nesse caso, as comunidades de 

fundos de pasto) não se reconhece também direito inerente ao outro, pois este é somente visto do 

ponto de vista do proprietário” (SANTOS JR., 2007, p. 94).  

  

3.2.2. Os juízes no campo jurídico: uma autonomia relativa 
 

 Nos dois processos analisados, as comunidades de fundos de pasto buscaram legitimar a sua 

posse referindo-se às ações discriminatórias administrativas produzidas pela CDA (antigo 

INTERBA), que não só reconheceram serem as áreas de conflito terras devolutas, como também 

identificaram a presença da ocupação pelos fundos de pasto há décadas. Os magistrados valoram 

essas provas de uma maneira diferente. Na decisão liminar do processo de Jabuticaba, o relatório 

do INTERBA é mencionado como um atestado de que as comunidades são legítimas posseiras. Na 

sentença, nesse mesmo processo, a magistrada entende que o trabalho do INTERBA em nada 

contribui para o desfecho da lide. Essas divergências diante das discriminatórias produzidas pela 

CDA se evidencia nas afirmações que seguem: 

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 de 
pasto (Inspeção Judicial – Areia Grande, grifos nosso). 
 
Fazem referência a um trabalho do INTERBA no sentido de transformar a área em 
fundo de pasto para uso coletivo (Decisão liminar – Jabuticaba, grifos nosso). 
 
Consta dos autos cópias inautenticadas de informação do INTERBA e da 
avaliação da intervenção governamental no sistema produtivo fundo de pasto (fls. 
225/226 e 242/278). (Sentença – Jabuticaba, grifo nosso). 
 

 As maneiras diversificadas dos magistrados atestarem as ações discriminatórias 

administrativas se apresenta como uma pequena e boa demonstração de como é inócuo se voltar 

para o Estado e, em particular para o Judiciário, para identificá-los somente a partir da burocracia 
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administrativa e dos seus pressupostos de legalidade, impessoalidade e justeza. Neste trabalho, o 

Judiciário é compreendido no conjunto das contradições do Estado, que nem sempre são evidentes 

em razão desses pressupostos, que indicam, em verdade, não exatamente como o Estado funciona, 

mas como diz funcionar, pois, 

Frequentemente o Estado age transgredindo a lei-regra que edita, desviando-se da 
lei ou agindo contra a própria lei. Todo sistema autoriza, em sua discursividade, 
delineado como variável da regra do jogo que organiza, o não respeito pelo Estado-
poder de sua própria lei. Chama-se a isso razão de Estado, que significa que a 
legalidade é compensada por “apêndices” de ilegalidade, e que a ilegalidade do 
Estado está sempre inscrita na legalidade que institui (POULANTZAS, 2000, p. 
82). 
 

 Esse “desvio legal” não pode ser visto como ocasional nem mesmo como posições restritas a 

determinados órgãos ou agentes, pois que se trata de uma “ilegalidade estrutural”, que atravessa 

todo corpo institucional, como bem aponta Poulantzas (2000), seja no exercício mesmo das suas 

regras, seja na apropriação daquela parte que tem de arbitrário, que foge à institucionalidade 

estabelecida. Assim, tendo em vista os argumentos possíveis à justificação da posse, seja pelas 

comunidades de fundos de pasto, seja dos pretensos proprietários de terras, não é difícil encontrar 

decisões judiciais que se conformem tanto a uma quanto a outra reivindicação posta. Nesse sentido,  

Não possuindo os requeridos posse justa sobre o imóvel, e sim precária, como 
demonstram os autos e os próprios argumentos da parte requerida, que invadiram 
os imóveis por entenderem que os mesmos estariam abandonados […] (Sentença – 
Areia Grande, grifo nosso) 
 
[…] não pode, de forma alguma, merecer guarida por este MM Juízo, não sendo os 
requerentes obrigados a tolerar, por mínima que seja, a permanência de terceiros, 
sem justo título, na área que lhes fora transferido o domínio (Sentença – Areia 
Grande, grifo nosso). 
 
Assim sendo, tendo em vista que tal decisão poderá, realmente, causar prejuízos 
aos requeridos, na qualidade de apicultores e caprinocultores de pequena porção 
daquela vasta área rural […] entendo por SUSPENDER PROVISORIAMENTE, 
UM DOS EFEITOS DA SENTENÇA ORA APELADA, POSSIBILITANDO AOS 
REQUERIDOS/POSSEIROS O RETORNO ÀS ÁREAS DA FAZENDA 
CAMARAGIBE QUE ANTERIORMENTE OCUPAVAM antes do ingresso da 
presente ação (Decisão interlocutória – Areia Grande, grifo do autor). 
 

           As decisões acima foram proferidas por um mesmo magistrado no processo envolvendo as 

comunidades de Areia Grande. Na sentença, as comunidades não são tratadas como posseiras, e sim 

invasoras. Ao mudar de orientação, na decisão interlocutória, o juiz mobiliza outros argumentos 

para reconhecer as comunidades como legítimas posseiras. Dessa maneira, o impacto social que 

negligenciara inicialmente, no segundo momento, passa a ser considerado, autorizando com isso, a 

permanência das comunidades na “pequena porção daquela vasta área” a qual não se poderia tolerar 

por mínima que fosse. Essa capacidade de enquadrar qualquer caso ao corpo legal instituído pelo 
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Estado está relacionada àquela parte de “autonomia” à disposição da autoridade judiciária. Em 

outras palavras, ao decidir, os juízes têm possibilidades de 

referir-se e sujeitar-se mais ou menos estritamente às exigências da lei, ficando 
sempre uma parte de arbitrário, imputável a variáveis organizacionais como a 
composição do grupo de decisão ou os atributos dos que estão sujeitos a uma 
jurisdição, nas decisões judiciais (BOURDIEU, 2010, p. 223). 
 

 Esse poder de decisão de que dispõe a autoridade judiciária96 pode simplesmente anular 

outras posições dos agentes do Estado na mesma situação, como se verifica pelo depoimento do 

Coordenador do antigo INTERBA ao referir-se sobre o processo de Jabuticaba: 

Não quero nem pensar na hipótese da liminar ser cassada. Será uma catástrofe”, 
preocupa-se o presidente do Interba, Joaquim Arthur Pedreira Franco, 54 anos. Ele 
diz que o Instituto de Terras é um órgão impotente diante da situação. “O caso está 
nas mãos da Justiça. Não posso fazer nada”, lamenta. “O que tinha de ser feito já 
fizemos”, ou seja, delimitar a área, medi-la, levantar o perímetro e dar parecer 
técnico concluindo sobre condição de terra devoluta (Jornal A Tarde, Fraudes 
incham mapa da Bahia, 10 de janeiro de 1991). 
 

  O que chama a atenção para essas diferentes maneiras de tratar as ações discriminatórias 

produzidas pela CDA/INTERBA não é exatamente a negação da legitimidade da documentação 

apresentada - até porque qualquer procedimento é passível de questionamento, assim como o são as 

próprias decisões judiciais -, mas o fato de que o não reconhecimento de um trabalho produzido 

pelo órgão do Estado com essa atribuição específica, leva ao reconhecimento das documentações 

frágeis, contestáveis, apresentadas pelos pretensos proprietários, como nos dois casos analisados, os 

quais o Estado reconheceu tratarem-se de terras devolutas e não exatamente particulares. No trecho 

da sentença que segue, a Juíza claramente negligencia o processo administrativo quando afirma: 

Destarte, as informações do INTERBA são de somenos importância ao julgamento 
da lide, pelo que está inserido em seu conteúdo. […] Portanto, este procedimento 
em nada colabora para a decisão desta lide porque processos meramente 
administrativos, e ainda assim, na data dos requerimentos e da medição, as terras já 
estavam escrituradas (Sentença – Jabuticaba). 
 
[…] além de não se tratar de terras devolutas, os autores foram quem invadiram-na, 
tomando-a do seu legítimo dono” (Sentença – Jabuticaba). 
 

 Ademais, sugere que uma terra escriturada jamais pode ser objeto de questionamento, 

medição e titulação pelos órgãos do Estado no cumprimento de suas próprias funções. Nesse caso, 

visualizamos que no espaço da decisão há uma prevalência para a leitura do juiz, não exatamente no 

que diz respeito à legalidade, mas a impressão pessoal sobre os conflitos os quais se debruça. A 

                                                 
96  No Brasil, adotamos um modelo conhecido como “Jurisdição Una” que significa dizer que “a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", de acordo com inciso XXXV do art. 5º da Constituição 
Federal de 1988. Em outras palavras, uma decisão judicial pode suprimir outras decisões administrativas sobre o mesmo 
fato.  
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magistrada poderia manifestar o contrário do que expressou e não retiraríamos da sua posição o 

estatuto de legalidade e legitimidade de que se revestem as decisões. Nesse caso, a impressão é de 

que nos processos analisados, a objetividade das provas passa pela subjetividade da apreciação, por 

isso, as discriminatórias administrativas e mesmo a perícia realizada em Jabuticaba, teve valoração 

tão distintas no deslinde da causa - foram tão importantes quanto foram desconsideradas. A esse 

respeito, uma advogada popular declara: 

são inúmeras decisões judiciais em que o Judiciário, simplesmente, esquece ou 
deslegitima todo o trabalho administrativo que foi feito por esses órgãos, apesar de 
eles gozarem de presunção de legitimidade, de veracidade, mas o Judiciário atua 
meio que como se fosse alheio, mas apesar disso ele não constrói uma prova mais 
substancial do que as que foram produzidas pelos órgãos administrativos. Mas eu 
acho que isso se dá pelo fato de que quando essas construções elas enfrentam 
determinadas questões que são cruciais, que são as questões fundiárias. Quando 
isso garante regularização de território das comunidades de fundos e fechos de 
pasto, de quilombolas, então, por uma questão política mesmo faz a escolha de 
deslegitimar esses órgãos administrativos (Entrevistada 3, 04 de julho de 2014). 
 

 A ênfase que damos à grande margem interpretativa dos juízes, não nos faz perder de vista 

que a própria formulação de campo jurídico sugere a existência de um limite, de uma fronteira no 

campo interpretativo. Nesse trabalho, ao partir do reconhecimento de que os juízes dispõem de uma 

ampla liberdade interpretativa, não se quer com isso dizer que o poder disposto à autoridade 

judiciária é ilimitado, uma vez que também deve subjugar-se a determinados ritos e procedimentos. 

As disputas no campo jurídico, como bem lembrado por Bourdieu (2010), atravessam toda a cadeia 

hierárquica que restringe as possibilidades interpretativas de modo que a autonomia dos juízes e do 

próprio campo jurídico são relativas. No processo judicial de Areia Grande, por exemplo, o recurso 

de Agravo de Instrumento ao Tribunal de Justiça suspendeu a decisão de primeiro grau, limitando 

as possibilidades interpretativas do juiz de primeiro grau. Nas divergências interpretativas, apenas 

uma decisão prevalece perante às demais, com pretensão de ser a resposta mais adequada ao 

problema apresentado, no sentido de manter a coerência dos julgados. Em outros termos, 

[…] por mais que os juristas possam opor-se a respeito de textos cujo sentido 
nunca se impõe de maneira absolutamente imperativa, eles permanecem inseridos 
num corpo fortemente integrado de instâncias hierarquizadas que estão à altura de 
resolver os conflitos entre os intérpretes e as interpretações (BOURDIEU, 2010, p. 
214). 
 

 Por esse motivo, ao pensar no papel do magistrado importa considerar a sua autonomia 

frente às determinações e rituais da instância judiciária, de modo que o juiz possa ser considerado 

um sujeito das suas decisões na medida em que é também impelido a interpretar dentro da margem 

do seu campo, uma vez que para ultrapassar as fronteiras precisa atravessar uma via de dupla 

transposição: uma nova orientação em um terreno alterado.  
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3.2.3. O lugar da lei na decisão judicial  

 

Ainda que todos os juízes do mundo fossem homens justos, no sentido de 
serem, todos eles, sem excepção, rigorosos aplicadores de lei, nem assim o 
mundo estaria vivendo na santa paz da justiça. Os juízes formam-se e 
existem para acatar e fazer acatar as leis, mas as leis não são justas só por 
terem o nome de lei: dizer lei sempre foi o mesmo que dizer justiça. Na 
história dos povos multiplicam-se exemplos desta verdade (SARAMAGO, 
2010). 
 

 A referência ao pensamento de Saramago importa para dizer o quanto concordamos com ele 

e o quanto nos distanciamos dessa leitura, na medida em que estamos lidando com grandezas 

diferentes. Assim, a epígrafe se torna uma mão auxiliar para dizer o que nos propomos a partir 

daquilo que ela anuncia. Dito isto, a concepção sobre o Judiciário no plano da insuficiência do 

direito estatal (a Lei) no cumprimento de sua tarefa precípua - fazer justiça -, nós encaramos de 

viés, não por ser de somenos importância (muito pelo contrário), mas por ser uma questão muito 

abrangente que perpassa pelo questionamento sobre a legitimidade do Judiciário na concretização 

da justiça e, de maneira mais profunda, sobre o papel do direito97 como uma fortaleza para 

assegurar a vida em sociedade. Neste trabalho, o que encaramos de frente é o Judiciário e a lei no 

plano das contradições do Estado, nas disputas de uma determinada concepção de “justiça” que é 

um estado de construção permanente. Dessa maneira, nos aproximamos de uma leitura 

thompsoniana, que concebe a lei como “um bem humano incondicional” (THOMPSON, 1997), mas 

a partir da análise de fatos concretos, protagonizados pelos grupos subalternizados em tensão com 

os grupos dominantes. Nesse caso, a aplicação da lei stricto sensu nos interessa sobremaneira, pois, 

ainda que não seja sinônimo de justiça, também colabora para concepção e o entendimento sobre o 

que venha a ser uma decisão justa. 

 Dito isto, o entendimento sobre a predominância da parcialidade nas decisões que 

analisamos, nos instigou a pensar sobre o lugar da lei nas decisões com base na documentação que 

analisamos e nas entrevistas realizadas com os advogados e advogadas populares. Pois bem, 

nenhum magistrado decide sem procurar apontar qualquer fundamento nas leis, normas ou 

princípios. Ocorre que a aplicação e interpretação da lei não é um dado, pois, o sentido dos textos 
                                                 
97  Vale dizer que o direito não pode ser encarado com um mal em si. Antes de tudo, há que saber “que tipo de 
direito produz tal tipo de sociedade e porque é que esse direito corresponde a essa sociedade” (MIAILLE, 1989 p.68). A 
título de exemplo, ao se referir, no “Moderno Príncipe”, a uma concepção de Estado como um “educador”, Gramsci 
concebe o direito na sua função educativa e formativa ao dizer que: “o direito é o aspecto repressivo e negativo de toda 
a atividade positiva de educação cívica desenvolvida pelo Estado”(GRAMSCI, 2007, p. 28), mas obviamente não está 
se referindo ao Estado capitalista. 
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“nunca se impõe de maneira absolutamente imperativa” (Bourdieu, 2010, p. 214). Essa 

indeterminação garante, sobretudo, aos juízes, maior liberdade para decidirem conforme os seus 

juízos, como bem explicita Bourdieu (2010), que vai ainda mais longe quando afirma que há uma 

maior propensão entre os juízes para “o papel de lector, de intérprete que se refugia na aparência ao 

menos de uma simples aplicação da lei e que, quando faz obra de criação jurídica, tende a 

dissimulá-la” (ibidem, p. 219). 

 O reconhecimento sobre as divergências de aplicação e interpretação da lei nos processos de 

Jabuticaba e Areia Grande é também um reconhecimento sobre a centralidade da lei, mesmo quando 

ela não é a razão primeira da decisão. Nesses termos, para advogadas e advogados populares que 

atuaram no caso de Jabuticaba e Areia Grande, ao serem questionadas sobre o lugar da lei no 

processo judicial: 

A decisão é tomada e a lei é fundamento. O juiz toma a decisão, normalmente, 
política e vai buscar na legislação aquilo que vai fundamentar a decisão, que é uma 
decisão prévia (Entrevistada 3, 04 de julho de 2014). 
 
É porque tem uma margem bastante grande de manobra para os juízes mesmo que 
eles queiram ser um estrito legalista. É um instrumento tão plástico. As 
interpretações da legislação é algo tão fluido, tão moldável que é... você pode ter 
facilmente num processo várias decisões contraditórias, várias decisões que uma 
anula a outra. É interessante prestar atenção nisso até para questionar um pouco 
umas leituras meio duras de que o Judiciário pensa numa cabeça só quando você 
tem distintas lógicas e várias intenções ou vocações que permeiam essas decisões 
[...] (Entrevistada 4,  05 de julho de 2014). 
 
Ai depende do juiz. A gente não pode colocar o Judiciário como um todo. Porque a 
lei ela nunca vai ser isenta. Jamais. Até como advogada tanto eu quanto você 
quando a gente acompanha um processo a gente sabe que vai buscar na lei aquilo 
que respalda a nossa posição e vai rechaçar na lei aquilo que não respalda a nossa 
posição. Então, vai ler a lei pelo avesso pra ver como é que tá o avesso do bordado. 
Então, é... a lei..., embora o Judiciário faça de conta que acredita que a lei seja 
isenta, né, eu tenho certeza que o próprio Judiciário sabe que a lei não é isenta. Ela 
pode favorecer uma coisa ou outra, mas tudo depende da leitura, da interpretação e 
da concepção de cada autoridade que julga (Entrevistada 1, 26 de setembro de 
2015). 
 

 Como mencionado anteriormente, os magistrados também decidem a partir de um habitus 

jurídico, de um saber prático adquirido no campo, que aponta algum grau de previsibilidade e 

repetição nas decisões, mesmo quando a legislação apresenta outras possibilidades. Isso, talvez, 

explique a constatação de que mesmo as decisões que reconhecem os direitos das comunidades 

tradicionais de fundos de pasto (a exemplo da decisão liminar de Jabuticaba e algumas decisões do 

processo de Areia Grande) não façam referências à legislação concernente ao reconhecimento 

desses direitos no ordenamento jurídico, referindo-se, para tanto, aos argumentos legais ou teóricos, 

que também foram úteis à legitimação dos direitos dos pretensos proprietários em outras decisões. A 
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esse respeito, ao ser questionada sobre os motivos pelos quais não há referência aos direitos dos 

povos e comunidades tradicionais, uma advogada popular, que atuou no processo de Areia Grande, 

declara: 

Não sei dizer, se por desconhecimento, má vontade, por ignorar completamente. A 
única referência que o juiz fez à Convenção 169 da OIT foi altamente pejorativa. 
Ele disse textualmente na minha presença: “eu estou cagando e andando para 
Convenção 169 da OIT”. Foi essa expressão que ele utilizou, então, eu acho que 
teve muito pouca aderência dessa legislação específica que trata de povos e 
comunidades tradicionais. O que acabou ganhando mais relevo foi essa 
instrumental mais técnica, mais processual. Os dispositivos mais processuais. É... 
onde é que fica a lei? Humm... Eu não acho que o juiz desse processo é um juiz 
legalista porque ele não se escorou na lei para decidir. Nesse processo específico 
ele não foi legalista, formalista, ele foi, inclusive, até passional. Eu acho que 
tecnicamente inclusive a ação mesma inicial, de imissão de posse ele deu com base 
em um documento que não era um título de propriedade, que claramente não era 
um título de propriedade. Então, eu acho que... disso a gente não pode acusá-lo de 
que ele é legalista porque ele não é. (Entrevistada 4, 05 de julho de 2014). 
 

 A respeito do processo judicial de Jabuticaba, como mencionado anteriormente, é do início 

da década de 1990. Naquele momento, muito pouco se falava sobre povos e comunidades 

tradicionais e de maneira restrita, sem o reconhecimento da pluralidade de povos e comunidades 

existentes no Brasil.  Como visto no primeiro capítulo, a Constituição Federal de 1988 é um marco 

no reconhecimento desses direitos, pois dedicou um capítulo para tratar dos povos indígenas, sua 

cultura, suas terras e organização, tratou sobre o direito à propriedade das terras das comunidades 

quilombolas no art. 68 ADCT e considerou como patrimônio cultural brasileiro os modos de criar, 

fazer e viver (no inciso II, do art. 216). Como se sabe, as leis não tem um impacto imediato nas 

práticas do Estado e da sociedade, pois levam tempo para serem incorporadas. Nesse sentido, são as 

reflexões de um advogado popular que acompanhou o processo de Jabuticaba, quando diz: 

Na década de 1990, a discussão sobre comunidades tradicionais era muito 
incipiente. Naquele momento ali, a expressão propriamente dita de fundos de pasto, 
com uma evidência maior porque ela passa a ser incorporada pelo Estado, pela 
Constituição Estadual de 1989. A visibilidade vai ser a partir de 2000, vai ter a 
ratificação do Brasil da Convenção 169, o Decreto de 2007, então nessa década 
isso vai tomar mais corpo, propiciando mesmo que as comunidades tenham mais 
visibilidade (Entrevistado 2, 27 de agosto de 2014). 
 

 Quando foram reconhecidas na Constituição Baiana de 1989, as comunidades tradicionais 

de fundos e fechos de pasto não tiveram visibilidade de imediato, nem mesmo nas localidades do 

Estado da Bahia onde se encontram. Isso pode explicar também as dificuldades dos magistrados em 

reconhecer a especificidade do sistema e da ocupação tradicional. De acordo com um advogado 

popular entrevistado, 

Você deve ter visto a inicial e a gente coloca ali os conceitos dos fundos de pasto, o 
modo de vida dos fundos de pasto, exatamente para tentar sensibilizar o magistrado 
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para a ideia sobre o que é aquilo, pois mesmo morando na região semi-árida as 
pessoas não têm ideia de que isso existe (Entrevistado 2,  27 de agosto de 2014). 
 

 No caso de Jabuticaba, não é difícil entender porque os juízes não levam em consideração a 

legislação pertinente ao reconhecimento dos direitos dessas comunidades98. Em Areia Grande, por 

sua vez, é preciso problematizar a ausência de referência a essa legislação no momento em que os 

direitos das comunidades tradicionais estão na ordem do dia, com reflexos para intensificação dos 

conflitos nessas áreas. Mais do que isso, chama a atenção o neglicenciamento verbal à Convenção 

169 da OIT diante das advogadas populares que mencionaram a Convenção, na tentativa de 

explicitar a legalidade dos direitos das comunidades de fundos de pasto de Areia Grande à posse de 

seus territórios. Essa situação, em particular, destoa da formalidade do Judiciário que, mesmo 

discordando dos interesses de uma das partes, via de regra, não se refere a esses interesses e à 

própria lei de uma maneira descortês. A nosso ver, esse posicionamento se apresenta como um caso 

típico de uma posição arbitrária em um campo que deve se estabelecer mais pela mediação e menos 

pela arbitragem - o que não quer dizer que não existam decisões arbitrárias no campo (BOURDIEU, 

2010), embora, de um modo geral, não reconhecidas como tal. 

 A exposição sobre o lugar da lei e uma certa maneira de decidir no âmbito do Judiciário, 

implica em questionamentos de fundo, como: “por que o direito funciona? De que maneira 

estabelece o consenso em torno da sua imprescindibilidade? Como naturaliza a sua eficácia de 

modo a se apresentar como uma força legítima?”. Para Bourdieu, ao reduzir a realidade a uma 

definição jurídica, mesmo em se tratando de uma ficção, o direito produz uma eficácia (Bourdieu, 

2010, p. 233). 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 [...]” (ibidem, p. 237). A eficácia do Direito se 

relaciona não somente à sua natureza decisória, mas também à sua pretensão universalizante. 

Assim,  

Compreende-se que, numa sociedade diferenciada, o efeito de universalização é 
um dos mecanismos, e sem dúvida dos mais poderosos, por meio dos quais se 
exerce a dominação simbólica ou, se se prefere, a imposição da legitimidade de 
uma ordem social” (ibidem, p. 246)99. 
 

 Isso ocorre, em parte, porque as leis passam a ser incorporadas nas práticas sociais de tal 

                                                 
98  O que não justifica concluir que não sejam terras devolutas à revelia do conjunto probatório produzido pelo 
próprio Estado, nem mesmo que não havia uma posse antiga, mansa e pacífica pelas comunidades à revelia da perícia 
judicial realizada, sem apresentação de uma contraprova cabal e objetiva na invalidação das que foram produzidas pelo 
Estado, que, para o próprio Judiciário, é concebido no seu pressuposto de legalidade e imparcialidade. 
99  Segundo Bourdieu, “é próprio da eficácia simbólica, como se sabe, não poder exercer-se senão com a 
cumplicidade – tanto mais certa quanto mais inconsciente, e até mesmo mais subtilmente extorquida – daqueles que a 
suportam” (BOURDIEU, 2010, p. 243).  
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maneira que nem sempre reconhecemos as suas origens no sentido de identificar os reais interesses 

a que correspondem. Outrossim, é importante lembrar que a aplicabilidade da lei perpassa, em 

algumas situações, pela ação repressora do Estado, independentemente do convencimento e da 

“cumplicidade” dos sujeitos. Ainda assim, importa não perder de vista a possibilidade de 

problematizar essa modalidade de juridicização das relações sociais através de um instrumento que 

se esforça por apaziguá-las por cima a partir de um distanciamento dos antagonismos que regula, 

em nome de uma suposta objetividade e imparcialidade.  

 Nesse ponto, não podemos perder de vista que mesmo a universalização de um estilo de vida 

dominante não se estabelece sem tensões. O campo jurídico funciona como uma arena de disputas, 

orientada por regras, que não seriam funcionais se apenas mascarassem uma determinada forma de 

dominação. Conceber que o “domínio da lei” (THOMPSON, 1997) é um espaço estratégico das 

lutas de classe é considerar que os dominados também inscrevem suas lutas no escopo da lei. Essa 

leitura aponta mais possibilidades de realizar concretamente a “disputa do direito” e da lei, mesmo 

limitadas pela estrutura do campo.  É nessa contradição que as comunidades também têm seus 

direitos reconhecidos com eficácia. Nesse ponto, o questionamento sobre o lugar da lei no processo 

judicial não diz exclusivamente sobre as possibilidades elásticas de validação de certos interesses 

em detrimento de outros, mas anuncia um espaço de tensão quando aquela jamais estivera na 

margem da decisão judicial, mas no seu centro, no lugar comum aos diferentes embates e interesses 

expostos no processo. Por isso, 

Onde é que fica a lei? Olha, eu acho que a legislação, sobretudo, para as 
comunidades teve um papel importante porque o fato de ter um procedimento já 
previsto como a ação discriminatória foi importante ter esse instrumental. Se tentou 
um pouco argumentar com base em alguns instrumentos que tratam de 
comunidades tradicionais, mas isso não teve qualquer  eco no processo, nenhuma 
decisão se referiu a esses instrumentos (Entrevistada 4, 05 de julho de 2014). 
 

 Os processos judiciais de Jabuticaba e Areia Grande são bem representativos dessa posição 

que afirmamos, pois, embora consideremos as outras formas de luta não institucionais e as 

sentenças desfavoráveis às comunidades, nos dois casos, veremos que a permanência contará 

também com uma estratégia institucional, processual ou não, mas que ao final formalizará junto ao 

Estado a legitimidade e a legalidade da posse tradicional exercida pelas comunidades.  
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CAPÍTULO IV - QUANDO A LUTA TEM FORÇA DE LEI: SENTI DOS E 
APROPRIAÇÕES EM TORNO DO CONFLITO JUDICIALIZADO 
 

 Neste capítulo, nosso esforço é no sentido de conceber as similaridades apresentadas nos 

atos processuais e conteúdos decisionais dos processos judiciais anteriormente analisados para 

evidenciar a diversidade nos conflitos que envolvem as comunidades de Jabuticaba e Areia Grande, 

que não diz respeito a um ponto final de uma sentença judicial, mas a um processo tecido pela 

correlação de forças, que indicará, em cada momento, um encaminhamento distinto para conflitos 

similares, com ou independente do processo judicial. Com isso, dialogamos com questões 

pertinentes a outros conflitos agrários judicializados na medida em que suas diferenças sociais se 

voltam para um mesmo eixo de expressão – o jogo de poderes e embates de interesses que se 

expressam no seio do Estado. 

 Isto posto, no primeiro momento, apresentaremos os distintos desfechos jurídicos dos 

processos judiciais de Jabuticaba e Areia Grande, refletindo sobre o impacto das decisões judiciais 

na configuração desses conflitos. Isso perpassa pelo reconhecimento das soluções institucionais 

apresentadas, que asseguraram a permanência das comunidades na posse da terra, mas também a 
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consideração sobre os sensos de justiça sobre os quais se alicerça ação coletiva das comunidades, 

relacionados às suas percepções costumeiras e àquelas apreendidas a partir de certas noções da 

legalidade instituída pelo Estado. Com isso, na sequência, refletiremos sobre a participação dos 

mediadores políticos nesses conflitos, especialmente, a atuação dos advogados e advogadas 

populares que colaboram diretamente na produção dos termos da luta e na construção da vontade 

coletiva quando cumpriram uma função organizativa e diretiva, no sentido gramsciano de 

intelectual orgânico. Por fim, dialogaremos com algumas matrizes teóricas que complexificam as 

lutas sociais no âmbito da institucionalidade, no sentido de superar certas simplificações em torno 

de sua apreensão, seja para tratar o Estado como sujeito, acima das relações de interesses, seja para 

tratá-lo como coisa, instrumento facilmente manipulado pelos grupos de poder. 

 

4.1. O lugar da decisão judicial no conflito agrário 
 

 Os processos judiciais de Jabuticaba e Areia Grande tiveram sentenças desfavoráveis100 às 

comunidades de fundos de pasto, mas essas decisões não foram determinantes, embora tenham sido 

importantes para os distintos desdobramentos sobre a destinação das áreas em conflito. A análise 

dos documentos e, sobretudo, das entrevistas realizadas com advogados e advogadas populares que 

atuaram nos processos, sugere uma reflexão em torno do lugar do processo judicial no conflito, no 

sentido de sua apreensão enquanto um instrumento da luta. Isso reorienta o referencial da pesquisa 

quando não mais se trata de analisar as lutas das comunidades no Judiciário, mas com o Judiciário. 

Nesses termos, de acordo com uma advogada popular que atuou no processo de Areia Grande: 

Eu não acho que a gente vai conseguir grandes transformações através do Poder 
Judiciário, mas eu acho que a gente vai conseguir se manter na luta através do 
Poder Judiciário. A gente vai poder garantir, por exemplo, que essas comunidades 
permaneçam por mais tempo em seus territórios para conseguir garantir uma 
transformação mais radical na sociedade no processo de organização porque se sair 
do seu território, sair do campo, danou-se. Então, o Judiciário vai ser um 
instrumento para isso. Para garantir que as condições que existem hoje sejam 
minimamente asseguradas. Para garantir maior permanência na luta dessas 
comunidades (Entrevistada 3, 04 de julho de 2014). 
 

 Nesse ponto, não obstante as similaridades que comungam os conflitos de Jabuticaba e Areia 

Grande, as estratégias, institucionais ou não, que garantiram e vêm garantindo a permanência das 

comunidades nas áreas, se relacionaram às condições objetivas, isto é, às possibilidades concretas 

                                                 
100  É importante lembrar que, em Areia Grande, são duas ações judiciais. Na Ação de Imissão de Posse, os 
magistrados consideraram procedente o pedido autoral (dos pretensos proprietários) na liminar e na sentença. Mas esta 
ação teve suas decisões suspensas em razão da Ação de Discriminatória Judicial e esta ainda está em curso, conforme 
relatamos no segundo capítulo desta dissertação. 
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de reversão da decisão judicial que, como se sabe, são contextuais.  

 Em Jabuticaba, após a sentença, a assessoria jurídica avaliou que seria muito difícil 

conseguir reverter a decisão no Tribunal de Justiça da Bahia, uma vez que, de acordo com a 

avaliação da assessoria jurídica, eram somente três desembargadores que atuavam na época e, na 

melhor das hipóteses, somente uma desembargadora poderia ser sensível ao pleito das 

comunidades101. Sobre os demais desembargadores havia uma convicção de que não teriam uma 

posição favorável às comunidades. Diante disso, a saída encontrada foi tentar junto ao INCRA um 

processo de desapropriação da área. Segundo o advogado popular que atuou neste processo, 

Então, foi feito um requerimento das comunidades ao INCRA e a documentação 
encaminhada ao INCRA para que o INCRA examinasse a possibilidade de 
desapropriar, tanto do ponto de vista legal de análise fundiária e cartorial, quanto 
da viabilidade da desapropriação. Isso terminou acontecendo; só que entre o que o 
INCRA fazia e o andamento do processo no Tribunal, ai eu tive que ir lá várias 
vezes pedir ao Desembargador. O processo entrava em pauta, sessão de 
julgamento. Ai eu ia lá pedia o desembargador para que tirasse de pauta porque 
estava em processo de desapropriação pelo INCRA. Para minha sorte, quando eu 
dizia: olhe Dr., são pelo menos 300 famílias, se julgar improcedente vai ser um 
conflito  muito grande. Então, o desembargador dizia: “não, não pelo amor de 
Deus, esse negócio de terra eu não quero me meter. Vamos suspender. O INCRA 
vai desapropriar?” Vai. “Então, vou deixar. Briga de terra eu não quero me meter 
não”. Ai moral da história. Isso ficou suspenso lá por uns dois anos até o INCRA 
desapropriar. Houve a desapropriação. O INCRA efetivamente demonstrou que 
havia uma cadeia sucessória, que é um negócio que eu tenho discutido e quero 
discutir com bem profundidade, que é a história de uma cadeia sucessória 
quinzenária, que hoje não faz sentido nenhum, quer dizer, que com 15 anos você 
legitima qualquer grilagem. Você registrou uma propriedade há quinze anos, uma 
cadeia sucessória de 15 anos está legitimada. Que maluquice? Mas de qualquer 
maneira o INCRA fez um exame criterioso, dentro dos critérios lá do INCRA, e 
identificou que era uma propriedade privada, foi feita a desapropriação. Eles foram 
lá e fizeram todo levantamento. E isso terminou garantindo a permanência do 
pessoal e ai então, feita a desapropriação, depois de muito tempo, eu consegui que 
o processo no Tribunal fosse declarado prejudicado e arquivado (Entrevistado 2, 27 
de agosto de 2014). 
 

 De acordo com o advogado popular, antes mesmo que o INCRA concluísse o processo de 

desapropriação, o  conflito já não era o mesmo dos anos iniciais. O processo judicial perdurou por 

quase cinco anos, o que de certa maneira colaborou para um certo “desinteresse” por parte do 

pretenso proprietário no decorrer do tempo, conforme relata o advogado popular entrevistado: 

Na verdade, já bem antes o Nelson Cavalcante parecia ter perdido o interesse pela 
propriedade. Depois que teve a liminar e foi mantida a liminar. O pessoal 
efetivamente foi pra dentro da área. Então, ele já ficou mais, já não usava mais 
pistoleiro. Ai então com o processo administrativo da desapropriação, ele foi 

                                                 
101  Em entrevista, um advogado popular informa que essa desembargadora: “por ter sido sobrinha de João Durval 
tinha alguma sensibilidade para questão dos fundos de pasto, por incrível que pareça. João Durval foi o governador que, 
vamos dizer, instituiu o projeto fundos de pasto em Uauá, junto ao INTERBA  e a CAR” (Entrevistado 2, 27 de agosto 
de 2014). 
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chamado a participar, é notificado sempre. As coisas começaram a andar de um 
ponto de vista mais formal e o pessoal lá na posse da terra trabalhando 
(Entrevistado 2, 27 de agosto de 2014). 
 

 Destacamos esse fato porque, além da organização e da resistência das comunidades, a 

duração do processo judicial se apresenta como um fator importante na vigência do próprio conflito 

em torno de uma determinada disputa de terra. A título de exemplo, uma das advogadas 

entrevistadas referiu-se ao tempo de duração do processo e às custas processuais para outra parte, 

como fatores consideráveis no resultado favorável que obtiveram em outro processo judicial 

envolvendo comunidades tradicionais, ao dizer, dentre outros, que os pretensos proprietários “foram 

vencidos pelo cansaço”. Isso corrobora com sua percepção de que o processo judicial serve “para 

garantir maior permanência na luta dessas comunidades” (Entrevistada 3, 04 de julho de 2014). 

 No processo judicial de Areia Grande, como vimos no segundo capítulo, diante de uma 

sentença favorável aos pretensos proprietários, as comunidades, junto com as assessorias jurídicas 

da AATR e da CPT mobilizaram outros órgãos do Estado para trazer uma questão de fundo para a 

Ação de Imissão de Posse, que foi o questionamento sobre a dominialidade das terras, uma vez que 

desde o processo judicial da década de 1980 já havia indícios de que se tratava de uma área de 

terras devolutas, mas o processo administrativo de discriminatória não fora concluído à época e as 

comunidades permaneceram na área por conta da organização coletiva e por força de uma decisão 

judicial favorável à sua permanência. Assim, de acordo com documento elaborado pela Associação 

de Advogados e Advogadas de Trabalhadores Rurais: 

Através do exame dos laudos técnico-agronômicos; das ratificações cartoriais das 
áreas envolvidas (análise dos títulos de posse fraudulentamente convertidos como 
títulos de propriedade); das auditorias feitas no cartório de registro de imóveis da 
comarca de Casa Nova; considerando a grandiosidade do conflito fundiário e as 
irregularidades apresentadas, a Comissão Especial de Discriminatória 
Administrativa Rural do caso de Casa Nova retirou como conclusão: “(...) 
CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS: LAGES/BAIXA DO UMBUZEIRO; 
CASA NOVA; URECÊ E CURRALINHO, COMO TERRAS DEVOLUTAS, 
PERTENCENTES, PORTANTO, AO ESTADO DA BAHIA e que, posteriormente, 
após as medidas judiciais cabíveis, sejam arrecadadas e matriculadas na comarca 
competente, e que, FINALMENTE, SEJAM DESTINADAS À 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS ASSOCIAÇÕES DE FUNDO DE 
PASTOS ENVOLVIDAS NA QUESTÃO” (AATR, Informações sobre o conflito 
de Areia Grande). 
 

 No mencionado documento, a AATR destaca que a Ação Discriminatória Judicial do caso de 

Areia Grande foi a primeira ação feita pelo Estado da Bahia, após o processo de redemocratização 

do país, portanto, representa um marco importante para as lutas dessas e de outras comunidades, 

que exercem uma posse tradicional em terras devolutas. Assim, mesmo sem a conclusão do 

processo judicial, existe uma previsão de que as terras sejam destinadas às comunidades de fundos 
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de pasto, conforme a legislação pertinente. 

 Com esta Ação Discriminatória Judicial através da Procuradoria Geral do Estado, a Ação de 

Imissão de Posse de autoria dos pretensos proprietários tornou-se prejudicada, inclusive, no que diz 

respeito aos seus efeitos, uma vez que todas as decisões foram suspensas dada prioridade da 

Discriminatória, que procura identificar áreas do Estado que possam estar sendo indevidamente 

apropriadas. Assim, suspensa ficou também a sentença judicial que deferiu o pedido de imissão de 

posse aos pretensos proprietários. 

 Nos dois casos analisados, as comunidades de Jabuticaba e de Areia Grande lançaram 

mão de estratégias institucionais para se defenderem de decisões judiciais as quais avaliaram não 

ser possível reverter somente com os instrumentos disponíveis no curso da própria ação judicial, 

a exemplo do recurso de Apelação102 ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A natureza 

jurídica das áreas implicou na adoção de medidas distintas, mas ao final, tiveram como resultado 

o mesmo objetivo - assegurar a posse tradicional das centenas de posseiros dos fundos de pasto. 

No caso de Jabuticaba, o reconhecimento de que se tratava de uma área particular implicou no 

instituto da desapropriação de interesse social para fins de reforma agrária, que é feita pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em terras que não cumprem a 

função social da propriedade e tem como contrapartida a indenização do proprietário. Isso se 

concretizou através do decreto presidencial, publicado em 18 de outubro de 1996. Em Areia 

Grande, o reconhecimento de que são terras devolutas teve como medida a discriminatória, que 

resulta na arrecadação e distribuição para quem está na posse. Nesse caso, não há indenização 

para os pretensos proprietários, uma vez que o entendimento é de que jamais dispuseram de um 

título legal e legítimo sobre a área. 

 É importante refletir em torno dessas estratégias institucionais que garantiram a 

permanência das comunidades Jabuticaba e Areia Grande, pois, ao que sugerem as 

documentações e as entrevistas realizadas, nos dois casos, estava em jogo a comprovação 

dominial das terras devolutas do Estado da Bahia. Mas, em Jabuticaba,  prevaleceu a versão de 

que se tratava de uma propriedade privada ao revés da avaliação do próprio INTERBA, como 

mencionado em outros momentos, que havia classificado a Fazenda Jabuticaba como “fundo de 

pasto”, após um trabalho de demarcação que resultou no reconhecimento de que eram áreas de 

terras devolutas. Uma relatoria elaborada pela CPT a respeito de uma reunião realizada no 

INCRA para encontrar uma solução para o caso Jabuticaba, é bem elucidativa sobre o nó da 

questão da terra devoluta em Jabuticaba: 

                                                 
102  A apelação é o recurso cabível contra a sentença, que é uma decisão conclusiva no processo de primeiro grau, 
com ou sem a resolução do mérito. Esse recurso processual está regulamentado nos arts. 513 a 521 do CPC. 
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Mesa Redonda no INCRA para encontrar uma solução para o caso de Jabuticaba, 
Município de Andorinha – BA. A dificuldade colocada  pelo INCRA na 
desapropriação da Fazenda Jabuticaba se deve ao fato de que a área é do Estado 
e dele não foi desmembrado. O INCRA colocou como condição à 
desapropriação um parecer da Procuradoria do Estado dando conta 
desmembramento da área. Como isso de fato não ocorreu houve recusa do 
INTERBA. Ao final das discussões chegou-se a uma solução intermediária. Face 
a documentação embrionária apresentada pelo fazendeiro o INTERBA 
elaboraria um parecer dizendo que há uma expectativa de propriedade por parte 
do fazendeiro. O Incra com base nesse parecer encaminharia o processo para 
Brasília para fins de desapropriação (CPT. Relatório de Atividades Externas, 06 
de setembro de 1995).  
 

 A esse respeito, um parecer sobre o conflito de Jabuticaba pela Procuradoria Jurídica da 

Coordenação de Reforma Agrária e Associativismo, apresenta uma análise jurídica da situação, 

de forma pormenorizada, tratando da fragilidade da documentação apresentada pelo pretenso 

proprietário tanto no que diz respeito à continuidade da cadeia sucessória quanto na escritura 

apresentada da qual se julgou em juízo sua nulidade. Ao final, conclui: 

Por isso pleiteiam, que desde a impetração do recurso, a Procuradoria Geral do 
Estado, elabore petição inicial de discriminatória judicial da área em conflito, 
ação esta que terá natureza preferencial e prejudicial de qualquer outra. Nesta 
discriminatória, será apurada a validade jurídica dos títulos de domínio 
apresentados (BAHIA. Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/ 
Coordenação de Reforma Agrária e Associativismo. Parecer sobre o conflito de 
terras instaurado na área de fundo de pasto denominada Fazenda Jabuticaba, 05 
de abril de 1995). 
 

 Esse parecer indica que havia, dentre as estratégias institucionais apresentadas para o caso 

de Jabuticaba, um encaminhamento similar ao que ocorrera no caso de Areia Grande, em 2006, mas 

essa intenção não se concretizou. Isso nos interessa particularmente porque uma análise 

comparativa entre os dois conflitos deve considerar, dentre outros, a correlação de forças para o 

encaminhamento de certas demandas no Estado, nesses diferentes momentos. Nesse sentido, ao 

questionarmos uma advogada popular que atuou no conflito de Jabuticaba sobre a intenção não 

sucedida de impetrar a Discriminatória Judicial, ela nos respondeu:  

Só está havendo uma ação efetiva de Discriminatórias agora, ultimamente, desde o 
Governo Jaques Wagner do PT e agora o Governador Rui Costa porque o Estado da 
Bahia, juridicamente, sempre foi tendencioso. A gente brigava, ocupava, falava e 
eles tinham todos os estudos lá. Nós advogados tivemos acesso a todos os estudos, 
o mapeamento do Estado da Bahia. O Estado gastou um dinheiro significativo para 
fazer todas as plantas, inclusive plantas aéreas, mapearam tudo. Só que não havia 
vontade política do Estado […]. E a área da Jabuticaba estava sendo tratada com a 
mesma concepção no mesmo caminho. O entendimento era claríssimo. Agora o 
que não era claro era a vontade de ter feito, de defender os posseiros e o patrimônio 
do Estado. O Estado às expensas do dinheiro público desapropriava área que já era 
do próprio Estado. E isso para favorecer os fazendeiros. Então, para solucionar 
conflitos, o INCRA fazia ações esparsas. Onde pegava fogo ele ia lá e 
desapropriava e abafava o povo, mas não existia uma condução do órgão por um 
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planejamento. Então, o INTERBA e o INCRA eram aliados e quando o INTERBA 
via que o fazendeiro ia perder, ele jogava lá para o INCRA. O INCRA aproveitava 
aqueles documentos forjados e desapropriava. Ai acabava a briga. Desapropriou. 
Era uma coisa muito inócua. Nós brigamos muito […] (Entrevistada 1, 26 de 
setembro de 2015). 

 
 Para além dessas decisões administrativas, importa refletir também em torno de outras 

razões que colaboraram para a permanência na terra mesmo diante de decisões judiciais 

desfavoráveis a esse pleito. Nessas razões, encontraremos a mobilização social e a sua expressão na 

relação com o Estado, dada a exigência de uma articulação com outros grupos e instituições para 

sua legitimação. Assim, o processo organizativo para se fortalecer frente ao processo judicial 

evidencia, por outro lado, que os grupos subalternizados precisam se amparar de mais instrumentos 

para conseguirem o reconhecimento dos seus direitos.  

 Dito isto, sem desconsiderar o papel do Estado - inclusive, na definição dos próprios termos 

da luta -, uma primeira leitura leva a crer que, por se tratar de conflitos coletivos, a organização 

comunitária favorece a resistência de modo que as decisões judiciais encontram diversos 

impedimentos para serem concretizadas, inclusive, contando com o fato de que os posseiros 

resistem também por “não terem para onde ir”. No caso de Jabuticaba, alguns documentos 

informam que diante da mobilização popular em torno do caso, “'não havia clima' para executar a 

sentença” (CPT, Carta aos amigos, maio de 1995). Isso não significa dizer que dissolve a 

centralidade das decisões judiciais, uma vez que, em alguns casos, tornam-se prioritárias frente a 

outras estratégias de luta para permanência na terra.  

 De outra maneira, se consideramos os diferentes reflexos das decisões judiciais, poderemos  

chegar à seguinte constatação -  ao tempo que podem representar uma ameaça para permanência na 

área, colaboram, em alguns casos, de uma forma indireta, na organização comunitária. Nesse 

sentido, a avaliação dos advogados e advogadas populares que atuaram no conflito envolvendo as 

comunidades de Jabuticaba, é de que: 

[…] acho que o papel da própria juíza foi um papel interessante de agregação da 
turma, de organização da comunidade. Quando eles viram e perceberam as 
inúmeras reuniões que a gente fazia e discutia. Depois das audiências a gente ia lá 
pro salão da Diocese né e reunia todo mundo e explicava o que aconteceu e todo 
mundo perguntava. Então, a gente sempre tinha esse papel... Esse processo é 
interessante porque é um processo de crescimento do pessoal, da comunidade. 
Fortaleceu a organização, fortaleceu a disposição deles. Agora não é só ir lá tirar a 
palha, não é só botar o bode e retirar, a frequência de construção de casas nas áreas 
mais afastadas dos fundos de pasto. Então, o processo em si teve esse viés de 
permitir, de garantir, de propiciar esses outros momentos porque antigamente esse 
pessoal não tinha isso. Foi esse processo todo o judicial e educativo que vai 
levando esse pessoal a crescer na resistência e na permanência na área103 

                                                 
103  Um fruto concreto desse processo de formação e organização, simultâneo ao andamento do judicial, foi a 
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(Entrevistado 2, 27 de agosto de 2014). 
 
Mas, o que eu posso dizer é que foi um processo educativo porque as pessoas 
envolvidas faziam desses fatos, desses acontecimentos, desses atentados, dessa 
grilagem, a gente fazia disso uma escola. Cada coisa que acontecia, sentava com os 
trabalhadores discutia pra eles compreenderem. Aconteceu o quê? Por que que o 
Estado agiu assim? Por que o Ministério Público agiu assim? Por que a polícia agiu 
assim? E por que vocês, e a reação de vocês qual foi? Eu vejo que foi um período 
de formação muito importante (Entrevistada 1, 26 de setembro de 2015). 
 

 Sobre essa relação entre a organização comunitária e o processo judicial, de acordo com 

uma advogada popular que atuou no caso de Areia Grande: 

Eu acho que a permanência se garantiu muito mais porque conseguiu... Todos esses 
fatos conseguiram produzir um tipo de solidariedade muito grande entre as pessoas, 
entre os trabalhadores, entre o conjunto de organizações que estavam atuando, 
então, hoje em dia não sei dizer mais porque eu nunca mais voltei lá. Tinha um 
certo momento que eu ia com frequência nas assembleias de domingo e tinha 100, 
200 pessoas reunidas, nos anos de 2008, 2009, 2010, era algo bem aquecido, que 
fazia gostar de estar junto, que eu ia sempre e queria estar sempre junto porque era 
algo empolgante pra mim (Entrevistada 4, 05 de julho de 2014). 
 

 Nos conflitos que estamos analisando, as diversas tentativas, institucionais ou não, para 

expulsar as comunidades, teve como reflexo uma maior organização para a luta. É preciso, pois, 

considerar os sentidos atribuídos e a maneira específica como os sujeitos envolvidos encaram a 

decisão judicial, bem como a correlação de forças em cada caso, para sabermos o quanto aquela é 

decisiva em um determinado conflito. Ao entrevistarmos uma advogada popular do processo 

judicial de Areia Grande, quando foi questionada sobre o potencial decisivo das decisões judiciais 

para permanência das comunidades nos processos que acompanha, ela respondeu: 

Em alguns casos sim, em outros não. Por exemplo, na Transposição do São 
Francisco, a decisão judicial de continuidade das obras da transposição do Rio São 
Francisco por ter sido uma decisão do Superior Tribunal Federal, que em tese é a 
nossa Corte Suprema, a Corte Maior, propiciou o processo de desmobilização e 
descrença total na possibilidade dos movimentos enfrentarem essa questão e 
impedirem por outras vias, que não a judicial, que a transposição do Rio São 
Francisco acontecesse, mas em outros casos, por exemplo, as decisões não são 
efetivadas, por exemplo, o caso de Rio dos Macacos. Rio dos Macacos você tem 
diversas decisões do Juiz de retirada da comunidade em dois, três meses e que isso 
não se efetivou porque se construiu toda uma estratégia de resistência, um processo 
de negociação administrativa também, que impediu que essa decisão fosse 
cumprida também. Várias vezes, no quilombo de São Francisco do Paraguaçu, a 
comunidade saia uma hora e voltava dois dias depois e ocupava a terra e a decisão 
não se efetivava. Então, acho que depende da verdade de cada caso, do processo, 
do quanto está organizado, do quanto de força política há nos movimentos e nos 
trabalhadores que estão envolvidos. Então, acho que vai depender de uma análise 
de conjuntura do local para saber se a decisão judicial vai influenciar ou não no 

                                                                                                                                                                  
construção do Centro Comunitário “Nova Jabuticaba”, “onde funciona uma escola mantida pela prefeitura de 
Andorinha. As construções foram todas feitas em mutirão durante vários domingos” (Documento – Arquivo CPT 
Salvador/BA). 
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processo de luta (Entrevistada 3, 04 de julho de 2014). 
 

 Nesses termos, é interessante considerar a relação entre o processo da política e o processo 

judicial para identificarmos de que maneira se relacionam e se influenciam. Nesse ponto, ainda que 

o processo judicial requeira uma adequação aos seus próprios termos, esse não está à margem do 

processo mais amplo da luta política, que é o espaço, por excelência, da decisão. Nesse sentido, de 

acordo com uma advogada popular, 

É o processo mesmo da política que vai garantir essa permanência. Uma 
organização forte. A maioria das ações que ganhamos no Poder Judiciário é quando 
existe uma organização forte e um processo de resistência garantido e um processo 
de luta naquele local”(Entrevistada 03, 04 de julho de 2014). 
 

 Os conflitos judiciais de Jabuticaba e Areia Grande sugerem uma reflexão sobre o lugar do 

processo judicial, que não poderia ser encarado apenas sob o ponto de vista do imperativo legal, no 

sentido de concluir que as comunidades lutaram, nesse espaço institucional, porque foram impelidas 

a isso. Nesse ponto, queremos chamar a atenção para a própria funcionalidade do processo judicial 

na garantia da permanência das comunidades mesmo nos casos em que o magistrado tenha 

evidenciado ser contrário a esse pleito. Dessa maneira,  

Eu acho que o Judiciário teve... Enfim. Querendo ou não, hoje, as comunidades 
estão lá por uma decisão judicial, que suspendeu a imissão de posse. Não é que 
houve uma decisão negativa do Judiciário no caso de Casa Nova. Pra mim é uma 
decisão positiva. A entrada da Ação Discriminatória Judicial garantiu a 
permanência das comunidades em seu território e isso é fundamental.  A gente teve 
uma conversa recente com elas, e elas disseram que “se julgar ou não julgar a ação, 
é melhor que julgue, óbvio, e anule os títulos e tal, mas se julgar ou não julgar o 
que importa é que nós permanecemos no nosso território e garantimos a nossa 
produção” (Entrevistada 3, 04 de julho de 2014). 
 

 Essa reflexão importa porque não podemos encarar a luta das comunidades de fundos de 

pasto no Judiciário em termos de resultados positivos e negativos, mas como processo. Nesse ponto, 

é reconhecer também de que maneira o próprio processo judicial se torna um referencial para a luta, 

uma vez que as comunidades não disputam a legitimidade da sua ocupação tradicional a partir de 

suas noções de direito costumeiras, mas também atentam para a legalidade de seu pleito. Por isso, 

em algumas situações, uma exposição sobre a legitimidade da posse tradicional e de uso comum 

perpassa por uma noção de direito afinada com a legalidade do Estado para dizer, por exemplo, o 

quão é ilegal a grilagem de terras. Na reportagem “Manifestantes montam acampamento em praça”, 

as comunidades de Areia Grande colocam na sua pauta de reivindicações que: “Nos insurgimos 

contra a desapropriação da área, pois a origem do título de propriedade é contaminada por indícios 

de ilegalidade” (Jornal A Tarde, Manifestantes montam acampamento em praça, 02 de abril de 

2008). Assim, uma compreensão sobre o lugar do processo judicial no conflito perpassa por sua 
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apreensão em torno de um certo senso de justiça, e esse não está desarticulado das próprias noções 

inscritas nas leis do Estado. 

 

4.2. Entre a lei formal e o costume: fronteiras (im)precisas  

 
Nos documentos que tratam sobre os conflitos de Jabuticaba e Areia Grande, é comum a 

referência à lei pelas comunidades e assessorias jurídicas na legitimação pública dos direitos 

territoriais à posse de uso comum. Mesmo o conflito de Jabuticaba, que é bem anterior à vigência 

dos decretos federal e estadual sobre o reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais, não 

deixa de mencionar a legislação que ampara seus direitos (o art. 178 da CB e a figura jurídica do 

compáscuo, art. 646 do Código Civil de 1916, que estava vigente à época) no processo judicial e em 

documentos esparsos. Mas essa relação com o direito formal não segue um curso linear de modo a 

coincidir o avanço legislativo com o avanço nas formas de reconhecimento ou mesmo retrocessos 

legislativos com retrocessos nas formas de luta e resistência. Em verdade, se trata de um processo 

tenso, com contradições, avanços e recuos. Nesse sentido, na obra “Costumes em comum: estudos 

sobre a cultura popular tradicional”, Thompson (1998) traz contribuições importantes para 

pensarmos a relação entre costume, lei e direito comum, no sentido de concebermos que aquilo que 

tem força de lei nem sempre se confunde com a lei estabelecida e garantida pelo Estado. A lei e as 

próprias decisões judiciais não impactam de forma imediata a prática local dos costumes 

(THOMPSON, 1998, p. 119) porque encontram resistências em determinadas ambiências.  

Nas áreas das comunidades de fundos de pasto, a legitimidade da ocupação da terra é 

oriunda da posse reconhecida pelos demais membros das comunidades, atestada pelo efetivo 

trabalho na terra, pelo sentimento de pertencimento. Nesse sentido, o direito sobre a terra entre os 

integrantes de uma comunidade não é reconhecido pela exposição de um título, mas pela prática 

possessória, afinada com as regras de uso e acesso às pastagens abertas. Como a terra não é visada 

como um bem econômico, passível de alienação, especulação, destoa da concepção do direito civil 

para o qual a detenção da propriedade pode ter seu significado e seu uso reduzido ao seu valor 

econômico. Na concepção dominante, uma terra que não está passível de mensuração econômica e 

não está disponível no mercado de terras, causa, no mínimo, estranheza104. Nesse sentido, Moura 

(1988) vem reforçar que esta forma geralmente compreendida como “errada”, porque difere da 

prática predominante, 

                                                 
104  Em um contexto distinto, é o mesmo que dizer: “sempre foi um problema explicar as terras comunais dentro 
das categorias capitalistas. Havia algo incômodo a seu respeito. A sua própria existência despertava perguntas sobre a 
origem da propriedade e sobre o direito histórico à terra” (THOMPSON, 1998, p. 131). 
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[...] é certa para os que a vivenciam, dando-lhes sentido e identidade na terra que 
habitam, porque nela ‘nasceram, vivem e trabalham, desde os seus avós ou 
bisavós’ – lhe permitia invocar um direito que se perdia no tempo, exatamente 
porque tempo na terra é elemento crucial da identidade do código local 
(MOURA,1988, p. 128). 
 

Nesse sentido, é com esse senso de legitimidade frente à forma histórica e secular de 

ocupação da terra que os fundos de pasto lutam junto ao Estado e ao conjunto da sociedade pelo 

reconhecimento da sua forma específica de se relacionar com a terra e o seu modo de vida, o que 

pode ser sintetizado no próprio lema da luta - “Fundo de Pasto: o nosso jeito de viver no sertão”. 

Esse direito, em determinadas situações, contrasta com as concepções de justiça e legalidade que 

emanam das decisões dos agentes do Estado, como vimos nos processos judiciais analisados, e pode 

levar as seguintes conclusões:  

[…] não obedecendo ainda os requeridos as ordens judiciais emitidas durante o 
trâmite do feito, conforme denota das certidões de fls. 134, 135 e 255. Para tais 
movimentos, ao que parece, a Justiça não tem voz, bem como as autoridades 
constituídas (Decisão interlocutória – Areia Grande – grifos nossos). 
 

 Para o magistrado, as comunidades de fundos de pasto de Areia Grande são vistas como 

“desobedientes”, diferentemente dos pretensos proprietários, tratados nos seguintes termos: 

Ao que se percebeu, à parte autora […] não tinha mais a posse, ou melhor, não 
mais ocupava a dita gleba de terra, em respeito a decisão judicial que suspendeu os 
atos de imissão de posse (Inspeção Judicial – Areia Grande – grifos nossos). 
 

 Essa “desobediência à decisão judicial” pode ser explicada pela própria “obrigatoriedade do 

cotidiano”, pegando emprestado uma expressão de Scott (2002), mas para pensar uma situação 

inversa - as razões do dissenso105. A resistência às decisões contrárias à permanência na terra tem a 

ver também com uma imperiosa constatação “Se eu sair daqui para onde vou?”106. Essas condições 

implicam um senso de justiça que alimenta certas tomadas de decisão, como afirmar que: “só saem 

dali arrastados pelos pés”107.  

 Com isso, adentramos numa discussão em torno de algumas abordagens teóricas que 

reconhecem elementos na ação coletiva que ultrapassam o jogo puro dos interesses. Significa, pois, 

considerar a lógica moral das lutas sociais (HONNETH, 2003, p. 255) a fim de identificarmos 

motivos pelos quais as pessoas se mobilizam, pois, nem sempre dizem respeito a escolhas racionais 

                                                 
105  Obviamente que a violência estatal deve ser levada em consideração como um forte obstáculo a essas formas 
de resistência. Os próprios fundos de pasto de Areia Grande e Jabuticaba já foram alvos de violência simbólica e da 
força bruta, envolvendo tanto particulares quanto o Estado. Nesse sentido, para Poulantzas (2000), é equívoco separar a 
lei da ordem repressiva e da organização da violência exercida pelo Estado.  
106  Frase de um integrante dos fundos de pasto de Areia Grande, Casa Nova, publicada na reportagem do 
Repórter Brasil. <http://reporterbrasil.org.br/busca/?search_query=acua&wpas=1>  Acesso em 16 de abril de 2013. 
107  É uma afirmação que aparece na narração de um vídeo produzido por Luiz Antonio Ferraro Junior, referente à 
luta dos fundos de pasto de Areia Grande, Casa Nova, que estavam sob ameaça de despejo judicial. 
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e individuais, isto é, o engajamento numa ação coletiva está relacionado a uma série de fatores não 

restritos às recompensas pessoais ou mesmo aos interesses (MCADAM; TARROW; TILLY, 2009, 

p. 30). Considerar essa dimensão é partir do pressuposto de que: 

as formas de reconhecimento do direito e da estima social já representam um 
quadro moral de conflitos sociais, porque dependem de critérios socialmente 
generalizados, segundo o seu modo funcional inteiro; à luz de normas como as que 
constituem o princípio da imputabilidade moral ou as representações axiológicas 
sociais, as experiências pessoais de desrespeito podem ser interpretadas e 
apresentadas como algo capaz de afetar potencialmente também outros sujeitos 
(HONNETH, 2003, p. 256). 
 

 Desse modo, um olhar sobre a ação coletiva das comunidades de fundos de pasto de 

Jabuticaba e Areia Grande para permanecerem na terra frente às decisões judiciais contrárias, não 

pode negligenciar experiências morais que atravessam e constituem a identidade coletiva dessas 

comunidades, a começar pela simultaneidade entre defender a posse coletiva da terra e um modo de 

vida específico. Com isso, importa levar em linha de conta aspectos relacionados aos laços de 

parentesco e solidariedade, bem como os sentidos religiosos que configuram o horizonte dessas 

lutas108.  

A análise da documentação a respeito dos conflitos envolvendo as comunidades de 

Jabuticaba e Areia Grande indicaram que “fé e política” caminham juntas no momento em que a 

definição de estratégias passa por encaminhamentos objetivos, mas também por pedidos às forças 

sobrenaturais109. São muitas expressões que apontam para uma dimensão subjetiva na configuração 

das lutas cotidianas, que escapa à ação deliberada e calculada. Para pensar a realidade das 

comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia Grande, importa interpretar esses elementos 

religiosos e culturais não como obstáculos à ação política; pelo contrário, como impulsionadores 

das lutas110. Conforme Durkheim (1989) já havia apontado em seu clássico estudo sobre “As formas 

                                                 
108  A título ilustrativo, a Missão da Terra de 2013, ocorrida no município de Andorinha, tinha como objetivo 
“mobilizar romeiros e romeiras para celebrar a luta dos Fundos de Pasto. Em uma passagem da nota publicada pelo 
IRPAA, em 23 de setembro de 2013, verifica-se um misto de elementos componentes da luta das comunidades de 
fundos e fechos de pasto: "A paróquia de Andorinha abriu suas portas e janelas, carinhosamente, para acolher os 
romeiros e romeiras da terra e celebrar o fortalecimento das lutas dos fundos de pastos, bem como um momento 
profético forte de denúncia dos impactos negativos sobre as comunidades tradicionais causados pela concentração da 
terra, pela dificuldade de acesso à água de qualidade, pela mineração e especulação fundiária, além de outros projetos 
que ameaçam a vida do povo que vem anunciando alternativas concretas de bem viver no semiárido, mantendo os olhos 
fixos em Jesus, o Senhor do Bonfim, e que chegamos as pastagens verdejantes que somente ele nos pode oferecer". 
Disponível em:<http://www.irpaa.org/noticias/789/missao-da-terra-mobiliza-romeiros-e-romeiras-para-celebrar-a-luta-
dos-fundos-de-pasto> Acesso em 25 de dezembro de 2013. 
109  Nessa conjunção de elementos religiosos e políticos, é preciso destacar a atuação da Comissão Pastoral da 
Terra (CPT), vinculada à Igreja Católica, nas lutas dos fundos e fechos de pasto da Bahia. 
110  Obviamente que tanto na cultura, no seu sentido amplo, quanto na religião existem muitas contradições e 
elementos desagregadores que, ao invés de favorecer uma consciência crítica e coerente, levam à passividade e à 
conformação diante da realidade. Mas, justamente, por comportarem diversas contradições, a cultura e a religião 
também comportam outra face. É assim que entendemos a ação da Comissão Pastoral da Terra (CPT), por exemplo, que 
desde a sua criação se tornou uma parceira fundamental na luta contra as injustiças sociais no campo, no Brasil. Em 
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elementares de vida religiosa”, um dos princípios básicos da crença religiosa é “nos fazer agir” e 

ajudar a viver. “O fiel que comungou com seu deus não é apenas homem que vê verdades novas que 

o incrédulo ignora: é homem que pode mais. Ele sente em si força maior para suportar as 

dificuldades da existência e para vencê-las” (Durkheim, 1989, p. 493).  

 No conflito de Areia Grande, em um documento da CPT, tem uma descrição sobre a 

reocupação da área que indica a importância dos elementos religiosos na integração do grupo no 

processo de resistência e luta: 

A reocupação da área se deu com muitos fogos durante todo o percurso da viagem 
e na chegada ao redor de uma fogueira uma longa celebração onde com cantos, 
orações e reflexões bíblicas agradeceram a Deus pelos 28 dias de luta e de 
resistência e pediram forças para a continuidade na luta” (CPT, 03 de abril de 
2008).  
 

 Nesse ponto, poderíamos refletir sobre o processo de luta das comunidades de fundos de 

pasto de Jabuticaba e Areia Grande, apontando para muitos elementos de comunhão com a luta de 

outras comunidades tradicionais, sobretudo de fundos de pasto. Mas esses elementos não dão conta 

de abranger a totalidade das expressões que significam essas lutas porque dizem respeito à 

mediação que os sujeitos fazem da sua própria experiência, inclusive, na maneira como se 

relacionam com os obstáculos, institucionais ou não, para permanecerem na terra. Nos conflitos 

analisados, mesmo com o assassinato de lideranças e ameaças à vida dos integrantes, as 

comunidades de Jabuticaba e Areia Grande, a partir de suas experiências de luta, não se intimidaram 

em resistir na posse da terra como se verifica pelas suas afirmações: 

A morte do Zé não nos enfraqueceu, pelo contrário nos motiva a continuar lutando. 
Porque é isso que os grandes querem: que fiquemos esmorecidos. Mas 
continuaremos resistindo, porque a luta não pára enquanto a justiça não triunfar” 
(Comunidades de Fundos de Pasto exigem investigação de assassinato de 
trabalhador rural, 02 de fevereiro de 2010). 
 
Mas, apesar do assassinato de Carlinhos, a luta e a esperança resistem. (CPT, Nota 
de esclarecimento à população, 02 de julho de 1990). 
 

Em outros termos, é considerar que a formação da vontade coletiva não passa por cima das 

subjetivações e das experiências pessoais, uma vez que os sujeitos não são simples autômatos de 

uma luta coletiva, que se orientam pelos termos da lei estatal e mesmo por seus direitos 

costumeiros, de uma maneira sempre deliberada e racionalizada. Retomando a linha do pensamento 

gramsciano, é reconhecer que 

A política é ação permanente e dá origem a organizações permanentes, na 
medida em que efetivamente se identifica com a economia. Mas esta também 

                                                                                                                                                                  
verdade, a CPT se considera um setor avançado da Igreja Católica, que luta pela democratização do acesso à terra e pela 
reforma agrária. Nos processos judiciais de Jabuticaba e Areia Grande, a CPT cumpriu um papel fundamental na 
garantia da permanência das comunidades. 
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tem sua distinção, e por isso pode-se falar separadamente de economia e de 
política e pode-se falar da “paixão política” como um impulso imediato à ação, 
que nasce no terreno “permanente e orgânico” da vida econômica, mas supera-
o, fazendo entrar em jogo sentimentos e aspirações em cuja atmosfera 
incandescente o próprio cálculo da vida humana individual obedece a leis 
diversas daquelas do proveito individual, etc. (GRAMSCI, 1991, p. 14). 
 

 A partir das contribuições de Gramsci é possível refletir como um mal-estar e uma 

insatisfação diante de determinadas condições podem ser transformados em uma vontade coletiva 

dirigida e consciente, isto é, “a vontade como consciência atuante da necessidade histórica, como 

protagonista de um drama histórico real e efetivo” (ibidem, p. 7). Gramsci entende que a 

organização e direção dessa vontade coletiva passa, necessariamente, por uma unidade intelectual e 

moral entre os integrantes de um determinado grupo social. Essa função diretiva cabe aos 

intelectuais, pois, embora todos os homens possam ser assim considerados, nem todos na sociedade 

desempenham essa função (GRAMSCI, 2004, p. 18), de vez que nem todas as concepções de 

mundo são frutos de uma elaboração crítica. Diante disso, a função dos intelectuais consiste em 

colaborar para agregação das diversas formas de pensar e agir no mundo dispersas, que não são 

senão a expressão de posições exteriores, aceitas de modo passivo e servil. Com isso, colaboram 

para passagem da condição de “homens-massa” para o homem-coletivo – quem tem clareza da sua 

posição no mundo, que se sente parte de uma luta hegemônica, de uma determinada classe social 

(GRAMSCI, 1999, p. 94-105).  

 Isto posto, importam certos questionamentos sobre o direcionamento da luta em torno da lei 

para uma melhor compreensão sobre a ação coletiva das comunidades de fundos de pasto, que se 

situa, no mais das vezes, entre uma fronteira (im) precisa, entre a institucionalidade estatal e o senso 

de justiça que mobiliza as ações dos seus integrantes. Com isso, as decisões judiciais contrárias a 

seus direitos territoriais, como no caso de Jabuticaba e Areia Grande, não estariam diretamente 

relacionadas ao imperativo de que é preciso amparar-se de leis para ter seus direitos reconhecidos e 

dispor de instrumentos para se contrapor às decisões injustas? Qual é o lugar da luta no âmbito do 

judiciário no conjunto da luta pela permanência na terra e garantia dos direitos territoriais? Assim, 

para refletirmos sobre as estratégias de luta das comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba e 

Areia Grande, no âmbito do Judiciário, precisamos considerar as condições pelas quais as 

comunidades se mobilizaram para garantirem a posse da terra coletiva, mesmo sob circunstâncias 

muito adversas. Com isso, a nosso ver, os próprios termos da lei formal garantida pelo Estado 

representou um grande potencial agregador e de fortalecimento da resistência, a exemplo, da 

irresignação diante de uma decisão judicial que, na avaliação das comunidades, legitimaram uma 

forma ilegal de ocupação da terra, a grilagem. Isso perpassa pelo entendimento sobre a atuação dos 
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advogados e advogadas populares nesses conflitos, que se tornaram mediadores políticos, por 

excelência, neste processo.  

  

4.3. Como se constroem os termos da luta: a mediação dos advogados e advogadas populares 
na disputa em torno da lei 

 

 
 

Fotografia 1: Registro do desforço incontinenti111 promovido pelas famílias das 
Comunidades de Fundo de Pasto Areia Grande/BA, no Lago do Sobradinho, no dia 
16.03.2008 em resposta ao esbulho realizado sob chancela judicial. Fotografia retirada por 
Maria (IRPAA). 

 

O desforço incontinenti, promovido pelas comunidades de fundos de pasto de Areia Grande, 

poderia ser visto como mais uma, dentre as estratégias de resistência dessas comunidades ante a 

ameaça de serem alijadas do próprio território que ocupam, desde 1860, a partir de uma decisão 

judicial. Mas essa estratégia diz mais do que aparentemente anuncia, pois estamos diante de uma 

ação coletiva combativa e institucionalizada, que ultrapassa a legitimidade para alcançar a 

legalidade do ato. Se por um lado, reconhecemos as exigências formais no conflito judicializado, 

por outro, não podemos encarar a incorporação dos termos legais no seio das comunidades como 

um processo espontâneo, o que sugere problematizar a maneira como isso ocorre e os 

desdobramentos para o processo mais amplo da luta pela terra, que não coincide, necessariamente, 

com o curso da ação judicial. Dito isto, a fotografia acima passa a ser o “fio de Ariadne” na incursão 

sobre a problematização em torno da institucionalização das lutas sociais, um processo que guarda 

                                                 
111  O desforço incontinenti é um ato reativo de quem foi esbulhado, nas situações em que exige uma atitude 
imediata e proporcional à finalidade de recuperação do bem perdido. Nesse caso, dispensa-se a ação de reintegração de 
posse. Esse dispositivo está regulado no § 1º, art. 1.210 do Código Civil, como se verifica: Art. 1.210. O possuidor tem 
direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver 
justo receio de ser molestado. § 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria 
força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, 
ou restituição da posse. 
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múltiplos e complexos desdobramentos, seja para a realidade das comunidades envolvidas, seja para 

a própria configuração do Estado, que não passa ileso às expressões das lutas sociais em seu seio. 

Dessa maneira, ao reconhecermos a centralidade do processo judicial para a luta das 

comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia Grande, não poderíamos desconsiderar a 

atuação de um mediador político fundamental nessas lutas, os advogados e advogadas populares112. 

Para além das necessidades impostas pelas regras do campo jurídico, que opera com a distinção 

entre os profanos e os profissionais, que são os que detêm o monopólio do direito e da possibilidade 

de dizer o direito (BOURDIEU, 2010), a articulação entre as comunidades e esses profissionais, nos 

conflitos agrários analisados, não se deu pela mera formalidade processual, mas a partir de uma 

decisão política113.    

 Para melhor compreender o papel desses mediadores políticos, os advogados e advogadas 

populares, é preciso abandonar a definição simplificadora do que venha a ser a mediação. Na 

perspectiva de Neves (2008) é muito comum referir-se aos mediadores como terceiros ou 

intermediários de dois polos incomunicáveis (NEVES, 2008, p. 22). Essa leitura resulta numa 

espécie de obscurecimento quanto ao papel daquele que não estaria apenas traduzindo e transpondo 

sentidos, mas colaborando na construção desses sentidos a partir de uma relação complexa, que 

envolve diferentes visões de mundo e até mesmo posições sociais desiguais, delimitadas por 

relações de poder. 

 Embora consideremos importante a observação de Neves (2008) quando afirma que “[...] é 

pela produção da diferença que se consagra o pressuposto de que o mediado não pode se constituir 

em portador de um projeto político próprio” (NEVES, 2008, p. 36), neste trabalho, o ponto de 

partida é de que a aliança entre as comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia Grande e 

os advogados e advogadas populares potencializou a luta dessas comunidades de modo que não 

apenas garantiu a sua permanência na terra, mas também produziu resultados que ultrapassam as 

próprias comunidades assessoradas em termos de representatividade para o conjunto dos conflitos 

agrários judicializados. Dito isto, o tipo de mediação que estamos tratando se afasta do pressuposto 

de um campesinato como uma classe objeto114 (BOURDIEU, 1977), para concebê-lo na sua 

                                                 
112  Cumpre destacar que na luta das comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia Grande não foram 
apenas os advogados e advogadas que cumpriram o papel de mediadores. Neste trabalho, embora tratemos 
especificamente desse grupo de profissionais e de apenas uma das assessorias jurídicas, não podemos deixar de 
mencionar que existem outros grupos que assessoram esse movimento e não somente no campo jurídico.  
113  É sempre bom lembrar que "a mediação profissional dificilmente se separa da mediação política" (GRAMSCI, 
2004, p. 23). Esta observação é importante para não nos iludirmos em relação a outras formas de mediação profissional 
que seriam supostamente "desinteressadas". 
114  Para Bourdieu, o campesinato é uma classe despossuída, por excelência, que cumpre o papel de transferir 
capital político para as lutas de outras classes (COWAN ROS; NUSSBAUMER, 2011, pp. 42-43), pois não dispõe de 
instrumentos simbólicos e materiais para falar de si mesma e expressar seu ponto de vista.  
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condição de agente. Partiremos de uma concepção de assessoria jurídica popular que se afina com a 

concepção de intelectual orgânico de Gramsci, apresentada no tópico anterior, com as devidas 

considerações. Em síntese, não podemos perder de vista que estamos tratando de uma dinâmica 

processual e dialética, no sentido apresentado por Oliveira (2011), afinal,  

Os sujeitos dessa relação são efeitos de uma síntese inacabada do encontro de 
formas diversas de perceber e atuar no mundo à sua volta. É nesse sentido que o 
conceito de mediação é tomado aqui, ou seja, como revelador de uma dinâmica 
complexa em que agentes situados em posições sociais diferentes interagem na 
perspectiva de construção de uma outra realidade (OLIVEIRA, 2011, p. 70). 
 

 Nesse sentido, nos interessamos particularmente em refletir sobre o papel desempenhado 

pelas assessorias jurídicas dada a centralidade da atuação dos advogados e advogadas populares, 

não somente no assessoramento jurídico, mas também pela atuação destacada na produção de 

sentidos e definição de estratégias nas situações de conflito. Através da leitura de matérias de 

jornais, panfletos e processos judiciais, é recorrente a participação das entidades Comissão Pastoral 

da Terra (CPT) e Associação de Advogados e Advogadas dos Trabalhadores Rurais. Procuraremos 

refletir em torno da atuação dos advogados e advogadas populares, tomando como ponto de partida 

uma leitura sobre a prática e os princípios norteadores da AATR, mesmo que parcialmente, por ser 

uma associação de classe que se volta centralmente para as lutas relacionadas à disputa em torno da 

lei e desde seu processo de formação atua junto aos camponeses dos fundos e fechos de pasto, além 

de ter desempenhado um papel fundamental junto com a CPT/BA nos processos que estamos 

analisando.  

Fundada num contexto de intensos conflitos no campo agrário baiano, período também de 

mobilizações sociais que impulsionaram a transição para abertura democrática, a Associação de 

Advogados dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em mais de trinta anos de existência coincide 

muitos pontos de sua trajetória com o curso da questão agrária baiana nesse período, a partir de uma 

atuação histórica em um campo contra-hegemônico115, que, ao seu modo e a partir de seus 

antagonismos, consolidou uma cultura política específica, vinculada aos pressupostos da 

transformação da realidade agrária baiana.  

Por seu caráter militante, a AATR, assim como outras entidades de assessoria jurídica é 

desafiada a conjugar a militância política com a intervenção técnica junto ao Judiciário e outros 

órgãos estatais relacionados à questão agrária em âmbito administrativo. Os documentos que 

acessamos, em especial relativos aos conflitos envolvendo as comunidades de Jabuticaba e Areia 

                                                 
115  Segundo MORAES (2010) “um dos desafios centrais para o pensamento contra-hegemônico consiste em 
alargar a visibilidade pública de enfoques ideológicos que contribuam para a reorganização de repertórios, princípios, e 
variáveis de identificação e coesão, com vistas à alteração gradual e permanente das relações sociais e de poder” 
(MORAES, 2010, p.73). 
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Grande, evidenciam uma vasta produção teórica e reflexiva em torno das lutas sociais no campo e 

suas relações institucionais, bem como sobre sua prática militante. 

A AATR, ao lado da CPT/BA, é uma das principais entidades de representação dos 

interesses dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da Bahia. Por sua abrangência e seu histórico de 

atuação consegue elaborar em torno dos conflitos agrários na Bahia como um intelectual que passa 

a refletir e produzir em torno da causa a qual se afina. Isso pode ser verificado nos seus eixos de 

atuação: Educação Jurídica Popular, Políticas Públicas, Terra e Conflitos, etc.; na sua produção 

teórica: revistas, pareceres, boletins, artigos de opinião; bem como nos principais eventos que 

organiza: Semanas da Terra116, com temáticas que visam elaborar e propor em torno da questão 

agrária baiana no estado, e as Quintas Inquietantes, organizadas por estagiários da entidade.  

 Dessa maneira, sem perder o caráter de entidade de classe, a AATR, desde os anos iniciais, 

atua em defesa dos direitos dos trabalhadores do campo a partir de um processo educativo, que tem 

por perspectiva o esclarecimento acerca dos direitos de uma maneira crítica. Na sua dimensão 

social, destaca que “A assessoria deve primar pelo protagonismo dos grupos populares, 

contribuindo no fortalecimento destes enquanto sujeitos ativos de suas lutas sociais” 117. Segundo o 

documento de avaliação institucional:  

A AATR-BA é uma associação de advogados do campo do direito crítico com um 
projeto político-institucional próprio cuja práxis institucional estrutura-se por 
diferentes tipos de ações/identidades: institui novas questões e perspectivas na 
arena política, faz uso político da comunicação e do direito na defesa das lutas no 
campo, presta assessoria jurídica e contribui com a formação política nos 
movimentos sociais através da educação jurídica popular (AATR, Relatório da 
Avaliação Institucional, 2003-2009). 
 

 Nesses termos, ao longo de mais de três décadas, as diretrizes que orientam a assessoria 

jurídica popular da AATR parte do princípio de que: 

O Jurídico e o Político são indissociáveis, ou seja, o trabalho de assessoria não se 
limita à técnica, mas a uma ação ampla e permanente junto ao movimento popular, 
cujas lutas políticas passam pelo discurso e conquista de direitos.118 
 

 Trata-se de uma assessoria jurídica popular que tem contribuído com o processo 

organizativo das comunidades rurais, ao tempo em que colabora com a construção da legitimidade 

                                                 
116  Desde à fundação da entidade, é comum a organização de espaços de formação e exposição pública sobre a 
incidência da entidade na realidade agrária da Bahia. Com o tema “TERRAS PÚBLICAS E TERRITÓRIOS NA 
BAHIA: a política de discriminação, arrecadação e titulação entre a omissão do Estado e o avanço do capital”, a 
Semana da Terra de 2014, ocorrida em Bom Jesus da Lapa, Bahia, discutiu dentre outros, a política de regularização 
fundiária das terras tradicionalmente ocupadas por comunidades de fundos e fechos de pasto da Bahia. 
117  AATR. Disponível em: < http://www.aatr.org.br/site/aatr/index.asp#documentos> Acesso em 22 de dezembro 
de 2013. 
118  AATR. Disponível em: <http://www.aatr.org.br/site/aatr/index.asp#documentos> Acesso em 22 de dezembro 
de 2013. 
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de suas lutas no campo jurídico quando questiona e disputa decisões contrárias ao direito e a uma 

determinada concepção de justiça. Com isso, o trabalho voltado para realidade das comunidades de 

fundos de pasto se desenvolve a partir de postulados que primam pela autonomia e pela interface 

com os saberes dos sujeitos assessorados. Isso converge com um eixo de formação que existe há 

mais de duas décadas, o programa dos Jurista Leigos, que visa a socialização de conhecimentos 

sobre os direitos, no sentido de instrumentalizar os grupos populares nas suas lutas119.  A 

perspectiva é de que:  

[…] o Direito e a restrição de seu conhecimento constituem mecanismos efetivos 
do aparelho de repressão das elites dominantes e do próprio estado sobre os 
movimentos e classes populares. Assim, a educação jurídica busca promover o 
acesso a informações sobre direitos e estímulo à sua reflexão crítica, quebrando o 
monopólio acadêmico do conhecimento jurídico.120  

 
 Com isso, entendemos que os pilares da assessoria jurídica popular promovida pela AATR, 

em especial, o processo de formação de Juristas Leigos, se relaciona com a proposição de um 

mediador no sentido gramsciano de intelectual orgânico121 como aquele que detém uma função 

organizativa e diretiva no seio de um determinado grupo social. Para Gramsci, a hegemonia de uma 

determinada classe ultrapassa as relações sociais de produção, uma vez que só se concretiza se 

houver um consenso no campo político e ideológico, ou seja, não se mantém somente pela força. 

Com isso, a importância de uma “reforma intelectual e moral”, nos termos gramscianos, na 

consolidação de um novo modelo social. É nesse campo que atuam os intelectuais orgânicos, que 

não se confunde com o intelectual tradicional, no sentido acadêmico do termo. Assim, 

el intelectual orgánico no solo actuaba en la interconexión de clases o grupos 
sociales diferentes, sino que también oficiaba como educador, traductor y productor 
de una determinada clase social y asumía el papel de representarla ante otros 
ámbitos, en especial las instituiciones del Estado (COWAN ROS; 
NUSSBAUMER, 2011, p. 22).  
 

 A respeito dos grupos campesinos, importa fazer uma leitura mediada das afirmações de 

Gramsci, uma vez que são analisados pelo comunista sardo como um caso exemplar de uma classe 

                                                 
119 A esse respeito, é importante destacar que as comunidades de fundos de pasto de Areia Grande, ao longo do 
processo de luta para permanecerem na terra, no contexto do processo judicial mais recente, participaram de um curso 
de formação de juristas leigos específico para comunidades de fundos de pasto, com estudos de módulos de Direito 
Agrário, Direito Ambiental, Políticas Públicas, Teoria Geral do Estado e do Direito a partir de questões concernentes a 
seus interesses específicos, a exemplo, da legislação voltada para comunidades tradicionais, com destaque especial para 
o art. 178 e seu parágrafo único da CB/1989. 
120  AATR. Disponível em: <http://www.aatr.org.br/site/aatr/index.asp#documentos> Acesso em 22 de dezembro 
de 2013. 
121  Nos Cadernos do Cárcere, Vol. 2, Gramsci explicita bem o que venha a ser os “intelectuais orgânicos” e o 
papel que cumprem quando diz que: “cada grupo social, nascendo sobre o terreno originário de uma função essencial no 
mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo e organicamente, um ou mais grupos de intelectuais que 
lhe dão homogeneidade e consciência da própria função não só no campo econômico, mas também no campo social e 
político [...]” (GRAMSCI, 2004, p. 15). 
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que não formara seus próprios quadros de intelectuais e por isso estava atrelada a outros grupos, 

sobretudo, à ação da Igreja Católica. Isso lhe faz concluir que:   

[...] a massa dos camponeses, ainda que desenvolva uma função essencial no 
mundo da produção, não elabora seus próprios intelectuais “orgânicos” e não 
“assimila” nenhuma camada de intelectuais “tradicionais”, embora outros grupos 
sociais extraiam da massa dos camponeses muitos de seus intelectuais e grande 
parte dos intelectuais tradicionais seja de origem camponesa (GRAMSCI, 2004, p. 
16). 
 

 Em que pese a importância dessa leitura gramsciana a respeito da condição de 

subalternidade do campesinato, é preciso entendê-la no seu contexto, fundamentalmente, se voltar 

para as condições do campesinato italiano. No período do fascismo, representava uma população 

considerável - 7 milhões de camponeses frente a 4 milhões de operários –, que mesmo vivendo sob 

condições adversas, não irrompera na vida política como protagonista de seu projeto de classe, mas 

como grupo dominado e suporte dos interesses de outros grupos. Portanto, sem uma organização e 

direção da vontade coletiva, Gramsci chega a seguinte constatação: “o Sul é um paiol, mas sem 

liderança nunca explodirá!”.122 

 Feitas essas considerações, entendemos que essa leitura não pode ser representativa das 

diversas experiências de luta do campesinato, sobretudo, quando voltamos o olhar para a 

participação expressiva de camponeses em movimentos revolucionários, em diferentes países 

(COWAN ROS; NUSSBAUMER, 2011, p. 40). Para tanto, é preciso colocar em questão, a partir de 

uma leitura mediada, a generalização em torno da concepção do campesinato como uma classe 

subjugada por excelência. Embora seja possível identificar diversos elementos que indicam estarem 

os camponeses afastados das fontes sociais de poder segundo Ploeg (2008): “essas perspectivas são 

incompletas. Elas apenas dão ênfase a um dos lados da equação” (PLOEG, 2008, p. 37).  

 Por certo que existe um longo desafio na formação de intelectuais orgânicos ligados ao 

campesinato. A formação dos Juristas Leigos, por exemplo, encontra muitos limites, um deles 

imposto pelas próprias regras do jogo no campo jurídico - um Jurista Leigo não atua em um 

processo judicial, substituindo as funções de um advogado. Mas são problemáticas suscitadas a 

partir das necessidades de se apropriar do conhecimento jurídico de uma maneira mais eficaz e com 

protagonismo, que levou à formação da primeira turma especial de direito voltada para integrantes 

dos movimentos sociais do campo, na Universidade Federal de Goiás, representando uma conquista 

política e simbólica significativa123.  

                                                 
122  Está se referindo ao sul da Itália, onde se concentravam majoritariamente os camponeses. Essas afirmações 
foram extraídas do filme "Antonio Gramsci – os dias do cárcere", do diretor Lino Del Fra. 
<http://www.youtube.com/watch?v=7m0XFL-OHaA> Acesso em 29 de dezembro de 2013. 
123 Atualmente, existem duas turmas em formação na Bahia, na Universidade Estadual de Feira de Santana e na 
Universidade do Estado da Bahia. No processo de construção do projeto, cabe registrar a participação considerável de 
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 A nosso ver, sem negar as contradições e as dificuldades no processo de formação da 

autonomia, concluímos que na relação entre as comunidades de fundos de pasto e os advogados e 

advogadas populares existe um projeto em comum, em permanente construção. Entendemos que o 

papel desempenhado pela assessoria jurídica não tem refletido apenas no campo jurídico, a exemplo 

da reversão de decisões judiciais em favor das comunidades, a exemplo do que ocorrera em 

Jabuticaba e Areia Grande, mas também no campo da política em geral, quando favorece a 

construção da vontade coletiva e, com isso, o alargamento dos horizontes da luta. 

 Sobre a atuação da assessoria jurídica nos processos que estamos analisando, é importante 

também trazer a avaliação da própria entidade sobre o trabalho desenvolvido. Assim, no relatório de 

avaliação institucional (2003-2009), a AATR, ao referir-se sobre o conflito envolvendo as 

comunidades de Areia Grande, destaca que:  

Os principais efeitos do trabalho desenvolvido pela AATR na população 
diretamente envolvida foram: a compreensão melhor da história do conflito e sua 
tradução jurídica, a manutenção da posse e o fortalecimento da organização para 
resistência. A visibilidade do caso, mobilização de audiências públicas local e 
demonstração da viabilidade no enfrentamento da grilagem e possibilidade de 
realizar a ação discriminatória (AATR, Relatório da Avaliação Institucional, 2003-
2009).  
 

 Quanto ao Judiciário, no período de acompanhamento do conflito envolvendo as 

comunidades de fundos de pasto de Areia Grande, os relatórios institucionais informam que a 

perspectiva era de que: “Quanto a orientação para o futuro, a Assembleia de 2009 aponta que a 

AATR 'deve imprimir uma agenda política mais intensa junto ao Poder Judiciário, tendo em vista a 

natureza dos conflitos que acompanha'” (AATR, Relatório da Avaliação Institucional, 2003-2009). 

Esse encaminhamento se concretizou, em parte, com a sua participação na formação do Tribunal 

Popular do Judiciário (TPJ), vinculado à Articulação de Políticas Públicas da Bahia - um espaço que 

agrega diversas entidades e movimentos sociais que se organizam em torno da denúncia, 

publicização e transformação de determinadas organizações. O TPJ, por exemplo, se propõe a 

problematizar a atuação do Poder Judiciário e denunciar a sua atuação contrária à garantia e 

realização de direitos de trabalhadores e trabalhadoras rurais e urbanos(as), de populações negras e 

indígenas, da juventude, das mulheres; e de outros setores da sociedade. Em 14 de maio de 2012, 

com o lema da campanha: “Um grito por um novo Judiciário”, o TPJ organizou um encontro, em 

Juazeiro/BA, que contou com a participação de muitos trabalhadores rurais, dentre os quais haviam 

muitos integrantes das comunidades de fundos de pasto, que, na oportunidade, denunciaram a 

atuação do Poder Judiciário, nos casos em que consideraram abusiva e contrária a uma determinada 

                                                                                                                                                                  
advogados e advogadas populares vinculados à AATR, que são também professores nessas instituições. 
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concepção de justiça124.  

 Por essa exposição, não resta dúvidas de que os propósitos da AATR ultrapassam a entidade 

em si, quando também procura colaborar na organização e atuação dos grupos e movimentos 

campesinos no Estado da Bahia. Para isso, além de organizar e fortalecer um campo formado por 

“advogados e advogadas populares”, presta assessoria jurídica aos movimentos sociais do campo, 

com esforços na instrumentalização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e com a formação de 

opinião sobre as questões agrárias, as instituições do Estado, dentre essas, sobre o Poder Judiciário. 

 Em relação às comunidades de fundos e fechos de pasto da Bahia, além do 

acompanhamento dos processos judiciais, cabe ainda acrescentar que a AATR tem desempenhado, 

historicamente, um papel propositivo e diretivo na luta dessas comunidades. A título de exemplo, no 

debate da constituinte baiana para aprovação do texto da Constituição Estadual de 1989, a AATR 

teve uma contribuição significativa na inclusão do parágrafo único do art. 178, no capítulo da 

Política Agrícola e Reforma Agrária, que reconhece as terras ocupadas tradicionalmente por 

comunidades de fundos e fechos de pasto; mais recentemente, na disputa por uma legislação mais 

adequada para regularização das suas áreas de uso comum; na formação de um número considerável 

de turmas de juristas leigos que contaram com a participação de membros dessas comunidades e 

nos demais espaços formativos que visam a organização das lutas dessas comunidades no campo 

agrário baiano.  

 Por tudo isso, entendemos que mesmo na diversidade de conceitos e formas de atuação, a 

assessoria jurídica popular protagonizada pela AATR, assim como muitas outras experiências de 

advocacia popular, podem ser concebidas a partir de certos pressupostos que comungam. Nesse 

sentido, na obra “Para uma revolução democrática da justiça”, ao citar um conceito de Carlet 

(2010), Boaventura de Sousa Santos (2013) expõe uma definição abrangente do que venha a ser a 

advocacia popular a partir de três vetores, quais sejam:  

O primeiro vetor é o compromisso com as causas populares, isto é, entre clientes, 
caso e advogado estabelece-se um vínculo de compromisso muito além do 
compromisso profissional que leva o advogado a assumir o caso como causa, 
defendendo-o idelologicamente como um projeto próprio. Uma vez que o caso é 
ideologicamente apropriado como causa política, o segundo vetor é a necessidade 
frequente de formação política, aliada aos objetivos e aos pressupostos das lutas 
populares que lhe subjazem. O terceiro vetor é a solidariedade, vista tanto como 
solidariedade social quanto como solidariedade pragmática e de intervenção. A 
solidariedade social reside na aproximação concreta e qualificada do advogado às 
injustiças que marcam o caso, enquanto a solidariedade pragmática e de 
intervenção refere-se às alianças locais e translocais entre advogados populares e 
entre estes e os movimentos sociais (SANTOS, 2013, p. 44).  

                                                 
124  Esse encontro, que tivemos a oportunidade de participar, terminou com um ato público em frente ao fórum 
local, dentre outros, para denunciar a impunidade no assassinato de um integrante das comunidades de fundos de pasto 
de Areia Grande. 
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 Complementa: 

 

Destacam-se ainda os valores e princípios que orientam a prática profissional da 
advocacia popular, de que são exemplos o compromisso com uma relação 
horizontal e não hierárquica com os clientes, a valorização do intercâmbio de 
saberes e orientação dos representados no sentido da sua emancipação e não da 
dependência e subalternização […] Ao encerrar uma epistemologia e prática 
próprias, a advocacia popular acaba por subverter os pressupostos de 
imparcialidade, neutralidade e despolitização das profissões jurídicas apostando na 
aproximação, autonomização, organização e mobilização política dos movimentos 
sociais e organizações populares. Trata-se de um circuito de aprendizagem 
recíproca em que a mobilização do direito atua a serviço da transformação social e 
a mobilização social transforma os pressupostos de atuação da prática jurídica 
(SANTOS, 2013, p. 44-45).   
 

 A esse respeito, a dissertação de Ana Claudia Diogo Tavares (2007) sob o título “Os nós da 

rede: concepções e atuação do(a) advogado(a) popular sobre os conflitos sócio-jurídicos no estado 

do Rio de Janeiro” traz uma interessante abordagem sobre distintas concepções e formas de atuação 

da advocacia popular que atua no estado do Rio de Janeiro junto ao Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST). Neste trabalho, a autora apresenta uma diversidade de entrevistas 

realizadas com esses advogados e advogadas populares, vinculados à Rede Nacional de Advogados 

e Advogadas Populares (RENAP). Uma passagem muito interessante, que se aproxima mais da 

tendência apresentada por este trabalho, se refere ao diálogo com as reflexões de uma advogada 

popular entrevistada, no momento em que reflete sobre as conquistas no trabalho da assessoria 

jurídica popular para além - e mesmo ao revés - dos resultados jurídicos produzidos para alcançar o 

processo mais amplo de formação dos sujeitos no seu processo de luta. Nesses termos: 

Cita outros exemplos dessa construção, como quando os trabalhadores assistiram 
ao julgamento, em São Bernardino e na discussão, decidiram voltar para a terra, e 
apesar das tentativas de reintegração, estão lá até hoje. Ou seja: “nós passamos pelo 
campo do judiciário, a ultrapassagem do limite da coisa julgada” Pois crê que 
devemos “conceber a coisa julgada dentro de uma relação dialética”, o que 
significa que “como advogada você não vai dizer para o povo que ele vai tem que 
abandonar a terra por causa de uma decisão do juiz”, e a “construção do direito 
decorre dessa práxis nova.(...) Quando você ganha consciência crítica, o que você 
faz é devolver ao trabalhador o que historicamente foi expropriado dele 
(TAVARES, 2007, p. 148). 

 

Nesse processo, importa problematizar as razões pelas quais os advogados e advogadas 

populares se tornaram mediadores políticos, por excelência, nos conflitos agrários baianos 

analisados e, quem sabe compreender as implicações do crescimento das formas institucionalizadas 

de luta, que não diz respeito somente às comunidades de fundos de pasto de Areia Grande, no 

contexto de 2008, quando realizam o desforço incontinenti. Assim, partimos do reconhecimento de 
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que os interesses que se estabelecem no Estado implicam-se mutuamente, de modo que a atuação 

das assessorias jurídicas populares não se circunscrevem nas extremidades que separam os 

interesses dos grupos dominantes e dominados, mas no centro desses interesses. Se nos voltamos 

para suas interpenetrações e não apenas para suas polaridades, talvez, identifiquemos em uma ação 

combativa e legalizada, tal como o desforço incontinenti citado acima, não somente uma tática, mas 

também a expressão de uma prática resultante de mediações políticas e informada por uma visão de 

mundo – uma vez que o Direito, como bem lembra Bourdieu (2010), "faz o mundo social, mas com 

a condição de se não esquecer que ele é feito por este [...]” (idem, p. 237). 

 

4.4. A luta das comunidades tradicionais de fundos de pasto por direitos através da lei: um 
esforço de síntese 
 

 Uma leitura sobre as lutas das comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia 

Grande em defesa da posse coletiva, no âmbito do Judiciário, não poderia deixar de mencionar um 

ponto crucial na sua configuração: o fato de que o Estado dispõe dos meios de coerção, com 

legitimidade para produzir as regras e para enquadrar o conflito, bem como as condições e maneiras 

como o conflito se dá125. Por outro lado, como os sujeitos não são simples marionetes do 

regramento estatal, importa saber de que maneira se apropriam e disputam os termos da lei no 

campo jurídico, particularmente, os setores subalternos da sociedade, posto estarmos tratando de 

um Estado e de um direito de classe. 

 Dito isto, a complexidade da luta por direitos no campo jurídico não pode ser bem 

apreendida se for tratada de uma maneira simplificadora, tal como sugerem determinadas leituras: 

seja pelo viés instrumental, que crer ser o Judiciário um instrumento puro e simples da classe 

dominante, seja pelas abordagens que extraem desse domínio o caráter de classe para cristalizá-lo 

no império da imparcialidade. Nesse ponto, para escapar dessas concepções, parece profícuo 

compreender essas lutas por uma matriz de leitura que revela um campo mais multifacetado e 

controvertido: o campo de equilíbrios instáveis na mediação dos interesses divergentes pelo Estado. 

Com isso, dialogamos com a teoria gramsciana sobre o Estado, não exatamente com a pretensão de 

abarcar a sua amplitude, mas para abrir novos pontos de interrogação em torno dessa reflexão que 

nos propusemos a fazer sobre as estratégias de luta das comunidades de fundos de pasto de Areia 

Grande e Jabuticaba para se contraporem a decisões judiciais desfavoráveis a seus pleitos.  

                                                 
125  Isso se relaciona à pretensão de monopólio da violência pelo Estado. Como lembra Bourdieu, os conflitos 
saem do discurso dos particulares e passam para a palavra autorizada, pública, oficial dos mandatários autorizados a 
expressar a visão soberana do Estado, garantida pelo Estado (BOURDIEU, 2010, p. 236-237).  
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 Pois bem, para Gramsci, o Estado é o local estratégico das lutas de classes, pois embora seja 

funcional aos interesses particulares da classe dominante (que se apresentam como interesses 

gerais), não passa ileso às lutas e às reivindicações dos setores subalternos da sociedade. Em outras 

palavras, 

a vida estatal é concebida como uma contínua formação e superação de equilíbrios 
instáveis (no âmbito da lei) entre os interesses do grupo fundamental e os interesses 
dos grupos subordinados, equilíbrios em que os interesses do grupo dominante 
prevalecem, mas até um determinado ponto, ou seja, não até o estreito interesse 
econômico-corporativo (GRAMSCI, 2007, p. 42). 
 

 Nesse jogo de forças, o Estado não pode ser reduzido à sua estrutura jurídico-formal como 

se detivesse uma autonomia absoluta frente aos interesses das classes sociais, como também não se 

apresenta pela coerção pura e simples para salvaguardar os interesses dos grupos dominantes. 

Longe disso. Como aponta diversas análises, inclusive a gramsciana, a relação do Estado com as 

classes perpassa pela construção do consenso na sociedade civil, a fortaleza sobre a qual se ancora a 

sociedade política. Como aponta algumas análises, 

As classes dominadas encontram na lei uma barreira de exclusão e igualmente a 
designação do lugar que devem ocupar. Lugar que é também lugar de inserção na 
rede político-social, criadora de deveres-obrigações e também de direitos, lugar cuja 
posse imaginária tem conseqüências reais sobre os agentes (POULANTZAS, 2000, 
p. 82). 
 

 Dada a natureza imbricada entre a sociedade civil e o Estado, Gramsci supera essa 

dicotomia, para encará-lo no seu sentido ampliado, como uma relação entre um Estado coerção e os 

aparelhos privados de hegemonia (sindicatos, dos partidos, da mídia, etc.). Na definição 

gramsciana,  

a sociedade política é o “aparelho de coerção estatal que assegura 'legalmente' a 
disciplina dos grupos que não 'consentem', nem ativa nem passivamente, mas que é 
constituído por toda a sociedade, na previsão dos momentos de crise no comando e 
na direção [nos aparelhos privados de hegemonia], quando fracassa o consenso 
espontâneo” (GRAMSCI, p. 1385, apud COUTINHO, 2007, p. 130). 
 

 Importa destacar que o próprio Gramsci reconhece que essa distinção entre sociedade civil e 

sociedade política se dá no âmbito metodológico, uma vez que “na realidade fatual sociedade civil e 

Estado se identificam” (GRAMSCI, 1991, p. 32). A classe dominante é dirigente no Estado não 

somente porque detém os meios de produção econômica, mas porque exerce o consenso político e 

cultural no conjunto da sociedade civil. Por esse motivo, a concepção de mundo da classe 

dominante modela as formas de agir e conceber no mundo, em um processo de construção e 

manutenção da hegemonia frente as classes subalternas. E isso atravessa e constitui todo o conjunto 
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da vida social126e, com isso, o próprio direito, pois,  

O direito não exprime toda a sociedade (pelo que os violadores do direito seriam 
seres anti-sociais por natureza, ou deficientes mentais), mas a classe dirigente, que 
“impõe” a toda a sociedade aquelas normas de conduta que estão mais ligadas à 
sua razão de ser e ao seu desenvolvimento. A função máxima do direito é esta: 
pressupor que todos os cidadãos devem aceitar livremente o conformismo 
assinalado pelo direito, de vez que todos podem se tornar elementos da classe 
dirigente; no direito moderno, portanto, está implícita a utopia democrática do 
século XVIII (GRAMSCI, 2007, p. 249). 
 

 Com isso, não se pense que Gramsci apreende o direito como um dado senão na própria 

constatação de que a disputa em torno de uma nova hegemonia, sem dúvida, passa pela construção 

progressiva de um outro direito, de vez que a superação do modelo social, ancorado na divisão de 

classes, não vai ocorrer em um momento dado, imediato, mas é parte de uma luta contínua, 

progressiva, porque, afinal, “a humanidade se propõe sempre apenas os objetivos que pode alcançar. 

Esses objetivos só brotam quando já existem ou estão em gestação as condições materiais para sua 

realização” (GRAMSCI, 2007, p. 36)127. Em síntese, 

[…] ele defende a estratégia da “guerra de posições” na luta pelo socialismo, o que 
implica uma conquista progressiva de espaços, é possível dizer que o processo de 
ampliação das esferas consensuais já tem lugar mesmo antes do pleno 
estabelecimento da “sociedade regulada”, sendo precisamente através desse 
processo que vai se concretizando a construção de uma nova hegemonia 
(COUTINHO, 2007, p. 277).  
 

 Por que interessa essa leitura para pensar a luta dos trabalhadores rurais dos fundo de pasto 

de Jabuticaba e Areia Grande? Em outras palavras, qual é o lugar, por excelência, da luta por 

direitos através da lei na possível construção de uma nova hegemonia pelos grupos subalternos da 

sociedade? Nesse jogo de forças, é preciso questionar o espaço para disputa no âmbito institucional, 

especialmente, compreender o significado da luta em torno da lei pelos grupos subalternos e, em 

particular, pelas comunidades de fundos de pasto mencionadas. É ponto pacífico que a construção 

de uma nova hegemonia pelas camadas e setores subalternos da sociedade perpassa por mudanças 

no aparato jurídico e formal do Estado. Essas transformações também não se dão em um momento 

dado, mas como um processo, que comporta, inclusive, antagonismos. A questão é saber se a 

disputa em torno da lei implica em mais conquistas do que em um maior disciplinamento e 

atrelamento da classe trabalhadora em proveito do projeto da classe dominante.  

                                                 
126  Isso faz lembrar uma afirmação de Bourdieu quando destaca que “o selo de universalidade”, que é conferido 
ao Direito, reforça um ponto de vista sobre o mundo social que em nada de decisivo se opõe ao ponto de vista dos 
dominantes (BOURDIEU, 2010, p. 245). 
127  Isso remete ao pensamento marxiano na obra "O 18 de brumário de Luís Bonaparte". Ao se referir ao 2 de 
dezembro de 1851, quando ocorre o golpe de Estado de Luís Bonaparte na França, Marx aponta para uma análise 
fundamental: ao encararmos certos acontecimentos como eventos inusitados, nas palavras de Marx, "um raio em um céu 
sem nuvens", não devemos perder de vista as condições objetivas e o processo histórico precedente (MARX, 2011, pp. 
25-37). 
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 Pois bem, ainda na esteira do pensamento de Gramsci, não podemos perder de vista que a 

luta dos subalternos no domínio da lei tem eficácia porque responde, mesmo que parcialmente, à 

efetivação de direitos. É parte do jogo de integração das massas na legitimação do modelo social, 

que não poderia ser eficaz apenas com o uso da força. Como lembra Mendonça (1997),  

Sem discordâncias quanto ao óbvio, o que se pretende é salientar o quanto os 
conceitos de dominação e hegemonia, fundamentais a uma dada visão do Estado 
(Gramsci, 1988), ao pressuporem em sua gênese coerção e consenso, sugerem um 
processo altamente dinâmico de construção e exercício, cujos canais de expressão -  
no nível da sociedade civil e da sociedade política – não dirimem o conflito e a 
discordância, num jogo de pressões e contrapressões que não se limita, apenas, às 
relações entre as diversas classes, porém no bojo delas (MENDONÇA, 1997, p. 44-
45). 
 

 Nesses termos, a relação entre consenso e coerção na construção de uma nova hegemonia, 

nos remete a um diálogo com a teoria bourdieusiana sobre o campo jurídico, que foi uma mão 

auxiliar na compreensão teórica sobre a maneira como os juízes decidem nos processos judiciais 

que analisamos. Compreendemos que teoria do campo jurídico seja bastante assertiva na 

conceituação do modo de funcionamento da instância jurídica, mas apresenta muitos limites para 

uma determinada compreensão do direito a partir das suas possibilidades de disputa. Com isso, é 

pertinente abrir um parêntese para destacar nossos pontos de discordância sobre a teoria 

bourdieusiana a partir de uma leitura mediada pelas compreensões de Thompson (1997) e 

Poulantzas (2000). 

 Pois bem, para Thompson, a lei pode ser vista de diferentes formas. Se for vista do ponto de 

vista das instituições e dos profissionais do direito, pode ser facilmente associada à classe 

dominante. Pode ser concebida também em termos de ideologia e ser relacionada diretamente às 

normas sociais. Por fim, pode ser vista simplesmente em termos de sua lógica, regras e 

procedimentos próprios (THOMPSON, 1997, p. 351). Nesses termos, 

[…] a lei, como outras instituições que de tempos em tempos, podem ser vistas 
como mediação (e mascaramento) das relações de classe existentes (como a Igreja 
ou os meios de comunicação), tem suas características próprias, sua própria história 
e lógica de desenvolvimento independentes (ibidem, p. 353).  
 

 Vê-se, por conseguinte, que Thompson e Bourdieu se aproximam nas suas formulações, 

justamente no ponto central da teoria do sociólogo francês - a problematização em torno da 

especificidade do campo jurídico que detém uma autonomia relativa frente ao campo do poder e 

campo social no seu conjunto (BOURDIEU, 2010). Thompson (1997), por sua vez, além de 

considerar o aspecto da dominação e da disputa do direito nessa sociedade de classes, entende que o 

domínio da lei garante a preservação de um bem humano incondicional, como a imposição de 

restrições efetivas ao poder. A mediação pela lei é diferente do poder arbitrário, pois,  
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é um erro que se reproduz e aumenta por si mesmo, estimulando-nos a desistir da 
luta contra as más leis e procedimentos classistas e a nos desarmar perante o poder. 
Significa lançar fora toda uma herança de luta pela lei, e dentro das formas da lei, 
cuja continuidade jamais poderia se interromper sem lançar homens e mulheres 
num perigo imediato (THOMPSON, 1997, p. 358 – grifos do autor). 
 

 Bourdieu, por sua vez, não se volta exatamente para esse tipo de problematização. Em 

síntese, sua teoria sociológica do campo jurídico se volta para eficácia do direito e seu modo de 

funcionamento, sobretudo, enquanto expressão de um poder simbólico: 

[…] esse poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles 
que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. Poder quase 
mágico, que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 
econômica), só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário 
(BOURDIEU, 2010, pp. 7, 8, 14). 
 

 Para Bourdieu, a “força do direito” é a forma por excelência do poder simbólico, por se 

apresentar como “visão soberana do Estado, detentor do monopólio da violência simbólica 

legítima” (ibidem, p. 236). Com isso, não esquece que o direito nem sempre obtém uma adesão 

passiva daqueles que sofrem seus efeitos, sendo necessária, “a combinação com o exercício da força 

física”. Sob esse ponto de vista, não há nenhum equívoco em conceber o campo jurídico dessa 

maneira,  a não ser o fato de que a separação entre o exercício da violência física e simbólica 

através do direito tem uma fronteira muito tênue quando pensamos nas relações de dominação de 

classe no seio do Estado. Nesse caso, mesmo quando aderimos a concepção thompsoniana de que o 

domínio da lei é diferente do poder arbitrário, não podemos subestimar o papel da repressão e da 

força bruta na garantia da lei.  

 Nesses termos, “esta suposta cisão entre a lei e violência é falsa, sobretudo para o Estado 

moderno” (POULANTZAS, 2000, p. 76). Assim, o conceito de poder simbólico128 de Bourdieu não 

leva em consideração (ou pelo menos não fica muito claro) as condições da construção do 

“consenso” em torno do direito. De certa maneira, secundariza o papel da violência física e da 

coerção exercida pelo Estado para a conformação em torno da arbitrariedade no exercício da lei,  ou 

seja, não reconhece que pode haver uma “adaptação pragmática e forçada a essa realidade”. Com 

isso, não concluiríamos que: “Bourdieu oscila entre um novo objetivismo e o fim do indivíduo, uma 

vez que as práticas supõem uma amnésia, uma cegueira, uma ilusão quanto às lógicas do sistema e 

da dominação que comandam a realização das práticas” (DUBET, 1996, p.77, apud SETTON,  
                                                 
128  Cumpre enfatizar que os limites identificados na concepção bourdieusiana sobre a eficácia do poder simbólico 
não retira o potencial da sua formulação que desnuda a naturalização das práticas, mesmo (ou talvez, principalmente) as 
mais corriqueiras, pois, sem que possamos reconhecer, estamos imersos numa ordem social fortemente marcada pelas 
relações de dominação, de uma maneira tão sutil e tão imbricada, que não seria exagero recuperar a constatação 
marxiana para dizer que, inclusive, “o dominante é dominado por sua dominação”, conforme explicita Bourdieu no 
documentário “La sociologie est un sport de combat”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=vmtKADaz3uU> Acesso em 01 de setembro de 2013. 
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2002, p. 61). 

 Ao que parece, se coloca a necessidade de superação daquilo que Nicos Poulantzas 

denominou binômio repressão-ideologia, violência-consenso (POULANTZAS, 2000, p. 76). Para 

esse teórico marxista, é equívoco separar a lei da ordem repressiva e da organização da violência 

exercida pelo Estado. Isso sugere o resgate de alguns questionamentos feitos em tópicos anteriores 

acerca dos motivos pelos quais o direito funciona; sobre a maneira como constrói a sua legitimidade 

frente aos diversos interesses que sanciona. Dirigir o olhar para face mais violenta do Estado requer 

certas ressalvas em torno de uma suposta “cumplicidade”129 daqueles que suportam a dominação. É 

sempre bom lembrar que  

a relação das massas com o poder e o Estado, no que se chama especialmente de 
consenso, possui sempre um substrato material. Entre outros motivos, porque o 
Estado, trabalhando para hegemonia de classe, age no campo de equilíbrio instável 
do compromisso entre as classes dominantes e dominadas. Assim, o Estado 
encarrega-se ininterruptamente de uma série de medidas materiais positivas para as 
massas populares, mesmo quando estas medidas refletem concessões impostas pela 
luta das classes dominadas (POULANTZAS, 2000, p. 29 – grifos do autor). 
 

 Essa leitura coaduna mais com o papel ativo e estratégico dos agentes na disputa em torno 

do direito. É preciso lembrar que os profanos ou mesmo profissionais nem sempre acreditam no 

direito como meio mais legítimo para atravessamento dos conflitos sociais. Em outras palavras, se 

por um lado se tem uma parte de legitimidade reconhecida, por outro lado, existe uma 

arbitrariedade que é também reconhecida, pois está no próprio caráter inquisitório do direito, que se 

impõe enquanto visão do Estado, garantida pelo Estado130. Para ilustrar o que afirmamos, quando 

questionamos uma advogada popular sobre os motivos pelos quais as comunidades decidiram lançar 

mão da judicialização no conflito de Jabuticaba, ela respondeu: 

[...] não tinha outra saída porque quando a gente começa uma série de ações sem 
interpelar quem de direito, né, você acaba deixando que a autoridade caracterize 
aquilo como fazer justiça com as próprias mãos. Então, a gente entrava na justiça 
não era porque a gente acreditava no Judiciário. A gente ajuizava, judicializava, 
para depois não sermos acusados de termos agido à revelia, de ter agido com as 
próprias mãos. Não é que a gente acreditava que ali, pelo Judiciário a gente ia 
conseguir resolver o conflito. A gente sabia que não, mas também agir à revelia 
seria muito ruim pra gente porque acabava desmoralizando. Então, a gente 
judicializava, seguia ali com todos os passos, procedimentos e por fora a gente 
agregava a participação da sociedade através das associações que eram promovidas 
(Entrevistada 1, 26 de setembro de 2015).   
 

 Dito isto, ao mesmo tempo que serve a dominação de uma classe pela outra, é através das 

                                                 
129  Segundo Bourdieu, “é próprio da eficácia simbólica, como se sabe, não poder exercer-se senão com a 
cumplicidade – tanto mais certa quanto mais inconsciente, e até mesmo mais subtilmente extorquida – daqueles que a 
suportam (BOURDIEU, 2010, p. 243). 
130  É só pensarmos o que seria da eficácia da decisão judicial se não tivéssemos o braço armado do Estado para 
garantir o seu efetivo cumprimento. 
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formas jurídicas que os dominados inscrevem as suas lutas e conquistas sociais no seio do Estado. 

O selo da universalidade, como o próprio Bourdieu reconhece, tem uma eficácia, que não está 

associada somente a naturalização de uma concepção de mundo dominante, mas abarca também 

uma outra dimensão, mais relacionada a um parâmetro de igualdade nas relações sociais, mesmo 

entre desiguais. Isso provoca diferentes desdobramentos. É o que permite, por exemplo, se deparar 

com leis e decisões injustas e atribuir-lhes esse status. Um dos avanços da teoria thompsoniana é a 

aposta nas consequências benéficas em torno do caráter específico e inerente à lei, que é lidar com 

critérios e padrões de universalidade e igualdade, que não podem ser uma simples retórica, mas 

colaboram à construção de um senso de justiça nas relações sociais mediadas pela lei131.  

 A relação mais estreita entre o campo jurídico e o campo do poder132 tem tamanha 

centralidade nas disputas de classe, que faz do direito uma verdadeira arena, onde parece ter mais 

lugar a ação intencional, o cálculo programático e a confrontação com o uso dos próprios 

instrumentos disponíveis ao campo: a lei e as suas contradições. 

  Dito isto, é certo que a disputa pela lei no âmbito do Judiciário pode ser vista do ponto de 

vista da dominação de classe, mas se concebemos que as diferentes classes, em graus diferenciados, 

também colaboram na definição dos seus termos e na disputa pelo seu significado, complexificamos 

a sua funcionalidade. Em outros termos, “a lei não pode ser nunca mero instrumento de dominação, 

mistificação e máscara da dominação de classe, ela é também o terreno comum em que as classes 

lutam e, muitas vezes os trabalhadores podem defender seus interesses com eficácia” (SECCO, 

1998, p. 185). Nesse sentido, o historiador E. P. Thompson entende que a lei, o direito e a justiça, 

inegavelmente, são parte das estruturas de poder da sociedade, mas se entendemos que “os 

dominantes não precisam da lei para oprimir os dominados, ao passo que os dominados não tinham 

necessidade de lei alguma” (THOMPSON, 1997, p. 351) existe uma especificidade na mediação das 

relações de classe através da lei que deve ser considerada se nos propusermos a compreender a 

dominação dentro de um campo de fronteiras muito porosas.  

 O incômodo de Thompson (1997) com o domínio da lei é parte constitutiva das reflexões 

desse historiador marxista que se afasta das concepções de um marxismo mais esquemático, como 

ele mesmo define, porque localiza o direito numa superestrutura, adaptada às necessidades de uma 

infra-estrutura de forças produtivas e relações de produção (THOMPSON, 1997, p. 349). Assim, 
                                                 
131  Essa perspectiva faz lembrar uma o trecho de uma entrevista de Eros Grau, concedida à Revista Le Mond 
Diplomatique Brasil, quando se referia a sua experiência como ministro do Supremo Tribunal Federal e declara que: 
“[...] a legalidade é o último instrumento de defesa das classes oprimidas. Essa é uma coisa burguesa. É uma liberdade 
burguesa que tem que se preservar. Porque se eu não preservar a legalidade, a classe operária está “frita”. Disponível 
em: <http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=828> Acesso em 11 de setembro de 2013. 
132  O próprio Bourdieu reconhece numa passagem que comparado ao campo artístico e a outros campos, o 
jurídico é aquele que dispõe de uma autonomia menor em razão do papel mais preponderante que as relações externas 
têm nesse campo (BOURDIEU, 2010, p. 251). 
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sem desconsiderar as funções classistas e mistificadoras da lei, não passou por cima de certas 

perguntas: “Por que gastei esses anos tentando descobrir algo que, em sua estrutura essencial, 

poderia ser conhecido sem nenhuma investigação?” Respostas a essa indagação não remeteriam a 

um único pressuposto, o de que a lei é um instrumento a serviço da classe dominante, pois,  

Se supomos que o direito não passa de um meio pomposo e mistificador através do 
qual se registra e se executa o poder de classe, então não precisamos desperdiçar 
nosso trabalho estudando sua história e formas. Uma Lei seria muito semelhante a 
qualquer outra, e todas, do ponto de vista dos dominados seriam Negras (ibidem, p. 
359).  
 

 Na Obra “Senhores e Caçadores”, Thompson (1997) se dedica ao estudo das origens da “Lei 

Negra” (1723-1823), na Inglaterra, que criou 50 novos delitos capitais relacionados, principalmente, 

à proteção da propriedade, com previsão, dentre outros, para pena de morte. Configurou-se, 

portanto, um código penal completo e extremamente severo, mas também bastante confuso a ponto 

de ter convertido em “terreno prolífico para decisões judiciais cada vez mais abrangentes” (ibidem, 

p. 23). Procurar entender o que levou à aprovação da Lei Negra, bem como os embates em torno do 

seu significado e da sua aplicabilidade, foi o fio condutor para sistematização de reflexões 

fundamentais em torno da eficácia da lei, que ultrapassa o próprio terreno onde situa seu objeto de 

estudo, o contexto da Inglaterra do século XVIII, com as devidas mediações para não recairmos em 

uma transposição anacrônica.  

 Pois bem, embora a Lei Negra tenha sido instrumental para tentar legitimar uma forma de 

propriedade enquanto procurava suprimir e deslegitimar as demais, a exemplo dos direitos 

comunais dos trabalhadores rurais, do direito de acesso aos torrões de gramas pelos habitantes da 

floresta (ibidem, p. 351), isso não se deu sem tensões, sem que a sua funcionalidade se constituísse, 

ao mesmo tempo, em um palco de lutas abertas e indefinidas. Dessa maneira, para Thompson, 

mesmo uma lei considerada “má”, como a Lei Negra, só permite esse tipo de constatação porque o 

domínio da lei requer a consideração a padrões de universalidade e igualdade que, de certa maneira, 

balizam uma percepção e aceitação daquilo que é tido por “justo”. Em síntese, a percepção de que 

nenhuma lei pode ser arbitrária possibilita apontar e denunciar as leis injustas e as interpretações 

injustas.  

 No mesmo sentido, nos estudos sobre “costume, lei e direito comum”, na obra “Costumes 

em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional”, Thompson (1998) traz importantes 

reflexões sobre como o sentimento de injustiça pode se apresentar enquanto base social para 

desobediência e resistência frente à nova ordem estabelecida pela lei formal em confronto com os 

direitos costumeiros. Na tensão entre o direito formal e as práticas reiteradas pelo costume agrário, 

importa reconhecer as diversas estratégias de pequenos proprietários de terra, colonos ou 



155 

“commoners”, que procuram garantir uma determinada forma de apropriação da terra e dos recursos 

naturais ameaçada pelo regramento dos direitos por prescrição (THOMPSON, 1998). Essas reações, 

expressas ou silenciosas, não são de somenos importância para compreensão das diversas facetas do 

processo de dominação, que é, antes de tudo, uma relação de sujeitos sociais, mediados pela 

experiência, pelas vivências práticas no mundo.  

 Por ser uma arena de disputas, tanto o direito costumeiro quanto o direito formal são 

passíveis às diversas formas de apropriação em torno do seu significado e da sua real aplicabilidade 

em determinadas ambiências. Ainda que possamos identificar um direito por prescrição e um direito 

costumeiro que podem ser instrumental para tornar posseiros estranhos em sua própria terra 

(THOMPSON, 1998, p. 149), esse processo não se dá sem contradições, sem o estabelecimento de 

limites à própria dominação. Assim, 

Por mais desiguais que fossem os termos de poder nesse conflito, ainda assim o 
poder devia se submeter a algumas restrições, não só porque o costume tinha 
endosso jurídico e podia ser ele próprio uma “propriedade”, mas também porque o 
poder poderia se ver em perigo se o abuso dos direitos do costume enfurecesse o 
populacho (THOMPSON, 1998, p. 96). 
 

Em que implica essa leitura para pensar a luta dos posseiros dos fundos de pasto de 

Jabuticaba e Areia Grande no Judiciário? Em outras palavras, o que significou lutar permanência na 

posse tradicional e coletiva através dos direitos por prescrição? A perspectiva thompsoniana 

colabora para resgatarmos o papel dos agentes em disputa no processo, que não se encontram, 

simplesmente, ao sabor das leis e das decisões institucionais contrárias a seus interesses. Em 

processos administrativos e judiciais as comunidades disputam sua visão através de advogados 

(majoritariamente populares133) para tentar fazer prevalecer seus argumentos e sua interpretação em 

torno da lei.  

Nesse ponto, importa destacar que a decisão judicial, como instrumento de decisão (não 

exatamente decisivo, se consideramos que as comunidades não se resignam frente a decisões 

judiciais que consideram injustas) sobre a permanência das comunidades nas terras ocupadas, torna-

se um importante referencial do direito e manifesta-se fundamentalmente pelo que fazem seus 

sujeitos, independentemente da retórica da neutralidade, da impessoalidade, da decisão justa e 

mesmo do que está legislado. Mas, mesmo essa ampla margem interpretativa à disposição dos 

magistrados, encontra suas fronteiras nos próprios termos da lei. No processo judicial de Areia 

Grande, por exemplo, foi possível reconhecer que mesmo o magistrado, que não se convenceu da 

                                                 
133  Destacamos isso porque no processo judicial de Areia Grande, as comunidades, inicialmente, contaram com o 
assessoramento jurídico de uma advocacia liberal, no sentido da relação formal entre clientes e profissional. Somente 
depois, dada a dimensão política e social do conflito, é que passaram a ser assessorados pela advocacia popular, 
exercida pela AATR.  
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legitimidade do direito à posse da terra tradicional reivindicado pelas comunidades, não pôde 

ignorar a argumentação de que os pretensos proprietários das áreas não dispunham de um título 

legal e reconhecido para terem a sua posse legitimada.  

Isso nos remete ao pensamento thompsoniano de que as leis podem “mascarar injustiças 

inconfessas” (ibidem, p. 358), mas, para tanto, é necessário também que imponha restrições ao 

poder dos dominantes. Por esse motivo, as leis não podem ser encaradas como meras imposturas de 

uma classe sobre a outra. Não à toa, o campo interpretativo, mais do que uma disputa judicial -  no 

sentido restrito desta expressão – é luta política que ultrapassa as fronteiras dos autos ao disputarem 

também um sentido sobre a história (MOTTA, 2008, p. 30).  Os interesses conflitantes em torno dos 

territórios dos fundos de pasto colocam em tensão lógicas distintas sobre direitos territoriais. 

Expressam interesses inconciliáveis mediados pela visão do Estado. São conflitos que  

originam-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” (SILVA; ARAÚJO; SOUZA, 2011, 
p. 6). 
 

Entendemos que, mesmo nas suas especificidades, a luta dessas comunidades não está 

dissociada do conjunto das lutas em torno da democratização da estrutura fundiária desse país. Os 

problemas da posse da terra e da territorialidade não começam, nem mesmo se encerram com a luta 

dos fundos de pasto, mas certamente não passa ao largo das suas problemáticas e das respostas que 

oferecem. Mais do que isso, é saber que os problemas agrários não atinge os diferentes grupos de 

uma maneira isolada, nem mesmo somente o campesinato, senão o conjunto da sociedade brasileira. 

Ao reivindicarem a proteção às suas diferentes formas de fazer, criar e viver, os fundos de pasto não 

concretizam seus interesses junto ao Estado sem passar por um processo de legitimação de suas 

pautas de luta. É preciso, pois, dialogar com interesses gerais, construir junto à sociedade civil o 

senso de não aceitação pela terra para especulação, numa perspectiva de rentabilidade econômica 

privada, em favor da terra como garantia de vida e reprodução física e cultural do grupo. 

Para reconhecer o potencial dessas disputas, não se pode perder de vista que mesmo sendo o 

Estado um terreno estratégico para o exercício da dominação de uma classe, esse processo é 

permeado por fraturas, e é justamente no seio das contradições dessa estrutura que as classes 

subalternas inscrevem suas lutas na institucionalidade estatal (POULANTZAS, 1977). Por esse 

caráter relacional, o exercício do poder estatal é também a expressão das forças sociais em disputa. 

  

Assim, para refletir sobre a disputa pela terra pelas comunidades de fundos de pasto no 
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âmbito judicial, nos termos thompsonianos e gramscianos, é preciso concebê-la em processo, com 

transformações que não se dão em um momento dado, imediato, mas como uma luta contínua, que 

comporta avanços e retrocessos, como outrora mencionado. Assim, as estratégias dos fundos de 

pasto para homologar seus direitos através da lei formal evidenciam, por um lado, que a lei, a 

justiça e o direito são tendencialmente funcionais aos interesses dos pretensos proprietários de terra 

e projetos desenvolvimentistas, mas também expressam as contradições que se dão no seio do 

próprio Estado, que na mediação dos interesses divergentes a partir de um equilíbrio instável, em 

certos momentos, deve impor restrições à própria dominação, como bem explicitou Thompson 

(1997).  

Nesse sentido, os conflitos de Jabuticaba e Areia Grande são bem representativos dessa 

leitura no momento em que apontam para um processo dinâmico na gestão desses conflitos junto ao 

Estado, tanto no processo judicial quanto nos encaminhamentos institucionais impulsionados por 

outros órgãos (INCRA, CDA, OAN e PGE), que inviabilizaram o cumprimento da decisão judicial. 

Isso é possível porque o Estado está passível à penetração de diversos e antagônicos interesses, 

conforme a correlação de forças estabelecidas, que passa também pela compreensão dos seus 

agentes sobre a legitimidade e legalidade dos interesses em disputa. Nesse sentido, não é estranho 

que comporte em seu seio leituras tão destoantes e contraditórias sobre um mesmo conflito e seus 

pleitos.  

 Nesse processo, o Judiciário e as decisões judiciais - ainda que tentem transparecer 

imparcialidade, coerência e afastamento dos conflitos que regula - não estão à margem dos 

processos de dominação e hegemonia, que implicam na sua natureza contraditória. Com isso, em 

diálogo com as reflexões teóricas apresentadas, destacamos  trechos das entrevistas que realizamos 

com advogados e advogadas populares que atuaram nos conflitos de Areia Grande e Jabuticaba, 

especialmente, quando respondem à seguinte pergunta: “O Judiciário é (pode ser) um caminho 

para construção de uma justiça social no campo e, em particular, para garantia da 

permanência das comunidades de fundos de pasto na posse coletiva?”: 

Talvez, eu esteja traduzindo uma perspectiva mais pessoal e não como os 
advogados populares atuam em relação ao judiciário. Pra mim o Judiciário é 
instrumento de resistência, somente. Inclusive, nós vamos ter uma discussão agora 
sobre a assessoria judicial e que algumas posições vão estar colocadas. Eu não 
acredito que o Judiciário seja uma grande espaço de disputa e um grande espaço de 
luta, eu vejo o Judiciário enquanto um espaço em que a gente necessariamente 
precisa estar porque a outra parte está e a gente precisa tentar reverter isso, já que a 
maioria das decisões são contrárias aos trabalhadores. Nós vamos para o Judiciário 
porque os antagonistas estão utilizando, pelo menos pra mim. Eu não encaro o 
Judiciário enquanto espaço em que a gente vai utilizar para disputar, por isso que 
na grande maioria das ações judiciais que a AATR acompanha nós somos réus e 
não como autores. Estamos lá para impedir que enfim que mais violações 
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aconteçam através do Poder Judiciário, então, a gente utiliza enquanto defesa 
mesmo (Entrevistada 3, 04 de julho de 2014). 
 
Mas se o Judiciário ele tem como garantir essa permanência, então o 
Judiciário não estaria permeado também a tomar decisões em favor dos 
interesses das comunidades? 
 
Sim, claro. Mas eu não acho que é um espaço privilegiado de transformação. Acho 
que espaço de transformação é a luta, é a rua, é o enfrentamento cotidiano, mas é 
um espaço estratégico, é um espaço que a gente não deve deixar de …. 
(Entrevistada 3, 04 de julho de 2014). 
 
Eu não sei se o caminho, mas de alguma maneira a gente ou é levado ou tem que 
de alguma forma dialogar com esses atores, com esses setores, mas o caminho eu 
acho que não porque a gente acaba ficando querendo ou não nas mãos de outro e 
um outro que muitas vezes não está nem um pouco preocupado com você 
(Entrevistada 4, 05 de julho de 2014). 
 
Eu receio que não, quer dizer, mesmo com as raras e honrosas exceções acho o 
Judiciário ainda é uma faca de dois gumes, uma coisa muito elitista, um segmento 
muito elitista do Estado. Eu acho que um passo que tá se dando, talvez seja o mais 
correto, ou seja, criar uma estrutura social e legislativa primeiro. Ai sim quando 
isso chega no Judiciário, já com uma Constituição do Estado, já com uma 
legislação própria e com a mobilização das comunidades ai, talvez, modifique um 
pouco o Judiciário, mas os interesses que permeiam o Judiciário são complicados, 
muito complexos (Entrevistado 2, 27 de agosto de 2014). 
 

 O conteúdo dos trechos das entrevistas são bem representativos da complexidade das lutas 

sociais no âmbito jurídico, inclusive, porque, mesmo não reconhecendo o Judiciário como um 

espaço privilegiado para transformação social, os advogados e advogadas populares não apresentam 

a posição desse órgão em termos categóricos, senão mediado pelas diferentes expressões das lutas 

sociais, em espaços institucionais ou não. Assim, sem discordâncias quanto à constatação de que o 

Judiciário, tendencialmente, se mostra refratário ao reconhecimento dos direitos das comunidades 

tradicionais à posse coletiva do seus territórios, o que pretendemos salientar é a dinamicidade desse 

processo que é, antes de tudo, uma relação de sujeitos sociais, mediados por suas percepções, mas 

também pelos limites e (in)determinações da lei. A nosso ver, é nesse espaço que as lutas das 

comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia Grande se encontram com/no Poder 

Judiciário. 

 

CONCLUSÃO 

 
 Neste trabalho, nos voltamos para os conflitos fundiários envolvendo as comunidades de 

fundos de pasto da Bahia - Jabuticaba, em Andorinha, 1990, e Areia Grande, em Casa Nova, 2006 -, 

especialmente, para os embates em torno da interpretação e aplicação da lei com vista à 
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determinação sobre a legitimidade e a legalidade dos direitos alegados sobre as terras, que se 

estabeleceu no âmbito do Judiciário, mas não ficou a este restrito. Para oferecer um análise em 

profundidade sobre algumas manifestações específicas sobre esses conflitos e seus desfechos 

jurídicos, nesses diferentes contextos, realizamos um estudo comparativo a partir do método estudo 

de caso múltiplo, que se justificou na presente pesquisa devido à flexibilidade para o uso de 

diferentes dados e técnicas de pesquisa, bem como por favorecer à compreensão de uma variedade 

de dimensões relacionadas aos reflexos em âmbito jurídico dos conflitos agrários que foram 

analisados. 

A análise comparativa sobre os processos judiciais referentes aos conflitos agrários 

envolvendo as comunidades tradicionais de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia Grande se 

mostrou pertinente diante das peculiaridades apresentadas, que dizem respeito às similaridades das 

decisões judiciais proferidas no bojo desses processos em contextos muito distintos. Essa 

constatação instigou, por uma lado, uma reflexão sobre a maneira como os juízes decidem frente às 

mudanças legislativas e sociais; por outro lado, a importância de compreender os desdobramentos 

dessas decisões judiciais, que se referem às possibilidades contextuais - institucionais, sociais, 

políticas - e, em definitivo, à correlação de forças para apropriação e reversão de uma determinada 

decisão judicial no âmbito da institucionalidade estatal.  

 Com isso, procuramos responder à seguinte questão: “Quais os reflexos em âmbito jurídico 

– do ponto de vista dos processos judiciais, das “maneiras de pensar”, das decisões e demais 

desfechos jurídicos – dos conflitos agrários envolvendo as comunidades tradicionais de fundos de 

pasto de Jabuticaba e Areia Grande?”. Voltar-se para os “reflexos” nos interessou na medida em que 

procuramos ultrapassar a leitura sobre as estratégias das comunidades para permanecerem na terra e 

mesmo sobre as decisões judiciais proferidas, para concebê-las também nas suas possíveis 

apreensões a partir de suas incidências. Em outras palavras, reconhecer os reflexos em âmbito 

jurídico nos interessou para dizer que nem as decisões judiciais se encerraram por si mesmas, nem 

as estratégias das comunidades para permanecerem na terra, ou seja, de alguma maneira, essas 

expressões se interpenetraram - mesmo no “desencontro de visões” - para construção de uma outra 

realidade em torno dos conflitos agrários analisados.  

A leitura sobre os desfechos jurídicos dos conflitos analisados favoreceu a compreensão 

sobre a maneira como os sujeitos envolvidos disputam as decisões judiciais a partir do uso 

estratégico da lei. Nesse caso, vimos que mesmo quando o magistrado, tendencialmente, está 

comprometido com um dos interesses em disputa, está, ao mesmo tempo, tão vinculado à lei quanto 

as partes conflitantes. Assim, sem desconsiderar sua posição central na produção de uma saída 

jurídica para o conflito, sua atuação também circunscreve-se nas fronteiras (im)precisas da lei, que é 
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o lugar comum aos distintos interesses em jogo. No mesmo sentido, os embates em torno da 

interpretação e aplicação da lei implicaram, em algumas situações, no reconhecimento do 

magistrado enquanto parte interessada no processo, que disputou a lei nos mesmos termos das 

partes processualmente conflitantes tal como pudemos reconhecer em algumas passagens das 

decisões judiciais analisadas.  

Essas características, bem como o reconhecimento sobre as peculiaridades das decisões 

analisadas, tal qual o fato de terem sido identificadas como um padrão de decisão 

subjetiva/passional, não remeteram à constatação de que estariam adstritas à visão e às concepções 

dos magistrados que as proferiram. A distância temporal e fática, nos conflitos analisados, indicou 

que o avanço na legislação acerca dos direitos das comunidades tradicionais não refletiu no 

conjunto das decisões judiciais, que ainda estariam reproduzindo concepções que vão na contramão 

desses direitos a partir da reiteração de um habitus jurídico. Assim, pudemos reconhecer que as 

mudanças legislativas impactaram na maneira como as comunidades de fundos de pasto se 

apresentaram na esfera pública, mas não impactaram na maneira como os magistrados se 

relacionaram com esses novos direitos prescritos em leis. 

 Em que pese essa posição do Judiciário, os distintos desdobramentos nos conflitos de 

Jabuticaba e Areia Grande colaboram para relativização do potencial decisivo das decisões 

judiciais. Mesmo nas situações em que os magistrados expressamente não reconheceram a 

ocupação tradicional da posse da terra pelas comunidades, as razões judiciais não prevaleceram 

diante de outras versões e entendimentos sobre os conflitos. Dito isto, vimos que na resposta 

institucional para o conflito, especialmente na condução dos procedimentos administrativos, outros 

órgãos estatais consolidaram um entendimento sobre a legitimidade da ocupação da terra pelos 

fundos de pasto, que divergiu da maioria das decisões judiciais. Nos dois casos, o Interba/ CDA 

procedeu com ações discriminatórias administrativas e reconheceu que as terras em disputa, em 

Jabuticaba e Areia Grande, eram devolutas. Em Jabuticaba, esse entendimento não prevaleceu e ao 

invés de serem arrecadadas para o patrimônio do Estado, as terras foram desapropriadas. Esse 

encaminhamento administrativo diferenciado do que ocorrera em Areia Grande, no contexto mais 

recente, aponta para duas questões importantes. A primeira, diz respeito as contradições do Estado, 

que na correlação de forças entre interesses divergentes, pode comportar versões distintas e 

conflitantes, mas legítimas, do ponto de vista da sua mediação nas lutas sociais. Segundo, que o 

procedimento da Ação Discriminatória Judicial em Areia Grande traz desdobramentos que 

ultrapassam esse conflito, quando passam a ser um referencial para muitas outras disputas de terra 

no estado da Bahia, que ao desvelarem o suposto conflito entre a propriedade da terra e uma posse 

tradicional, poderão encontrar o grande nó das terras devolutas nesse estado. 
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 A análise dos conflitos agrários envolvendo as comunidades de Jabuticaba e Areia Grande, 

dentre outros, sugere a necessidade de refletir sobre as disputas de concepções em torno da lei, no 

âmbito do Judiciário, que longe de ser um dado, é um processo dinâmico e ambíguo. Para tanto, é 

preciso despegar-se de leituras que pequem pela simplificação, seja localizando o judiciário como 

sujeito autônomo, imparcial e ileso aos interesses em jogo; seja como coisa, passível de 

manipulação de qualquer um desses interesses, tendendo a favorecer, predominantemente, aos 

grupos de poder. Sem discordâncias quanto à constatação de que o Judiciário, tendencialmente, se 

mostra refratário ao reconhecimento dos direitos das comunidades tradicionais à posse coletiva do 

seus territórios, o que pretendemos salientar é a dinamicidade desse processo que é, antes de tudo, 

uma relação de sujeitos sociais, mediados por suas experiências e por suas possibilidades de 

disputa. Com isso, não deixamos de reconhecer que as comunidades de fundos de pasto atuaram e 

atuam no âmbito jurídico numa posição desigual em relação aos pretensos proprietários de terra, 

mas, essa condição não determina o espaço da luta.  

 Como bem elaborou Thompson (1997), dizer que o domínio da lei requer a consideração de 

certos padrões de universalidade e igualdade não é uma simples retórica, mas cumpre uma eficácia 

para apontar as leis e as decisões judiciais injustas, desiguais. Por esse motivo, nos conflitos 

envolvendo as comunidades de Jabuticaba e Areia Grande, a “negação” de seus direitos e de sua 

existência, em alguns casos, por parte do Judiciário, não impediu que, ao final, formalizassem junto 

ao Estado a legitimidade e a legalidade da posse tradicional exercida, no âmbito judicial ou 

administrativo. Por essa leitura, a lei, o Direito e o Judiciário não foram encarados apenas como 

expressões jurídicas da classe dominante. Essa concepção só se sustentaria se entendêssemos o 

conflito de classes a partir da pura e simples movimentação dos grupos de poder, que ditariam as 

regras do jogo sem as reações que suscitam e sem as próprias contradições que reproduzem.  

Outrossim, importa destacar que dada a própria condição objetiva da pesquisa, como a de ter 

acessado o material empírico a partir das informações documentais e de algumas entrevistas 

realizadas com advogados e advogadas populares, esse trabalho não esgota a compreensão sobre os 

reflexos, em âmbito jurídico, dos conflitos agrários envolvendo as comunidades de fundos de pasto 

nesses diferentes contextos. Por exemplo, a abordagem por entrevista dos próprios juízes, dos 

representantes dos órgãos do Estado responsáveis pela política agrária e fundiária e de integrantes 

das comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia Grande, permitiria certamente avançar 

na leitura das problemáticas exploradas.  

Mesmo na insuficiência, entendemos que a análise comparativa entre dois conflitos 

judicializados, que emergiram em momentos distintos, permitiu complexificar certas compreensões 

sobre o jogo de poderes e embates de interesses no seio do Estado. Com isso, reconhecemos que 
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mesmo nas concepções das assessorias jurídicas de que o Judiciário se mantém  pouco permeável 

ao reconhecimento dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, essa posição não se mantém 

implacável às possibilidades de disputar esses direitos nesse campo, a exemplo do que ocorreu no 

conflito de Areia Grande, em que o Judiciário foi instrumentalizado para garantir a permanência das 

comunidades na terra, mesmo contrariando a posição do próprio magistrado.  

Assim, quando nos afastamos de leituras dicotômicas, entendemos que as lutas sociais no 

Estado são mais complexas do que anunciam, de uma maneira metafórica lembramos que entre o 

branco e o preto existe uma zona cinza. Essa compreensão, favorecida pela análise dos conflitos de 

Jabuticaba e Areia Grande, implicou numa constatação de que as lutas das comunidades de fundos 

de pasto não se estabelecem extamente no Judiciário, mas com o Judiciário, isto é, importa também 

saber como os conflitos se resolvem com a decisão judicial. Com isso, a expressão de distintas 

noções sobre direitos possessórios e sensos de justiça indicou a importância de ultrapassar o 

desfecho judicial do conflito para reconhecer outras mediações entre a maneira como os 

magistrados decidem e as soluções almejadas e construídas pelas partes interessadas. Nessa disputa 

entre interesses divergentes em torno dos conflitos agrários judicializados, pudemos reconhecer a 

posição de um mediador político fundamental, os advogados e advogadas populares, que não 

atuaram tão-somente do ponto de vista das exigências do processo judicial, mas a partir de uma 

decisão política e uma conjunção de visões de mundo, que, a nosso ver, contribuiu para o 

alargamento dos horizontes da luta. 

 Nesse sentido, longe da pretensão e do compromisso com um ponto final, o ponto de partida 

e as conclusões deste trabalho circunscrevem-se em torno de um processo, que é permeado por 

relações de poder, conflitos e interesses, como o são as lutas sociais no seio da institucionalidade 

estatal. Por tudo isso, nas estratégias de luta das comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba e 

Areia Grande no âmbito do Judiciário, os próprios termos da lei formal garantida pelo Estado 

representou um grande potencial agregador e de fortalecimento da resistência, a exemplo, da 

irresignação diante de uma decisão judicial que, na avaliação das comunidades, legitimaram uma 

forma ilegal de ocupação da terra, a grilagem.  

 Por tudo isso, para entender os reflexos em âmbito jurídico dos conflitos agrários 

judicializados envolvendo as comunidades de fundos de pasto de Jabuticaba e Areia Grande, 

tivemos que ultrapassar as noções conflitantes sobre a legitimidade do uso e ocupação da terra, para 

alcançar algumas compreensões legais e costumeiras sobre aquilo que uma determinada terra pode e 

deve ser. Dessa maneira, concebê-los enquanto relações sociais que configuram a espinha dorsal do 

conflito agrário – a propriedade da terra e seus desdobramentos sociais, jurídicos e políticos -, 

significa reconhecê-los no espaço da potencialização do conflito, pois, numa “terra rodeada de leis”, 
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as cercas circunscritas ainda estão em disputa.  
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