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RESUMO: 

 

A história do acesso à propriedade no Brasil, ao longo dos séculos que se seguiram à chegada 

dos portugueses se resume, em grande medida, na história da concentração da terra em favor de 

grupos restritos da sociedade. Àquela história da apropriação da terra, por outro lado, 

corresponde a coexistência de grupos culturalmente diversos submetidos a toda sorte de 

opressão, exclusão do processo de acesso à terra e marginalização social. Encontramos, aí, 

comunidades indígenas, descendentes de escravos, populações extrativistas de recursos naturais 

da floresta, além de outros grupos camponeses. Comunidades diversificadas entre si, mas que se 

aproximam no que diz respeito à ausência de proteção, inclusive do poder público, sobre os 

territórios que ocupavam e, consequentemente, da preservação da sua cultura. O enfoque 

multiculturalista, que vem ganhando espaço nas últimas décadas, nas constituições latino-

americanas, impõe uma reanálise do papel do Estado – originário da modernidade racionalista 

europeia –, incompatível, em muitos aspectos, com a realidade plural existente no Brasil. A 

garantia do acesso à terra se insere dentro deste escopo de reconhecimento das heterogêneas 

formas de organização em um mesmo território submetido ao alcance do poder estatal, como 

garantia fundamental à sua sobrevivência e ao seu desenvolvimento, doravante. O estudo destas 

dificuldades para a organização do Estado e a colocação em prática dos avanços constitucionais 

é o objeto de estudo deste trabalho. 

 

Palavras-chave: acesso à terra; sociedades não hegemônicas; Estado; multiculturalismo; 

constituições latino-americanas e brasileira. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

The history of access to property in Brazil after the centuries that followed the arrival of the 

Portuguese people coincides, vastly, to the history of the concentration of land in favor of 

restricted groups of the society. About the history of appropriation of land, on the other hand, 

corresponds the coexistence of culturally diverse groups submitted to all kinds of oppression, 

exclusion from the process of access to land and social marginalization. We find, then, 

indigenous communities, descendants of slaves, the extractive population of natural resources of 

forest, and other peasant groups. Different communities, but that approach among themselves 

when the subject is absence of protection, including by the government, over the territories they 

occupied and, consequently, the preservation of their culture. The multiculturalism approach, 

that has gained importance in recent decades in the Latin American Constitutions, requires a 

review of the role of the State – originating in modern European rationalist – incompatible in 

many ways with the plural reality that exists in Brazil. The right to access to land falls within 

scope of recognition of heterogeneous forms of organization in the same territory within the 

reach of state power, as a fundamental guarantee for its survival and its development in future. 

The study of these difficulties for the state organization and the way of putting into practice the 

constitutional advances is the object of the present study. 

 

Key-words: access to land; non-hegemonic society; State; multiculturalism; Latin American 

and Brazilian constitutions.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é formado por uma grande variedade de povos e culturas que aqui 

se encontraram e se desenvolveram. Uma pluralidade de comunidades indígenas aqui já 

habitava antes da chegada dos europeus. Nos primeiros séculos de colonização, houve 

uma progressiva intensificação da presença portuguesa e, em menor quantidade, de 

outros povos europeus – holandeses, franceses, espanhóis. O africano, vindo de várias 

regiões deste continente, resultou num importante formador da sociedade brasileira. Nos 

dois últimos séculos, vários ciclos migratórios trouxeram uma considerável quantidade 

de pessoas, originárias dos mais diversos e longínquos países.  

As relações entre variados povos e variadas culturas em terras brasileiras 

possibilitou o surgimento de uma gama variada de novas outras formas de organização 

social. Por outro lado, o contato entre os diferentes grupos da sociedade brasileira, ao 

longo do tempo, nem sempre amistosa e muitas vezes permeada por desigualdade de 

tratamento recebido pelo poder público, contribuiu para a construção de pequenos 

grupos cada vez mais poderosos à custa de uma grande massa de marginalizados. 

O problema do acesso à terra é questão central para várias daquelas 

comunidades marginalizadas ao longo dos séculos no país. A garantia daquele acesso, 

nas suas variadas formas, significa a possibilidade de desenvolvimento de suas culturas, 

protegidas da ação de terceiros. 

Nas últimas décadas vem ganhando espaço o reconhecimento, tanto em 

âmbito internacional, como dentro do país, da necessidade de se garantir os direitos dos 

referidos grupos secularmente marginalizados da sociedade de coexistir, preservar suas 

culturas, ao lado das formas hegemônicas de organização.  

Em contrapartida, dentro desta nova realidade multicultural que se coloca, o 

Estado possui um papel imprescindível, na garantia a uma maior inserção daquelas 

comunidades e grupos dentro do campo de proteção e ação do poder público. Sobre essa 

relação entre o acesso à terra e atuação estatal é que se desenvolve o presente texto. 

O primeiro capítulo será dedicado a uma análise do processo de aquisição 

da terra no Brasil, desde o início da colonização até os dias de hoje, em seus momentos 

mais importantes. A instalação do sistema de Sesmarias no Brasil, a aprovação da Lei 

de Terras, a instauração do federalismo, a globalização das economias dos países são 
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alguns desses momentos, dentre outros, que trouxeram reflexos para a organização 

social do Brasil e para a forma de acumulação de bens, em especial dos grandes 

latifúndios. 

No segundo capítulo, em contrapartida, serão analisados quais os grupos 

que restaram excluídos daquele processo de acesso à terra ao longo dos séculos, suas 

origens, sua formação, sua relação com o Estado e com a sociedade hegemônica, a 

marginalização a que estiveram submetidos à custa da violência. Serão abordados, neste 

contexto, as comunidades indígenas, quilombolas, e outras camponesas – incluindo-se, 

aí, as comunidades tradicionais –, bem como importantes movimentos de reação ao 

processo de exclusão. 

No terceiro capítulo será analisada a garantia do acesso à terra no Brasil, na 

atualidade, à luz do multiculturalismo e os desafios daí decorrentes. Aqui serão 

abordadas relevantes questões como a necessidade de adequação do modelo do Estado 

moderno racionalista, elaborado a partir da sociedade ocidental hegemônica e importado 

ao Brasil, à atual realidade brasileira, marcada por uma pluralidade de grupos e culturas. 

Ainda neste capítulo, será analisado o tratamento dado pelo sistema jurídico 

brasileiro, em especial após a promulgação da Constituição da República de 1988 às 

comunidades e populações minoritárias, sobretudo no que diz respeito ao acesso à terra, 

como direito-fundamento para o exercício de outros direitos e o desenvolvimento de 

suas culturas. 

Outros assuntos correlatos, como o tratamento dado ao multiculturalismo 

dentro do direito internacional dos direitos humanos e pelos países latino-americanos, a 

relevância da garantia do acesso à terra às comunidades culturalmente diferenciadas na 

promoção de novos valores emergentes – como a preservação do meio ambiente –, a 

imprescindibilidade da figura estatal na defesa daqueles valores, serão debatidos neste 

capítulo. 
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1. DA FORMAÇÃO DA GRANDE PROPRIEDADE NO BRASIL  

 

A formação do sistema latifundiário existente no Brasil exige a análise da 

história da formação da sociedade brasileira – mesmo no período que antecedeu o 

descobrimento – a fim de se investigar a ocorrência de importantes fatores – 

econômicos, políticos, jurídicos – que geraram reflexos na organização agrária do país. 

 

1.1. Portugal antes do descobrimento e sua organização agrária. 
 

Após varias transformações intestinas e motivados por uma cultura 

comercial e uma posição estratégica, Portugal e Espanha começam a se destacar nos 

períodos mais adiantados da baixa Idade Média – por volta do século XII e seguintes –, 

quando comparados aos demais países europeus, na consolidação de uma estrutura 

mercantil avançada. 

Nos séculos imediatamente anteriores ao descobrimento da América, 

Portugal e Espanha1 aparecem como os reinos europeus detentores do maior 

desenvolvimento da navegação ultramarina e ali já existia, por volta do século XIV, de 

forma mais consolidada, uma “classe mercantil cosmopolita, rica e influente, com 

gostos e interesses opostos aos dos barões feudais2”. 

Neste período Portugal já realizava intensas relações comerciais com países 

da África e Ásia – neste caso, em especial a Índia – e as grandes cidades portuguesas 

apareciam como importantes polos econômicos do reino e da Europa. 

O desenvolvimento mercantil e das grandes cidades se, por um lado, elevou 

Portugal a uma posição de destaque no cenário europeu, por outro lado, trouxe 
                                            

 
1 De acordo com Darcy Ribeiro: “Era a humanidade mesma que entrava noutra instância de sua 

existência, na qual se extinguiriam milhares de povos, com suas línguas e culturas próprias e singulares, 

para dar nascimento às macroetnias maiores e mais abrangentes que jamais se viu. O motor dessa 

expansão era o processo civilizatório que deu nascimento a dois Estados nacionais: Portugal e Espanha 

[...]” (RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2006, p. 35). 
2 GUIMARAES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981, 

p. 42. 
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consequências negativas para aquele reino. Uma delas está relacionada aos problemas 

envolvendo o desenvolvimento da produção agrícola no país. 

As crises agrárias surgem, assim, em Portugal, sobretudo, em função da 

insuficiência de produção de alimentos – em especial o trigo e a cevada –, cumulada 

com a existência de terras não cultivadas em razão, principalmente, da ausência de 

pessoas empregadas no campo. 

Nesse sentido é que em 1375, sob o governo de dom Fernando, é criada a 

Lei das Sesmarias, que se fundava em duas principais medidas para alcançar a resolução 

da crise de alimentos: tornar obrigatório o cultivo das terras por quem os detinha, sob 

pena, inclusive, de perda do direito de detenção sobre ela, e tornar obrigatório o 

trabalho, sobretudo sobre os integrantes dos estratos sociais mais baixos3. 

Representou a legislação das Sesmarias em Portugal uma tentativa de reação 

à estagnação agrícola do país, em grande medida impulsionada pelo desenvolvimento 

das relações mercantis ocorridas nos grandes centros, o que concorria para o êxodo rural 

em direção às cidades4.  

O regime das sesmarias, em Portugal, tinha por finalidade uma distribuição 

de pequenos ou médios territórios a fim de atender o interesse nacional de povoamento 

das pequenas vilas e cidades, em resposta à saída da população em direção às grandes 

cidades. Deveria atingir a finalidade de aproveitamento da terra com a produção 

agrícola. Nesse sentido, o cultivo representava efetiva exigência a ser respeitada pelo 

detentor da terra dada em sesmaria5. 

O instituto das sesmarias representou, assim, um importante instrumento na 

defesa de interesses entendidos como preponderantes pela coroa, referentes aos 

problemas agrários enfrentados – em que pese a deturpação do instituto no Brasil e a 

adversidade da situação fática aqui existente em comparação àquela encontrada em 

Portugal no século XIV, a sua implantação, aqui, representaria, novamente, uma 

importante ferramenta a ser utilizada em defesa dos interesses da Coroa. 

                                            

 
3 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4. ed. São Paulo: 

Globo, 2008, p. 51. 
4 RAU, Virginia. Sesmarias medievais portuguesas. Prólogo e adenda documental por Jose Manuel 

Garcia. Lisboa: Editorial Presença, 1982, p. 78. 
5
 Ibid., p. 104. 
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Em que pese a grande inovação representada pela criação do regime de 

sesmarias, registrou-se uma grave dificuldade na implementação daquele instituto em 

Portugal, sobretudo em função do grande desenvolvimento comercial alcançado no país 

no período de desenvolvimento das navegações ultramarinas6. 

 

1.2. O descobrimento da América 
 

O período que se sucedeu à descoberta de terras mais ao ocidente no fim do 

século XV e início do século XVI por Portugal e Espanha representara novas 

perspectivas para o poder central destes Estados, sobretudo diante da possibilidade de 

que nesses territórios fossem encontrados bens valiosos, em especial os metais 

preciosos como ouro e prata7. 

Diante da preocupação daquelas potencias comerciais acerca do 

reconhecimento das áreas sob colonização, uma série de documentos foram expedidos 

pela Igreja Católica, a fim de legitimar a dominação sobre os territórios descobertos. 

Neste período foi aprovada a bula Inter Coetera, emitida pelo Papa Alexandre VI, em 4 

de maio de 1493, p. ex., tratava dos limites do “novo mundo” entre Portugal e Espanha8. 

Já a Bula Romanus Pontifex, emitida pelo Papa Nicolau V, em 8 de janeiro 

de 1495, garantia a Portugal – potência comercial e marítima à época –, o direito de se 

apropriar dos territórios além-mar – ilhas, portos, áreas, e mares – já adquiridos ou por 

adquirir9. 

Impulsionado pela efervescência do mercantilismo já em desenvolvimento 

na Europa, no início da modernidade10, Portugal passa a ver no território recém 

                                            

 
6 GUIMARAES, op. cit., p. 44. Ver, também, RAU, op. cit., p. 144. 
7 Nas palavras de Raymundo Faoro: “O descobridor, antes de ver a terra, antes de estudar as gentes, antes 

de sentir a presença da religião, queria saber de ouro e prata” (FAORO, op. cit., p. 117). 
8 Os limites desta Bula, flagrantemente desfavorável a Portugal foram revisados por meio do Tratado de 

Tordesilhas, no ano seguinte, com a intermediação papal. 
9 FAORO, op. cit., p. 229. 
10 Para Boaventura de Sousa Santos: “Em primeiro lugar, a modernidade ocidental é originariamente 

colonialista” (SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura 

política. 3. Ed. São Paulo: Cortez, 2010, p. 36). 
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descoberto imensas possibilidades que lhe poderiam vir a garantir uma importante 

acumulação de riquezas e uma posição de proeminência no continente11. 

 

1.3. Período colonial 
 

Após a descoberta, tornou-se imprescindível aos Estados colonizadores a 

manutenção das novas terras conquistadas, principalmente em face dos demais Estados 

europeus, que buscavam ampliar seu comércio ultramarino12. Neste cenário é que tem 

início o desenvolvimento do período de colonização europeu sobre a América, que iria 

perdurar por vários séculos. Assim teve início, da mesma forma, a colonização 

portuguesa sobre a sua colônia. 

Não demorou muito para que, após os primeiros contatos com a terra recém 

descoberta, Portugal vislumbrasse grandes possibilidades mercantilistas13. Nas 

primeiras décadas que se sucederam ao descobrimento, após a repartição das terras 

coloniais entre Portugal e Espanha e depois do surgimento de interesses não meramente 

extrativistas14, uma grande preocupação seria a consolidação da presença portuguesa na 

colônia, por meio de uma organização administrativa, que seria hierarquicamente 

submetida ao poder da metrópole15. 

Assim é que foram criadas as Capitanias Hereditárias, como delegação de 

poderes da metrópole, em favor de nobres indicados pelo rei, que tinha por finalidade a 

defesa externa da colônia e o desenvolvimento de atividades favoráveis ao 

mercantilismo português16. Ainda que referida delegação fosse passível de revogação 
                                            

 
11 GUIMARAES, op. cit., p. 26. 
12 SILVA, Ligia Osorio. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da lei de 1850. 2. edição. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2008, p. 28. 
13 De acordo com Alberto Passos Guimarães: “Após os contatos iniciais, poucos dias de convívio 

bastaram para que fossem lançadas as bases de um recíproco entendimento e introduzida a prática do 

escambo entre os povos do velho e do novo mundo” (GUIMARAES, op. cit., p. 6). 
14 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 34. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, 

p. 29. 
15 GUIMARAES, op. cit., p. 12. 
16 Segundo Raymundo Faoro: “A capitania seria um estabelecimento militar e econômico, voltado para a 

defesa externa e para o incremento de atividades capazes de estimular o comércio português” (FAORO, 
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pelo Soberano, a qualquer momento17, era ampla a autonomia de ação concedida em 

favor dos capitães-mor. 

A capitania tinha uma importante função, que trouxe consequências para o 

futuro da organização agrária do país. O capitão-mor, além de receber em seu benefício 

grandes extensões de terras, tinha o poder de distribuir outras, em sesmarias, aos 

moradores, fundar vilas, a fim de que estes lhe dessem uma finalidade produtiva e de 

modo a trazer benefícios à coroa18. 

As capitanias se desenvolveram paulatinamente ao ponto de chegar, em 

poucas décadas depois da chegada dos portugueses, a quase duas dezenas19. A 

instituição e a expansão das capitanias exigiam a criação de normas jurídicas novas, 

distintas daquelas aplicáveis à metrópole20 e movidas por uma finalidade que garantisse 

a mínima ordem na colônia e a máxima defesa dos interesses de Portugal, sobretudo de 

caráter econômico. 

Em que pese a incapacidade de manutenção das capitanias ao longo do 

tempo, principalmente motivada por fatores como a dificuldade de adaptação dos 

donatários, alto custo de investimento exigido, falta de mão-de-obra, ataque de tribos 

indígenas, é inegável que a sua existência trouxe importantes consequências relativas à 

ocupação da terra no Brasil21. 

                                                                                                                                

 

op. cit., p. 139).  

Ver, também, SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 34. 
17 FAORO, op. cit., p. 142. 

Ver, também, SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 35. 
18 FAORO, op. cit., p. 140-141. 
19 GUIMARAES, op. cit., p. 117. 
20 Sobre o assunto, aponta Carlos Frederico Mares de Souza Filho: “Se por um lado os descobrimentos 

causaram imediata reação nos pensadores que passaram a germinar teorias e reflexões que até hoje 

influenciam o pensamento contemporâneo, os governantes dos países europeus descobridores, Portugal e 

Espanha, que já tinham previamente repartido entre si esta parte do mundo, imediatamente começaram a 

teorizar um Direito a ser por aqui aplicado, independentemente do aqui existente” (SOUZA FILHO, 

Carlos Frederico Marés de. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito. 1. ed., (ano 1998), 5ª 

reimpr. Curitiba: Juruá, 2008, p. 30). 

Ver, também, FAORO, op. cit., p. 83/84 e 172. 
21 FAORO, op. cit., p. 166 e 178. 
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Nos primeiros séculos de colonização, ultrapassada a fase de colonização 

fundada em interesses meramente extrativistas e diante do potencial que representava as 

terras coloniais para a produção de artigos agrícolas, sobretudo o açúcar, a metrópole 

portuguesa vislumbrava a necessidade de incrementar a ocupação do novo território. 

Diante desta nova realidade que se apresentava, o colonizador, paradoxalmente, 

utilizou-se de um instrumento jurídico antigo, que era o instituto das Sesmarias, criado 

no século XIV22.  

Lembre-se que as sesmarias surgem em Portugal, inicialmente, como uma 

ferramenta voltada para um melhor aproveitamento das terras agricultáveis do reino, 

diante da crise agrária que se abatia sobre o reino. Dessa forma, ao detentor da terra, 

cujo domínio último pertencia ao Rei, eram impostas obrigações de lavra, sob pena de, 

p. ex., ser-lhe retirado o direito sobre a terra. 

Aqui fica evidente mais um contraste na transposição do sistema sesmarial à 

colônia brasileira, uma vez que a intenção da Coroa portuguesa era, naquele momento, a 

exploração de grandes porções de terra em larga escala, com finalidades 

mercantilistas23, a fim de abastecer o mercado europeu com produtos agrícolas de seu 

interesse. Não foi assim que se deu em Portugal, originariamente, uma vez que a 

preocupação ali sobressalente era com a sobrevivência alimentar da corte e dos súditos 

do reino, bem como com o êxodo rural em favor de cidades. 

Principalmente após o segundo século de colonização e diante da grande 

importância que ganha no mercado mundial o açúcar, a metrópole intensifica a 

concessão de terras em sesmarias24. Além disso, por ausência de proibição expressa, não 

foi incomum a prática de se conceder mais de uma sesmaria à mesma pessoa25. 

Foi, sobretudo, devido à grande valorização do açúcar na Europa e, 

consequentemente, ao interesse de produzi-lo na colônia que se tornou possível superar 

as adversidades aqui encontradas pelo colonizador na exploração agrícola e buscou-se 

                                            

 
22 Nas palavras de Raymundo Faoro: “A monarquia lusitana, nessa tarefa de povoar o território imenso, 

encontrou, nas arcas de sua tradição, um modelo legislado: as sesmarias” (FAORO, op. cit., p. 146). 

Ver, também, SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 41. 
23 FURTADO, op. cit., p. 63. 
24 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 45. 
25 Ibid., p. 59. 
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intensificar o processo de colonização nos primeiros séculos26. 

Como consequência desta intensificação das doações de terras em regime de 

sesmarias e da dependência das atividades econômicas realizadas nas propriedades 

rurais da colônia, verificou-se o fortalecimento do poder dos grandes detentores da terra. 

Do outro lado da sociedade colocam-se as classes menos favorecidas, constituídas 

principalmente por escravos, índios e pequenos agricultores, quase sempre ignorados 

em seus direitos pelo poder central27. 

Não se deve àquele instituto das Sesmarias a formação dos “monopólios 

feudais” sobre a terra no Brasil, como se tivesse sido criado especificamente como 

instrumento de exploração voltado para a colônia28. Mais uma vez vale lembrar que 

aquele instituto, quando aplicado em Portugal no século XIV, tinha por escopo ampliar 

o acesso da terra a um maior número de pessoas, evitar a manutenção de terras 

inexploradas, incentivar a produção de alimentos e evitar o êxodo da população do 

campo para as cidades. O que caracterizou a deturpação do instituto originário, quando 

aplicado na colônia, foram os interesses mercantis da metrópole29. 

Os interesses comerciais e a necessidade da metrópole de controlar as ações 

econômicas na colônia justificaram, p. ex., que a exigência de que as porções das terras 

dadas em sesmarias fossem limitadas à capacidade do donatário em sua exploração, 

embora prevista nas Ordenações do Reino, nunca fossem observadas, na prática.  

                                            

 
26 A respeito das prerrogativas outorgadas aos produtores de açúcar, no período, expõe Celso Furtado: “O 

rápido desenvolvimento da indústria açucareira, malgrado as enormes dificuldades decorrentes do meio 

físico, da hostilidade do silvícola e do custo dos transportes, indica claramente que o esforço do governo 

português se concentrara nesse setor. O privilégio outorgado ao donatário de só ele fabricar moenda e 

engenho de água denota ser a lavoura do açúcar a que se tinha especialmente em mira introduzir. Favores 

especiais foram concedidos subsequentemente àqueles que instalassem engenhos: isenções de tributos, 

garantia contra a penhora dos instrumentos de produção, honrarias e títulos etc” (FURTADO, op. cit., p. 

75). 
27 GUIMARAES, op. cit., p. 55. 
28 Ibid., p. 35. 
29  Sob essa perspectiva, o instituto mantinha o objetivo inicial de defesa dos interesses de Portugal. Nesse 

sentido, concordamos com Faoro, para quem: “A transposição do instituto para as terras incultas do Brasil 

provocou alguns transtornos jurídicos. A adaptação à realidade nova não desvirtuou o sistema” (FAORO, 

op. cit., p. 147). 
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Mostrou-se compatível com a intenção de manter o controle sobre as terras 

da colônia a prática de se conceder as terras a pequenos grupos de pessoas, ou, melhor 

dizendo, a concessão de terras a grupos restritos possibilitava garantir a defesa dos 

interesses – principalmente econômicos30 – e a autoridade da metrópole31. 

Desse modo é que o sistema sesmarial aplicado na colônia para fins de 

garantir os interesses da metrópole, somado à existência de vastos territórios 

inexplorados, garantiu a formação de grandes latifúndios em favor de um restrito 

número de pessoas, alheios, de regra, a qualquer controle estatal 32. 

Contudo, com o desenvolvimento da colônia ao longo dos séculos e com o 

crescimento da autonomia em relação a Portugal, o instituto das sesmarias passava a 

significar um grave empecilho para novas formas de organização social que surgiam 

espontaneamente33e tendia, cada vez mais, para a extinção.  

Por outro lado, à medida que Portugal via reduzir seu poder sobre a colônia, 

a concessão de terras em sesmarias em larga escala representava para a Metrópole a 

principal chance de manter sua influência sobre o Brasil e protelar, ao máximo, a sua 

independência34.  

A extinção oficial de concessões de sesmarias ocorre somente ao fim do 

período colonial e início do período imperial, através da Resolução 76 de 17 de julho de 

                                            

 
30 GUIMARAES, op. cit., p. 61. 

Para Carlos Marés: “O belo ideal de 1375 de fazer da terra fonte de produção nunca foi exportado para o 

Brasil, as sesmarias geraram terras de especulação, poder local, estrutura fundiária assentada no latifúndio 

e, ainda pior, o desrespeito aos direitos dos povos indígenas” (SOUZA FILHO, op. cit., p. 59). 
31GUIMARAES, op. cit., p. 53. 
32 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 54. 
33 Ibid., p. 84. 
34 Ao tratar da região sulina do Brasil no período colonial, afirma Fernando Henrique Cardoso: “O 

processo iniciado em Portugal de formação do Estado patrimonial sofria, por essa razão, uma espécie de 

regressão para um sistema mais próximo do patrimonialismo patriarcal e isso graças, exatamente, aos 

benefícios e às prebendas concedidas pelo Estado patrimonialista português como um recurso para 

manter-se operante” (CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: 

o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, 

p. 122). 
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182235. Embora a referida resolução mantivesse a manutenção daquelas sesmarias 

existentes, foi responsável pela desarticulação daquele sistema daquele momento em 

diante36. 

Não obstante a ocupação do território brasileiro em 1822 fosse de apenas 

parcela do atual território nacional37, é inegável que o regime de sesmarias deixou um 

legado negativo que persiste até hoje, qual seja, a existência de grandes propriedades 

não aproveitadas e que não possibilitaram o desenvolvimento de outras comunidades38. 

O incremento da produção açucareira na colônia elevou a unidade industrial 

de produção açucareira, o Engenho, à condição de grande destaque econômico. 

Constituiu, nas regiões mais ricas da colônia, sobretudo entre os séculos XVII e XVIII, 

nas palavras de Alberto Passos Guimarães: “a célula da sociedade colonial tornando-se, 

por muito tempo, a base econômica e social da vida brasileira39”. 

Diante daquela relevância da produção açucareira na colônia e da 

preponderância da atividade industrial ocorrida nos engenhos, tornou-se necessária, 

nestes, a presença crescente de mão-de-obra, a fim de suprir a demanda do mercado 

consumidor europeu. 

E por outro lado, o surgimento de novos engenhos tornava necessária a 

manutenção e a expansão de grandes territórios produtores de cana-de-açúcar, em áreas 

cada vez maiores, e cada vez mais distantes do litoral, tendo em vista que as técnicas de 

cultivo à época não permitiam a reutilização do solo já agricultado por longos períodos. 

Caracterizava-se a exploração agrícola, neste período, pela sua forma extensiva40. 

Outra peculiaridade caracteriza o engenho. Diante da distância do poder 

central da metrópole na colônia, os engenhos detinham uma organização militar, 

                                            

 
35  Segundo Ligia Osorio: “[...] o ocaso do regime de sesmarias confunde-se com o processo de 

emancipação da Colônia” (SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 85). 
36 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 82. 
37 Ibid., p. 84). 
38 FAORO, op. cit., p. 477. 
39 GUIMARAES, op. cit., p. 64. 
40 De acordo com Celso Furtado: “[...] o crescimento era de caráter puramente extensivo, mediante a 

incorporação de terra e mão-de-obra, não implicando modificações estruturais que repercutissem nos 

custos de produção e portanto na produtividade” (FURTADO, op. cit., p. 101). 
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mantida com a finalidade de combater o nativo que pudesse se constituir em ameaça à 

produção ou para perseguir escravos fugidos de seus domínios41.  

No período em que o açúcar representou o principal produto econômico da 

colônia, contaram, assim, os engenhos com uma relativa autonomia do poder central, e, 

dessa forma, eram verdadeiros polos detentores de poder na colônia. Os engenhos, ao 

lado das sesmarias, a fim de garantir e expandir os territórios sob sua dominação, 

acabaram por representar um núcleo repelidor, direta ou indiretamente, de formação de 

outras formas de organizações sociais em seu entorno42. 

Em fins do século XVIII, após ter sido o produto mais importante por 

grande parte do período colonial, o açúcar passa a entrar em declínio, principalmente 

provocado pela queda do seu preço no mercado internacional43. Em consequência, os 

engenhos e o poderio que eles representavam entram em franca decadência. A situação 

piora por volta do início do século XIX, com o desenvolvimento da atividade cafeeira, 

que, ao contrário da canavieira, deu-se mais ao sul da colônia44. 

Contudo, a perda da importância econômica dos grandes senhores de 

engenho não significou, necessariamente, a extinção dos grandes detentores de terras e 

de perda de poderio político naquelas regiões onde estavam anteriormente instalados. 

Ao contrário, a sua influência se fez sentir através dos séculos. 

A decadência do regime sesmeiro favoreceu a emergência de uma nova 

categoria de detentores de terras no Brasil, que era responsável pela exploração de 

vastos territórios sem possuir qualquer título legítimo e que passou, com o tempo, a 

exercer grande influência no destino da colônia. Trata-se da figura dos grandes 

posseiros45. 

                                            

 
41 GUIMARAES, op. cit., p. 66. 
42 De acordo com Alberto Passos Guimarães: “A verdade é que, desde suas origens, a sesmaria, o 

engenho, erguiam intransponível barreira à cultura dos mantimentos, à pequena e pouco rendosa 

agricultura de subsistência” (GUIMARAES, op. cit., p. 50). 
43 FURTADO, op. cit., p. 137. 
44  GUIMARAES, op. cit., p. 71. 
45 A referência a posseiro, no presente capítulo, diz respeito a esta espécie de detentor de grandes espaços 

de terras. Não está, aí, englobado o possuidor de pequenos territórios – estes serão objeto do capítulo 

seguinte. 
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Sobretudo após a derrocada da produção açucareira, polarizada mais nas 

regiões norte e nordeste, aquele sistema de apropriação realizada pelos posseiros se 

espalhou pelo país, em especial nas regiões sul e sudeste46. 

O desenvolvimento dos apossamentos foi responsável, em grande medida, 

pela aceleração do fim do regime sesmarial e do surgimento de leis, no período 

imperial, que lhe garantissem o direito sobre as terras47. Entretanto, em que pese as 

posses ilegítimas terem surgido ainda no período colonial e contribuído para a 

aceleração do fim do sistema de sesmarias, aquelas passaram a se desenvolver ainda 

com mais vigor no período posterior à extinção do regime sesmeiro, já no período 

imperial48.  

O desenvolvimento das posses foi responsável pela alteração da estrutura 

agrária no Brasil, principalmente por que possibilitou a redivisão das terras, antes em 

poder do sesmeiro, em favor, principalmente, de grandes posseiros, que vieram a se 

tornar grandes latifundiários49. 

O posseiro, em razão da sua importância – sobretudo econômica –, sai da 

margem do sistema agrário para uma posição de destaque e de grande influência sobre 

os rumos do país50. Tal influência somente fez aumentar com a chegada da família real 

ao Brasil e se consolidou nas décadas seguintes, ao ponto de que as suas posses, 

originariamente clandestinas, passaram a contar com o reconhecimento jurídico pátrio51. 

Entre fins do século XVIII e início do século XIX, a produção do café 

                                                                                                                                

 

Ademais, a referência ao termo “posse” não é empregada, aqui, com base nos critérios elencados pela 

legislação civilista e, portanto, para os fins jurídicos. Emprega-se no texto aquele termo como sinônimo 

de detenção de espaços de terras, sem se preocupar com a coincidência com o instituto jurídico-civilista 

de “posse”. 
46 GUIMARAES, op. cit., p. 92. 
47 Ibid., p. 59. 
48 Ibid., p. 73. 
49 Ibid., p. 59. 

Ver, também, SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 77. 
50 Observa Ligia Osorio Silva que: “A legislação portuguesa, em princípio, não reconhecia a figura do 

posseiro e nas contendas dava ganho de causa invariavelmente ao sesmeiro, àquele que havia recebido as 

terras conforme o ordenamento em vigor” (SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 69). 
51 Ibid., p. 78. 
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começa a se intensificar e ganhar importância rapidamente. Ao contrário do que se deu 

com a exploração da cana-de-açúcar, mais concentrada a nordeste do país, o cultivo do 

café ocorreu mais ao sul do Brasil, inicialmente na região do Vale do Paraíba, entre o 

Rio de Janeiro e São Paulo, e, após, pelo interior de São Paulo e Paraná. 

As grandes fazendas produtoras de café teriam sido a últimas grandes 

propriedades nascidas diretamente das sesmarias, já que no século XIX esta forma de 

detenção da terra deixaria de existir52. 

O despontamento do café como o principal produto agrícola do Brasil 

trouxe importantes mudanças na organização social da colônia. Inicialmente, com o 

declínio do interesse na exploração da cana-de-açúcar, a região nordeste perde sua 

importância estratégica em favor do sul, região em que o café se expandia 

rapidamente53. 

A perda de poder econômico dos produtores de açúcar do nordeste, somada 

ao aumento de recursos financeiros dos grandes cafeicultores e a insuficiência de mão-

de-obra na região provocou uma radical migração dos escravos para o sul do país.  

Outra importante alteração ocorreu na realidade social da região que se 

tornava o novo polo exploratório na colônia. O desenvolvimento da agricultora cafeeira 

demandou, cada vez mais, a detenção de grandes porções de terras. Assim, houve a 

necessidade de uma readequação das situações preexistentes. 

Já ocorriam, antes mesmo do desenvolvimento da exploração do café, várias 

expedições contra grupos indígenas habitantes das regiões de interesse. Esses grupos, 

quando não exterminados, eram forçados a se reorganizar maciçamente em regiões 

ainda não exploradas54. Todavia, a exploração cafeeira fez incrementar a ação dos 

grandes detentores da terra sobre grupos menos poderosos. Assim se deu em relação aos 

indígenas, mas também com outros grupos, como pequenos posseiros, que se utilizavam 

da terra sem qualquer título55. 

Em pelo menos um aspecto o desenvolvimento da exploração cafeeira não 

se distinguiu da monocultura açucareira, que dominara a colônia nos primeiros séculos. 
                                            

 
52 GUIMARAES, op., cit., p. 77. 
53 “FAORO, op., cit., p. 373. 
54 “GUIMARAES, op. cit., p. 78. 
55 Ibid., p. 91. 
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Ambas se caracterizaram por uma expansão extensiva, de modo a não apresentar 

evoluções no sistema de exploração que fossem capazes de aumentar a produtividade e 

os custos de produção56. Ao contrário, aquele sistema exploratório sempre demandou a 

expansão da produção sobre novas terras na medida em que se dava o esgotamento do 

solo anteriormente utilizado. 

A transformação do território colonial em um importante centro produtor e 

exportador de artigos agrícolas, desde o primeiro século do descobrimento, fez nascer a 

busca, sempre crescente, ao longo do tempo, por mão-de-obra. Diante da imensidão do 

território colonial e da insuficiência e desinteresse57da população da metrópole para 

realizar a exploração da terra que Portugal almejava58, a disponibilização de força de 

trabalho se tornou uma variável altamente influenciadora do sucesso da empreitada 

exploratória59. 

Após as investidas, quase sempre frustradas, de tornar o indígena, de forma 

compulsória, sua principal força de trabalho60, a história brasileira, principalmente nos 

três últimos séculos de colonização, viu a exploração do trabalho do escravo de origem 

africana pelos grandes produtores, como o motor da atividade agrícola aqui 

desenvolvida61. 

Tamanha foi a dependência da força de trabalho do escravo africano nas 

colônias europeias na América, que em pouco tempo a massa de escravos já passara a 

representar um quantitativo muito superior àquela de origem europeia62. 

Retirado à força de sua terra de origem, submetido a condições de trabalho 

                                            

 
56 FURTADO, op. cit., p. 101. 

Ver, também, GUIMARAES, op. cit., p. 89. 
57 FURTADO, p. 34/35. 
58 Ibid., loc. cit. 
59 Ibid., loc. cit. 
60 Segundo Marcelo Oikawa, a respeito da tentativa de escravização indígena no Brasil: “Pacíficos, 

catequisados e conhecedores de práticas agrícolas, os guaranis aos olhos portugueses dão excelentes 

escravos” (OIKAWA, Marcelo Eiji. Porecatu: a guerrilha que os comunistas esqueceram. São Paulo: 

Expressão Popular, 2011, p. 30). 
61 FURTADO, op. cit., p. 76. 

Ver, também, RIBEIRO, op. cit., p. 88. 
62 FURTADO, op. cit., p. 54. 
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forçado e negociado como se fosse um simples bem mercantil, o africano foi submetido 

a condições desumanas, ao passo em que se elevava a importância mercantil da colônia. 

Em outras palavras, a expansão da importância da colônia deveu-se, de forma 

proporcional, à exploração daquele.  

A adoção do trabalho escravo, além de ter sido a forma mais fácil de 

permitir a garantia da vinculação da mão-de-obra nas áreas de exploração de interesse 

da metrópole, foi fundamental para que se acelerasse a concentração de renda em favor 

de pequenos grupos e uma radical divisão de categorias de pessoas, entre os senhores e 

os grupos submissos – em especial o índio e o africano ou seus descendentes63.  

 

1.4. Período imperial 
 

O nascimento do império representou importantes mudanças para a ex-

colônia, dentre as quais se coloca como mais relevante a independência de Portugal. No 

que diz respeito à questão agrária, o período imperial proporcionou relevantes alterações 

na realidade social, embora em muitos aspectos tais mudanças não fossem suficientes 

para alterar as regras de acesso à terra, principalmente para as pessoas e grupos não 

pertencentes às classes detentoras do poder64. 

Fatores de caráter político e econômico, sobretudo de ordem externa, e a 

insuficiência dos institutos jurídicos existentes – dos quais a sesmaria é o maior 

exemplo65 –, tornaram necessário ao recém-criado império um rompimento com a 

tradição do período colonial e o desenvolvimento de novas fórmulas. 

A concessão de imensas áreas em regime de sesmarias, alheias, de fato, a 

qualquer controle, começava a tornar preocupante, ao poder imperial, o 

                                            

 
63 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 31/32. 
64 Para Boaventura de Sousa Santos, acerca do processo de independência do Brasil, afirma: “No caso do 

Brasil, teve lugar uma das independências mais conservadoras e oligárquicas do continente Latino-

Americano e a única sob a forma de monarquia. Com ela estavam criadas as condições para ao 

colonialismo externo suceder o colonialismo interno, para ao poder colonial suceder a colonialidade do 

poder” (SANTOS, op. cit., p. 248). 
65 FAORO, op., cit., p. 465. 
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desenvolvimento das atividades agropecuárias66 e, em última instância, do país67. Não 

era minimamente possível ao Estado conhecer as terras que possuía e aquelas em mãos 

de terceiros – em especial dos sesmeiros. 

Em 1822, no intuito de aumentar o controle sobre a forma de aquisição das 

terras no Brasil68, por meio de Resolução de 17 de julho de 1822 – no crepúsculo do 

período colonial e nos meses que precedeu o surgimento do império – passa-se a proibir 

a concessão de novas sesmarias, de modo que a efetiva propriedade da terra passaria a 

ser adquirida em moldes próximos àqueles concebidos pelo civilismo europeu, 

importado para o Brasil, a partir daí69. 

Contudo, a proibição da concessão de novas porções de terras em sesmarias 

não significou a revogação daquelas anteriormente concedidas. Não significou, também, 

a impossibilidade de reconhecimento de posses irregulares preexistentes. 

No período que se seguiu à referida resolução, ao contrário de um maior 

controle por parte do poder central, viu-se o surgimento desenfreado de novas posses, 

sobretudo aquelas realizadas em grandes extensões. Assistiu-se, neste período, a 

grandes contendas no meio rural, invariavelmente vencida pelo detentor de um maior 

poder econômico e político70. Tal período ficou conhecido na história brasileira como 

                                            

 
66 Ibid., p. 464. 
67 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 81. 
68 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 84. 
69 A partir de 1822, de acordo com Raymundo Faoro: “[...] em lugar dos favores do poder público, a terra 

se adquire pela herança, pela doação, pela compra e, sobretudo, pela ocupação – a posse, transmissível 

por sucessão e alienável pela compra e venda” (FAORO, op. cit., p. 465). 
70 Como informa Alberto Passos Guimarães, a partir da Resolução de 17 de julho de 1822, que põe fim ao 

regime de sesmarias no Brasil, “ao contrário de cessarem, sucedem-se as doações das terras públicas que 

se iriam converter em imensos latifúndios, mas também prosseguem as ocupações de lotes menores, por 

parte dos pequenos cultivadores, intensificando-se os litígios, as contendas entre sesmeiros e posseiros 

confinantes, os esbulhos dos lavradores sem recursos pelos senhores dos latifúndios” (GUIMARAES, op. 

cit., p. 119). 

Complementa Ligia Osorio Silva, ao tratar do papel das autoridades públicas neste processo: “Cada vez 

mais se reconhecia, na prática, a existência de moradores, posseiros nas terras e, em vez de expulsá-los, as 

autoridades procuravam estimulá-los a legalizar sua situação. Assim, pouco a pouco começou uma nova 

forma de aquisição de domínio, com base na posse” (SILVA, op. cit., p. 74). 
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“período áureo do posseiro71”. 

As grandes posses em poder de um número reduzido de pessoas garantiam a 

estas um grande poder regional, sobretudo em face da inoperância dos organismos 

públicos locais no período imperial72. 

Coincide com o período imperial um momento de grande intensificação da 

importância da existência do escravo para a economia interna. Primeiramente, pelo já 

citado aumento da necessidade de trabalhadores a serem empregados na produção 

agrícola, em especial a cafeeira73. 

Outro fator desencadeador do aumento da quantidade de escravos seria a 

rentabilidade alcançada com o seu comércio74 no Brasil, sobretudo quando a importação 

passou a ser proibida e o tráfico passou a representar novas possibilidades de grandes 

lucros. 

Ainda no período imperial, em especial na segunda metade do século XIX, 

as condições gerais eram desfavoráveis à manutenção do regime escravocrata no Brasil. 

Dentre outros fatores, a Inglaterra exercia grande pressão sobre o Império no sentido de 

que esse viesse a restringir paulatinamente o emprego do trabalho escravo. 

Sob a reunião dessas condições desfavoráveis à manutenção de regime 

escravocrata é que se sucederam as mais importantes leis para a extirpação daquela 

forma de exploração, em especial a Lei do ventre livre e a Lei da Abolição da 

Escravatura, aprovadas, respectivamente, em 1871 e 1888. 

O fim do tráfico negreiro e a redução da oferta de escravo tornaram 

necessária a busca por novas soluções, a fim de contornar a insuficiência de mão-de-

obra, bem como a fim de atender à necessidade de encontrar novos bens e mercadorias 

que o escravo representava. E no que diz respeito a esta última função exercida pelo 

escravo, a utilização do bem “terra” representava um interessante atrativo75. 

Neste período, como alternativa ao trabalho escravo no Brasil, 

desenvolvem-se políticas estatais de importação de imigrantes europeus. Além disso, o 

                                            

 
71 SILVA, op. cit., p. 90. 
72 FAORO, op. cit., p. 353. 
73 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 33. 
74 FAORO, op. cit., p. 376-377. 
75 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 133 e 137. 
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ingresso do imigrante europeu, a par de representar, aos olhos do produtor, uma força de 

trabalho menos onerosa do que a escrava, significava, também, o alcance de outro 

objetivo: a tentativa de um “branqueamento” ou europeização da população aqui 

existente76. 

Em 18 de setembro de 1850 é aprovada a Lei 601/1850, conhecida como 

Lei de Terras, que, dentre outras coisas, trata da impossibilidade geral de aquisição de 

terras devolutas de outra forma que não fosse pela compra. A referida lei apontava 

como punição ao seu descumprimento o despejo do possuidor ilegal, sem qualquer 

direito a indenização, bem como a aplicação de outras penalidades, como multas77.  

A Lei de Terras prevê, ainda, a legitimação das terras dadas em sesmarias 

ou ocupadas até o momento de sua entrada em vigor78. Não possuía, assim, por 

finalidade, reformular a forma de divisão da propriedade da terra, de modo a incluir os 

grupos menos favorecidos79. Pelo contrário, a referida legislação não teve por finalidade 

ampliar o acesso à terra de forma generalizada à população existente no país80. 

A Lei de Terras representava a tentativa de enquadramento da terra no 

Brasil dentro do conceito de propriedade, nos termos importados do civilismo 

                                            

 
76 Afirma Darcy Ribeiro, acerca desta vontade – velada – de clarearemento da sociedade brasileira: 

“Prevalece, em todo o Brasil, uma expectativa assimilacionista, que leva os brasileiros a supor e desejar 

que os negros desapareçam pela branquização progressiva” (RIBEIRO, op. cit., p. 206). 

Sobre a forte introdução de valores europeus neste período, – em especial no que diz respeito à culinária, 

arquitetura, costumes –, vide: FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado 

rural e desenvolvimento do urbano. 15. ed. São Paulo: Global, 2004, p. 432 e seguintes.�
77 De acordo com Alberto Passos Guimarães: “Inspirada, [...], nos postulados da ‘colonização sistemática’ 

de Wakefield, a Lei de Terras visava, fundamentalmente, a três objetivos: 1) proibir as aquisições de 

terras por outro meio que não a compra (Art. 1º) , por conseguinte, extinguir o regime de posses; 2) elevar 

os preços das terras e dificultar sua aquisição [...]; e 3) destinar o produto das vendas de terras à 

importação de ‘colonos’” (GUIMARAES, op. cit., p. 134). 
78 SOUZA FILHO, op. cit., p. 125. 
79 FAORO, op. cit., p. 468. 
80 Acerca das políticas implementadas após o surgimento da Lei de Terras, afirma Ligia Osorio Silva: 

“Embora a transição do trabalho escravo para o trabalho livre já fosse uma realidade, a benevolência da 

política de terras dos estados para com os posseiros não significou a democratização do acesso à terra” 

(SILVA, op. cit., p. 358). 
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europeu81. Assim, a terra poderia ser comprada, vendida, negociada como um bem 

particular. Nesse ponto, vale lembrar que as sesmarias existentes no regime colonial 

eram, em última instância, pertencentes ao Reino, eis que este sistema consistia numa 

espécie de concessão82. 

A Lei de Terras e as que lhe sucederam no tratamento da propriedade 

privada da terra, têm seu surgimento direcionado, em grande medida, para satisfazer os 

interesses dos principais detentores de terras, os grandes exploradores de café83. 

Exemplo disso é a previsão de que em situação de conflito entre o posseiro e o 

sesmeiro, independentemente do tamanho do território, a preferência se daria em favor 

daquele que explorasse a terra84. Evidentemente, o posseiro tinha maiores condições de 

demonstrar o cumprimento daquela condicionante do que o sesmeiro. 

Além da possibilidade de legitimação da propriedade de terras antes em 

poder dos sesmeiros, a Lei de Terras criou condições para que se regularizassem terras 

públicas detidas possuídas ilegitimamente por particulares, uma vez que definiu, em seu 

art. 3º, as terras devolutas por exclusão, ou seja, somente seriam assim consideradas e, 

portanto, somente seriam passiveis de aquisição pela compra, aquelas que não 

estivessem empregadas nas finalidades previstas em seus parágrafos. Seriam, p. ex., 

consideradas devolutas aquelas terras não aplicadas a uso público, as que não se 

achassem sob domínio particular legítimo ou legitimado pela lei85. 

Somada à liberalidade da lei, a ausência de controle público sobre a 

delimitação de suas terras dificultou o efetivo conhecimento das terras devolutas 

durante o período que se sucedeu à aprovação da Lei de Terras. Desse modo, favoreceu-

se a legitimação de posses surgidas sobre terras públicas, mesmo as ocorridas 

posteriormente à entrada em vigor daquela lei – e, portanto, irregulares86. 

Não existia, àquele momento, um compulsório sistema de registro de 

                                            

 
81 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 20. 

Ver, também, SOUZA FILHO, op. cit., p. 88. 
82 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 15. 
83 GUIMARAES, op. cit., p. 134. 
84  SILVA, op. cit., p. 154 - 156. 
85 Ibid., p. 174. 
86 Ibid., p. 197. 
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imóveis que possibilitasse um controle estatal sobre as terras e seus domínios. Ademais, 

escapava aos interesses das classes detentoras do poder a regularização e o registro das 

propriedades87. Pelo contrário, quanto mais tempo levasse para que as obrigações 

previstas na Lei se impusessem em sua integralidade, maiores chances teriam os 

detentores de grandes territórios de avançar seus domínios sobre terras públicas88. 

Mais danosa do que, propriamente, o teor da Lei de Terras foi a forma 

manipulada com que foi aplicada, na prática89. Neste ponto, sua efetividade restou 

comprometida em grande medida. Nesse sentido, afirma Ligia Osorio Silva:  

Nos últimos anos do Império, os pouquíssimos resultados que os 

processos de discriminação das terras públicas e legalização 

das particulares vinham apresentando tornavam evidente o 

fracasso da política de terras do Estado imperial
 90

. 

 

1.5. Brasil República 
 

No período republicano acontecem importantes alterações na estrutura 

estatal, que não se limitaram, tão-somente, ao fim da monarquia. Pelo contrário, 

                                            

 
87 Ibid., p. 215. 
88 Ibid., p. 272. 
89  Ibid., p. 195. 
90 Ibid., p. 234. 

Marcelo Oikawa apresenta um exemplo de aquisição irregular de terras, que se tornou comum no período: 

“O primeiro requerimento de legitimação de posse que passa por essa brecha descreve as terras em que 

vai se formar o Município de Porecatu. O requerente dá entrada na Comarca de Tibagi em fevereiro de 

1891. A área tem 146.465 hectares e é denominada Fazenda Floresta ou Ribeirão Vermelho. O solicitante 

é Elias da Costa Passos, comprador. Antonio da Silva Oliveira é o vendedor. E ele declara ter a posse há 

mais de 60 anos, sem contestação. Não há como comprovar a posse, como nunca foi comprovada de fato, 

mas a legitimação é carimbada em 16 de março de 1896, uma segunda-feira. A imensa gleba está sendo 

constituída sem que haja nenhuma contrapartida ao poder público ou qualquer exigência de colonização. 

É uma época em que nada menos que 10 presidentes e vice-presidentes do Estado se alternam no poder 

entre 1889 e 1891” (OIKAWA, op. cit., p. 35). 

No mesmo sentido, Marcelo Machado afirma:“[...] setores significativos destas elites proprietárias, por 

meio de fraudes, grilagem e açambarcamento privado de terras públicas, acabavam por modificar os 

objetivos iniciais da legislação de terras” (MACHADO, Paulo. Lideranças do Contestado: a formação e 

a atuação das chefias caboclas (1912-1916). Campinas: Editora da Unicamp, 2004, p. 138). 
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representou uma verdadeira mudança na organização do poder público. Uma delas foi o 

surgimento de um Estado organizado sob uma estrutura federalista, em que os estados 

passavam a ter maior autonomia do que possuíam as antigas províncias91. 

Com a promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, em 24 de fevereiro de 1891, fora transferida aos estados a propriedade das terras 

devolutas92. Consequentemente, aos estados coube o poder de transferência de bens de 

sua titularidade em favor de particulares. É aqui que se situa um momento de rápida 

redução das terras devolutas, convertidas, em largas extensões, em favor de grandes 

proprietários rurais, os quais, em muitos casos, já detinham aqueles territórios havia 

décadas, sem qualquer legitimidade93. 

Em que pese as alterações estruturais do estado brasileiro com a instalação 

da República federalista, a classe política ainda era representada, em sua maioria, pelos 

interesses do grupo economicamente mais poderoso, ou seja, dos grandes fazendeiros. 

Assim, tal como no período anterior, ao Brasil República se colocaram, desde o início, 

intransponíveis obstáculos para a implementação de políticas que não se limitassem em 

albergar os interesses daquela classe94. 

Após mais de um século como principal fundamento da economia brasileira, 

o café atravessa a virada do século XIX para o século XX ainda ostentando a mesma 

importância95. A relevância do café, neste período, como principal produto do país e o 

grande poderio político e social dos grandes cafeicultores foram os principais 

condutores das políticas públicas do país no período96. 

                                            

 
91 FAORO, op. cit., p. 567. 
92 Dispunha o art. 64 daquela Constituição: Art. 64 - Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas 

situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for 

indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro 

federais. 

93 FAORO, op.cit., p. 532. 
94 Nas palavras de Darcy Ribeiro: “Nessa república de fazendeiros, os problemas do bem público, da 

justiça, do acesso à terra, da educação, dos direitos dos trabalhadores eram debatidos tal como a 

democracia, a liberdade e a igualdade. Isto é, como meros temas de retórica parlamentar” (RIBEIRO, op. 

cit., p. 364). 
95 FAORO, op. cit., p. 591. 
96 FURTADO, op. cit., p. 328. 
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Exemplo disso é que a sucessão de leis restritivas à utilização da mão-de-

obra escrava tornou necessário o desenvolvimento de políticas imigratórias mais 

profundas, a fim de que não restasse prejudicada a exploração agrícola, em especial a do 

café97. Nesse sentido, o predomínio da cultura cafeeira foi responsável por mudanças 

estruturais da sociedade brasileira. 

A derrocada da importância do café no cenário nacional acontece por 

ocasião da crise de 1929, que gerou grande redução nos preços do produto, dificuldade 

na obtenção de financiamentos junto aos bancos internacionais e dificuldades de 

exportação do produto ao mercado consumidor. 

Embora a importância relativa do café no cenário brasileiro tivesse reduzido 

nas décadas seguintes, tal fato não impediu que as políticas estatais continuassem a 

deferir atenção especial a este setor. Basta observar que foram criados órgãos públicos 

voltados para a criação de políticas e diretrizes voltadas à produção e venda do café98. 

Sobretudo após o nascimento da estrutura federalista o Brasil passa a 

                                            

 
97 Não era novidade a existência de políticas imigratórias no século XIX. A própria Lei de Terras previa, 

p. ex., a necessidade de utilização do valor arrecadado com a venda de terras devolutas na importação de 

estrangeiros. 

Sobre o fluxo migratório no período, ressalta Alberto Passos Guimarães: “As entradas maciças de 

italianos no Brasil começam no quinquênio anterior à Abolição, sendo eles encaminhados, em sua grande 

maioria, talvez duas terças partes, para a província paulista. De 1884 até 1903 haviam entrado em nosso 

país mais de um milhão de imigrantes dessa origem, o que corresponderia a uma média anual superior a 

cinquenta mil pessoas” (GUIMARAES, op. cit., p. 144). 

Ver, também: SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 265. 
98 Alberto Passos Guimaraes aponta outro programa do governo brasileiro em razão da crise decorrente da 

superprodução de café, programa este denominado “defesa permanente”, que mais tarde, após algumas 

configurações, veio dar origem ao Instituto Brasileiro do Café (GUIMARAES, Alberto Passos. A crise 

agrária. 3. edição. Paz e Terra. Rio de Janeiro: 1982, p. 50). 

Em 1931, p. ex., é criado o Conselho Nacional do Café, responsável por uma política que culminou na 

queima de milhões de sacas de café, a fim de se reduzir a oferta e, consequente, buscar equilibrar os 

preços do produto. Ao Conselho Nacional do Café sucedeu o Departamento Nacional do Café, em 1933, e 

extinto em 1946. 

Por fim, foi criado em 1952, pela Lei 1779/52, o Instituto Brasileiro do Café, entidade autárquica federal 

responsável pela implementação da política voltada ao café. 

Ver, também, FURTADO, op. cit., p. 283. 
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conhecer, de uma forma mais clara, o fenômeno conhecido como “coronelismo”, termo 

utilizado para identificar a existência, nas mais variadas regiões do país, de lideranças 

econômico-políticas que exerciam grande influência no rumo do que acontecia no seu 

entorno. 

Não se quer dizer que aqueles polos de poder regional eram inexistentes nos 

períodos anteriores. Pelo contrário, diante da imensidão do território brasileiro e da 

insuficiência do poder público, desde o período colonial os detentores do poder regional 

se fizeram importantes aos olhos do poder central na garantia de uma ordem mínima99.  

Por outro lado, até o fim do período imperial o Brasil se caracterizou por 

uma relativa centralização do poder estatal. Embora já reconhecesse naquele período 

imperial a existência de razoável autonomia às províncias, a conformação unitária do 

Estado não permitia o exercício de um poder regional que não se desse de forma 

precária100.  

Foi, contudo, no período republicano que se fortaleceu o poderio coronelista 

no país. Neste ponto, assume fundamental relevância na consolidação daqueles poderes 

regionais a adoção do federalismo como forma de organização do Estado, em 

contraposição com aquela existente no regime anterior, a unitária. 

O Estado federalista, ao garantir maior autonomia aos estados-membros, 

possibilitou o surgimento de novas relações de poder no país e o desenvolvimento da 

chamada “política dos governadores”. Nesse período, ao governador do Estado e às 

Assembleias Legislativas daqueles entes federados são transferidas várias competências 

antes detidas pelo Imperador101. 

Nessa nova relação de forças políticas, o poder representado pelo coronel 

assume especial relevância, na medida em que a eleição e a manutenção dos 

mandatários estaduais passam a depender, em grande medida, da atuação daquele polo 

                                            

 
99 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 16. 
100 Acerca da existência de características coronelistas do poder regional antes do surgimento da 

República, afirma Raymundo Faoro: “O fenômeno coronelista não é novo. Nova será sua coloração 

estadualista e sua emancipação no agrarismo republicano, mais liberto das peias e das dependências 

econômicas do patrimonialismo central do Império. O coronel recebe seu nome da Guarda Nacional [...]” 

(FAORO, op. cit., p. 699). 
101 Ibid., p. 532. 
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de poder regional sobre os habitantes sob o seu âmbito de ação102. O coronel tem, aqui, 

uma atuação decisiva, p. ex., na cooptação dos votantes, bem como na destruição de 

candidaturas oposicionistas aos seus candidatos103. 

Em contrapartida à colaboração com o poder público estadual, os coronéis 

recebiam vários benefícios, como o poder a eles conferido pelo governante apoiado de 

nomear pessoas a ele vinculadas para cargos relevantes na região e a aprovação de leis 

que beneficiassem os seus interesses104. Desse modo, é possível dizer que a sorte das 

pessoas habitantes dentro do perímetro de ação dos coronéis estava diretamente 

vinculada aos interesses destes105. 

O coronel exerceu papel decisivo, dentro dessa nova equação do poder, na 

forma como se deu o acesso à terra naquele período. Como já referido, a Constituição 

de 1891 transfere, como regra, aos estados a titularidade sobre as terras devolutas 

existentes dentro do território, ressalvadas aquelas de importância estratégica para o 

estado brasileiro106. Em consequência, a transferência daquelas terras devolutas para o 

domínio privado tendia a respeitar os interesses do coronel, líder regional, ou de outros 

indivíduos a ele coligados107. 

Por outro lado, os detentores de terras, sobretudo os pequenos, viviam em 

estado de constante ameaça. O seu enquadramento à vontade dos coronéis, 

principalmente na escolha dos candidatos aos cargos eletivos indicados por estes, era 

condição necessária à manutenção de sua posse sobre as terras. Condição necessária, 

mas não suficiente, uma vez que os interesses dos pequenos agricultores somente 

poderiam prosperar caso não viessem a colidir com interesses de detentores de maior 

                                            

 
102 Ibid., p. 528. 
103 Ibid., p. 708. 

Ver, também, MACHADO, op. cit., p. 91. 
104 “FAORO, op. cit., p. 711. 
105 Ibid., p. 710. 
106 Dispunha o art. 64 daquela Constituição: “Art. 64 - Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas 

situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for 

indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro 

federais”. 
107 Afirma Ligia Osorio Silva: “[...] o processo de privatização das terras públicas continuou a ocorrer em 

todas as regiões” (SILVA, op. cit., p. 272). 
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influência junto ao coronel108. 

O coronelismo contribuiu com a expansão das grandes propriedades no 

meio rural, seja em decorrência da influencia exercida junto ao poder público para a 

redistribuição das terras devolutas em favor de particulares, seja por expropriação de 

possuidores preexistentes.  

A afirmação do poder exercido pelo coronel esteve, invariavelmente, ligada 

ao emprego da violência109. O coronel não detinha apenas o poderio político e 

econômico da região. Servia-se de pessoas e grupos a ele fiéis, que lhe garantiam um 

efetivo poder de coerção sobre o restante da população. 

A ausência de um controle maior do Estado, sobretudo em relação às terras 

públicas, somada à existência de um eficiente poder coativo nas mãos do coronel, foram 

responsáveis por um acirramento da violência no campo, sobretudo para fins de garantir 

a ele ou a seus apadrinhados o acesso à terra110. 

O coronelismo clássico, exercido pelo grande proprietário rural, como uma 

espécie polo de poderio político, social e econômico de âmbito regional, tem seu 

período áureo compreendido na República Velha, entre 1889 e 1930. 

Importantes fatos contribuíram para a perda do poderio do coronel pelo 

interior do Brasil, ao fim das três primeiras décadas no Brasil. A crise de superprodução 

do principal produto agrícola do Brasil – o café – ocorrida em 1929, afetou em grande 

medida o seu poderio econômico. 

O período seguinte fora marcado por um processo de industrialização do 

Brasil, que trouxe consequências importantes. A indústria nascente passa a representar 

um papel crescente dentro da economia, ao passo que a agricultura – sobretudo a do 

café – tem sua importância reduzida. 

O desenvolvimento da indústria repercute numa migração da população 

rural para as cidades, que aos poucos passam a contar com a grande massa de população 

do país. Sob esse aspecto, representou uma redução do poder de cooptação de votos do 

coronel em favor dos detentores do poder estatal e, consequentemente, representou a 

                                            

 
108 Ibid., p. 311. 
109 Ibid., p. 278. 
110 Ibid., p. 286. 
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redução da sua importância dentro das novas relações de poder. 

O coronelismo sobreviveu e sobrevive naquele formato, como sinônimo de 

poder regionalizado, em vários locais do Brasil. Além disso, outras formas de poderio 

regionalizado se instauraram e persistem no país. Aquela relação de barganha, em que o 

coronel oferecia a garantia de uma maciça votação da população regional, sob sua 

influência, em favor do mandatário do poder público – federal e estadual – e este, por 

seu turno, fornecia privilégios, inclusive com a disponibilização em seu favor da 

máquina pública, como recompensa de sua fidelidade, perdeu sua primazia no cenário 

nacional. 

Após o ocaso do sistema coronelista, o poder regional persiste de forma 

mais velada, mas não por isso menos violenta. Pelo contrário, a violência no campo 

somente se agudizou nos períodos seguintes. 

Nos anos que se seguiram ao fim da República Velha não se observou uma 

mudança estrutural da ocupação das terras no Brasil. Pelo contrário, naquele período foi 

consolidada, ainda mais, a estrutura latifundiária excludente111. 

 

A década de 1960 representou um período de tentativa do poder público 

alterar a estrutura fundiária do país, tendo por finalidade, sobremaneira, um maior 

desenvolvimento da produtividade agrícola. Assim, em 30 de novembro de 1964, no 

início do período ditatorial, é aprovado o Estatuto da Terra, por meio da lei 4504/64, 

que instituiu, pela primeira vez na história do país, a tentativa de se criar uma verdadeira 

política pública voltada para a redistribuição de terras de forma mais igualitária. 

Por outro lado, e contraditoriamente, ao expandir o acesso a financiamentos 

ao setor agrícola, referida lei fomentou uma mecanização até então sem precedentes no 

país. Consequentemente, diante da dificuldade dos pequenos produtores em competir 

com os grandes, já inseridos num sistema industrial de produção agrícola, intensificou-

se, no país, ainda mais a concentração de terras em favor de menos pessoas112.  

Em que pese não ter sido possível alcançar a efetividade esperada na 

implantação de uma firme política pública voltada para os interesses das classes menos 

                                            

 
111 GUIMARAES. Quatro séculos de latifúndio, p. 176. 
112 Id., A crise agrária, p. 96. 



35 

 

 

favorecidas, o Estatuto da Terra representa um novo paradigma de orientação da ação 

estatal, até então marcada pela passividade em relação aos grandes detentores de terras 

inexploradas. 

Nas últimas décadas, em especial a partir da segunda metade do século 

passado, a exploração agrícola tem passado por verdadeiras revoluções. O 

desenvolvimento da agricultura nunca esteve tão ligado, como na atualidade, à 

tecnologia113. Nesse período, desenvolveram-se maquinários, fertilizantes, herbicidas, 

técnicas de manipulação, inclusive genética, de plantas e animais, com vistas a uma 

produção em escalas maiores e, consequentemente, maiores lucros114. 

Não somente a produção de alimentos foi alavancada neste período. O 

desenvolvimento tecnológico tem permitido o aproveitamento de produtos agrícolas na 

produção de energia. É o caso, no Brasil, da cana-de-açúcar, que tem sido convertida em 

álcool voltado para a locomoção de automóveis115. 

A revolução agrícola não trouxe somente benefícios à sociedade brasileira. 

Pelo contrário, o escopo produtivista gerou e gera graves prejuízos, de caráter ambiental 

– com a destruição de matas para a expansão agrícola, a contaminação de rios por 

defensivos agrícolas – e social, p. ex., ao se substituir o trabalho humano por 

maquinários e a expulsão de populações tradicionais e indígenas de seus territórios, a 

partir da expansão das fronteiras agrícolas.  

A referida revolução gerou uma grande dependência de produtos e insumos 

estrangeiros, como necessários para o alcance dos índices de produtividade desejados116. 

Por outro lado, em que pese a expansão da produtividade provocada pela maior inserção 

                                            

 
113 Afirma Alberto Passos Guimarães: “A altura da primeira guerra mundial, com a instalação em nosso 

país dos primeiros frigoríficos pertencentes a monopólios estrangeiros, começou a era de crescente 

participação capitalista nas diversas fases do setor pecuário que compreendem desde a criação até a 

industrialização e a exportação” (Id., Quatro séculos de latifúndio, p. 188). 
114 SANTOS, op. cit., p. 160. 
115 GUIMARAES, A crise agrária, p. 19. 
116 De acordo com David Harvey: “Mesmo algo de aparência tão benevolente quanto a Revolução Verde 

tem apresentado, concorda a maioria dos comentadores, ao lado do aumento da produção agrícola, 

consideráveis concentrações de riqueza no setor agrário e maiores níveis de dependência de insumos 

monopolizados por toda a região Leste e Sudeste da Ásia” (HARVEY, David. O novo imperialismo. 4. 

edição. Tradução: Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Editora Loyola, 2010, p. 110). 
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das novidades tecnológicas dentro da agricultura, não foi possível a resolução dos 

graves problemas de fome no mundo. Pelo contrário, é possível constatar que, embora a 

atual produção mundial tenha aumentado em grande quantidade nos últimos anos, 

houve, no mesmo período, um aumento de subnutridos no planeta117. 

Tal fato deixa claro que outros fatores, sobretudo de caráter econômicos, 

interferem no acesso aos alimentos no planeta, inclusive no Brasil, e que o problema da 

fome está menos ligado a uma necessária mecanização da produção agrícola do que a 

maiores controles sobre o mercado de alimentos no mundo118. 

 

1.6. Atualidade e os grandes grupos internacionais 
 

O acesso à terra no Brasil, seguindo a tradição existente desde o período 

colonial, tem se caracterizado nas últimas décadas por uma preponderância de imensos 

latifúndios. A par disso, o desenvolvimento da globalização econômica119, somada a 

outros fatores como a crise de fornecimentos de alimentos no mundo e a importância 

estratégica da produção de alimentos para vários países tem trazido novos contornos à 

questão agrária no país. 

Assiste-se, atualmente, a um aumento de compras de terras brasileiras por 

estrangeiros, sobretudo grandes corporações, que muitas vezes traduz o interesse do seu 

                                            

 
117 Dados da FAO estimam que o número de desnutridos no mundo teria se elevado de pouco menos de 

850 milhões no ano de 2.000 para cerca de 925 milhões de pessoas no ano de 2010. Vide: 

<http://www.fao.org/hunger/hunger_graphics/fr/>. Acessado em 05 de setembro de 2011. 

No mesmo período, ainda segundo a FAO, a produção de grãos no mundo teria aumentado de cerca de 

1,9 bilhões de toneladas para 2,2 bilhões. Vide: <http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-

home/csdb/es/>. Acessado em 05 de setembro de 2011. 
118 Nas palavras de Amartya Sen: “A fome relaciona-se não só à produção de alimentos e a expansão 

agrícola, mas também ao funcionamento de toda a economia e – [...] – com a ação das disposições 

políticas e sociais que podem influenciar, direta ou indiretamente, o potencial das pessoas para adquirir 

alimentos e obter saúde e nutrição” (SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. Tradução 

Laura Teixeira Motta; revisão técnica Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 

2000, p. 190). 
119 SANTOS, op. cit., p. 153. 
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Estado de origem120. A realidade atual concretiza preocupação já existente por ocasião 

da aprovação da Lei 5.709/71, que regulava a aquisição de imóveis rurais por 

estrangeiros de forma restritiva. 

Aquela lei traça importantes balizamentos à apropriação pelo estrangeiro, 

como, por exemplo, a necessidade de autorização de órgãos federais, limite territorial 

máximo dentro da área do município em que se localiza, a nulidade da compra de terras 

que não obedeça aos seus preceitos121. 

Referida legislação, em seu art. 1º, § 1º, equipara a pessoa jurídica 

estrangeira e, portanto, submetia ao seu regime restritivo de aquisição de terras 

brasileiras, a pessoa jurídica brasileira da qual participam, a qualquer título, pessoas 

físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede 

no Exterior.   

Contudo, pairaram sérias dúvidas acerca da recepção daquela proibição à 

aquisição de terras por estrangeiros – prevista no § 1º do art. 1º da Lei 5709/71 – sob a 

vigência da Constituição da República de 1988. O principal fundamento dos defensores 

da revogação daquela lei seria o de que aquela proibição da lei seria incompatível com a 

norma estampada no art. 171, I, da Constituição da República, segundo o qual: 

Art. 171. São consideradas:       

I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tenha 

sua sede e administração no País; 

[...] 

 

Os defensores deste entendimento consideravam que a lei 5709/71, ao criar 

uma restrição à empresa brasileira tendo por base a origem de seus sócios ou do capital, 

não se coadunaria com o novo regime constitucional, caracterizado por uma maior 

abertura à atividade empresarial. Foi esse o entendimento esposado pela Advocacia-

Geral da União, em parecer proferido em 1994122. 

Para a mesma corrente, a revogação do art. 171 da CF, por meio da Emenda 

                                            

 
120 RICUPERO, Rubens. O Brasil e o dilema da globalização. 2. ed. São Paulo: Editora SENAC, 2001, 

p. 50. 
121 Por outro lado, a Lei 5709/71 representou uma grande ampliação das condições de aquisição da 

propriedade por estrangeiros criadas pela legislação que veio revogar, qual seja, o Decreto 494/69.  
122 Parecer GO -22, de 1994. Disponível em <www.agu.gov.br>. Acessado em 15 de novembro de 2011. 
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Constitucional 6 de 1995, ao extinguir a distinção entre empresa brasileira e empresa 

brasileira de capital nacional, não teria o condão de alterar o entendimento vigente no 

âmbito da AGU. Pelo contrário, tendo em vista que aquele dispositivo constitucional 

distinguia, durante seu período de vigência, “empresa brasileira” e “empresa brasileira 

de capital nacional”, sua revogação teria extinguido, de acordo com a interpretação que 

restou acolhida, qualquer distinção entre aquelas. Desse modo, não haveria motivo para 

a repristinação da norma restritiva da Lei 5709/71123. 

Somente em agosto de 2010 é que a Advocacia-Geral da União alterou seu 

entendimento, ao reconhecer a recepção do § 1º do art. 1º da Lei 5709/71 pelo atual 

regime constitucional e, consequentemente, a vigência daquelas regras restritivas à 

aquisição de terras por estrangeiros, inclusive pessoas jurídicas brasileiras da qual 

participem pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas124. 

Contudo, o longo período em que foi reconhecida a ausência de vigência do 

referido dispositivo legal possibilitou a grandes corporações a compra de milhões de 

hectares no país, sem qualquer controle por parte das autoridades. 

Sobretudo incentivado pela alta rentabilidade dos produtos agropecuários no 

mercado mundial de consumo, cada vez mais se expandem as fronteiras agrícolas sobre 

florestas, áreas de preservação ambiental, pequenas propriedades, territórios ocupados 

por indígenas etc. 

A nova realidade internacional cria novas dificuldades do acesso à terra 

para os grupos mais marginalizados. A barreira a que esses grupos estão submetidos 

não são mais o interesse mercantilista e exploratório da metrópole, como se deu no 

período colonial, ou a violência promovida no campo no período dominado pelo 

coronelismo. O desafio que se põe, na atualidade, decorre da ausência de freios ao livre 

comércio mundial que reconheça a necessidade de se limitar o acesso às terras 

                                            

 
123 Nesse sentido se posicionou a AGU, por meio do Parecer AGU GQ-181, de 1998. Observe-se que este 

parecer possui caráter vinculante para toda a administração federal, nos termos do art. 40 da Lei 

Complementar 73/93, uma vez que aprovado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial 

da União. 
124PARECER N° LA-01. 
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nacionais por grandes grupos econômicos125, que podem pôr em risco a soberania do 

país sobre o seu território126. 

O tratamento dado à terra como mero bem ou mercadoria, sujeito à 

comercialização e à livre negociação, perturba o ambiente e as sociedades em geral, em 

especial aquelas que não detêm meios de pagamento suficientes. 

 

  

                                            

 
125  Para Polanyi: “Surgiu, assim, o problema da proteção para as populações agrícolas de países e 

continentes inteiros. O comércio livre internacional, sem barreiras, deveria necessariamente eliminar 

organismos cada vez mais compactos de produtores agrícolas” (POLANYI, KARL. A grande 

transformação: As origens da nossa época. Rio de Janeiro: Editora Campos, 1980, p. 184-185). 
126 GUIMARAES, Quatro séculos de latifúndio, p. 239. 
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2. A NEGATIVA DO ACESSO A TERRA NA TRADIÇÃO 
BRASILEIRA 

 

A tradição patrimonialista e favorecedora dos grandes proprietários de terras 

no Brasil gerou, em contrapartida, diversas consequências negativas para o restante da 

população que aqui existia127. As comunidades que aqui já habitavam antes do início da 

dominação portuguesa, bem como aquelas outras que buscaram se desenvolver ao longo 

do tempo no país e que não pertenciam às classes dominadoras, tiveram severas 

dificuldades em sobreviver. 

Sujeitas a toda ordem de interferência, sobretudo exercidas pelos detentores 

do poder público e econômico – muitas vezes confundidos nas mesmas pessoas – 

muitas foram dizimadas e as que lograram resistir foram postas à margem da 

organização social e da proteção do poder público. 

 

2.1. As comunidades e populações marginalizadas ao longo da história no 
Brasil 

 

Ao longo da história do Brasil, desde o período colonial, várias formas de 

organização não hegemônicas se desenvolveram por todo o território, não obstante a 

constante precariedade em sua persistência128 e a sujeição ao grande poder exercido 

pelos grandes detentores de terras e as lideranças políticas. 

Obviamente, estas formas de organização foram as mais variadas possíveis, 

influenciadas pelas condições regionais, como clima, condições do solo, organização 

                                            

 
127 De acordo com Antônio Carlos Wolkmer: “O Brasil colonial não chega a se constituir numa Nação 

coesa, tampouco numa sociedade organizada politicamente, pois as elites agrárias proprietárias das terras 

e das grandes fazendas, senhoras da economia de monocultura (cana-de-açúcar) e detentoras da mão-de-

obra escrava (índios e negros), constituíram um Estado completamente desvinculado das necessidades da 

maioria de sua população, montado para servir tanto aos seus próprios interesses quanto aos do governo 

real da Metrópole” (WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova 

cultura no Direito. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Alfa Omega, 2001, p. 85). 
128 Raymundo Faoro apresenta exemplos de coletividades submetidas a condições precárias no período 

colonial (FAORO, op. cit., p. 284). 
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econômica da região, maior ou menor presença de violência dos grupos polarizadores 

do poder local. 

O sertão nordestino, região localizada à margem da estrutura canavieira, 

representa o exemplo de emergência de forma peculiar de organização, determinada, 

sobretudo, pela pobreza da população excluída do processo econômico em uma região 

de terras pouco férteis e, no entanto, por uma forte ligação do sertanejo à terra129. A 

exemplo do que se deu no sertão nordestino, diversas outras formas de organização se 

desenvolveram no país130. 

Entretanto, embora a classe do pequeno camponês – caracterizada pelo fato 

de que, não obstante tenha existido desde o descobrimento, paradoxalmente, encontrou 

espaço para a expansão, sobretudo, após o atingimento do ponto mais alto do regime de 

latifúndios, ou seja, muito após o fim do regime de sesmarias, e após a fixação dos 

grandes posseiros sobre as terras públicas131. 

A dificuldade do acesso à terra tem levado aquele pequeno camponês, cada 

vez mais, a migrar para outras regiões, em especial para as cidades, em busca de seu 

sustento. Contudo, sua sorte nas cidades acaba por se mostrar, muitas vezes, mais 

penosa do que no campo132. 

Após uma história secular de exclusão deste pequeno camponês do acesso à 

terra, nas últimas décadas têm surgido, inclusive em âmbito constitucional, novas leis 

com vistas à alteração da realidade fática excludente. Nesse sentido, a Constituição da 

                                            

 
129 Afirma Euclides da Cunha, em sua clássica obra “Os sertões”, ao retratar a íntima ligação entre o 

pequeno camponês do Brasil, em especial o sertanejo do nordeste, com a terra.: “O homem dos sertões – 

[...] – mais do que qualquer outro está em função imediata da terra” (CUNHA, op. cit., p. 175). 

Ver, também, FAORO, op. cit., p. 284. 
130 Aponta Darcy Ribeiro algumas dessas espécies de sociedade no país: “Por essas vias se plasmaram 

historicamente diversos modos rústicos de ser dos brasileiros, que permitem distingui-los, hoje, como 

sertanejos do Nordeste, caboclos da Amazônia, crioulos do litoral, caipiras do Sudeste e Centro do país, 

gaúchos das campanhas sulinas, além de ítalo-brasileiros, teuto-brasileiros, nipo-brasileiros etc” 

(RIBEIRO, op. cit., p. 19). 
131 GUIMARAES. A crise agrária, p. 299. 
132  Alerta David Harvey: “A expulsão de populações camponesas e a formação de um proletariado sem 

terra tem se acelerado em países como o México e a Índia nas três últimas décadas; [...]” (HARVEY, op. 

cit., p. 121). 
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República trata, p. ex., de forma muito mais explícita e detalhada do que sua 

antecessora, da reforma agrária – art. 184 e seguintes da Constituição –, seus requisitos, 

a competência da União na desapropriação de terras, por interesse social. 

A Constituição em vigor estabelece como exigência ao exercício da 

propriedade privada o atingimento da sua função social – art. 5º, XXIII, art. 170, III, 

184 – bem como esclarece, no art. 186, quais os critérios necessários ao atingimento 

daquela função social, tais como: a) o aproveitamento racional e adequado da 

propriedade; b) utilização adequada dos recursos naturais e respeito ao meio ambiente; 

c) observância à legislação trabalhista – a contrario sensu, o emprego de trabalho 

escravo tem sido considerado suficiente para descaracterizar o cumprimento da função 

social133; d) a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. 

Algumas comunidades e populações culturalmente diversificadas se 

desenvolveram pelo território brasileiro ao lado do pequeno camponês, e que possuem 

peculiaridades em sua organização e que serão tratados a seguir. 

 

2.1.1. As comunidades indígenas. 
 

As comunidades indígenas, que aqui já habitavam antes da chegada do 

colonizador europeu, representam, historicamente, o maior contingente de pessoas 

atingidas por uma exploração e negação de direitos ao longo dos séculos no Brasil134. 

Nos primeiros séculos de colonização, sobretudo em função de guerras 

travadas com o colonizador, pela submissão à condição de escravo e pelo contato com 

enfermidades importadas da Europa, a população indígena foi se reduzindo paulatina e 

                                            

 
133 Em 18 de outubro de 2004 o governo federal expediu Decreto (sem número), após a apuração de não 

cumprimento da função social, inclusive em razão da utilização de trabalho escravo, em que reconheceu o 

interesse social, para fins de reforma agrária, sobre o imóvel rural denominado “Fazenda e Castanhal 

Cabaceiras”, localizado no município de Marabá, no Estado do Pará, em uma área superior a 9 mil 

hectares. A ação judicial de desapropriação movida pelo Incra contra a empresa proprietária, ajuizada em 

22 de outubro de 2008, sob o número 2008.39.01.001179-6, ainda continua em tramitação. 
134 Segundo Darcy Ribeiro: “É de todo provável que alcançasse, ou pouco excedesse, as 5 milhões o total 

da população indígena brasileira quando da invasão” (RIBEIRO, op. cit., p. 127). 
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drasticamente135. 

As comunidades indígenas que não foram dizimadas à medida que se dava a 

expansão da exploração colonial sobre uma porção cada vez maior do território 

colonial, viam-se forçadas a travar guerras com o colonizador ou se estabelecer nas 

regiões mais longínquas, o mais longe possível do seu alcance136.  

Esta última solução, a migração interna das comunidades indígenas, por 

outro lado, causava, não raro, a disputa com outras tribos, por meio de conflitos 

sangrentos, pela primazia sobre o território e, como consequência, novos ciclos de 

extinção da população nativa. 

 

2.1.1.1. Os direitos dos índios. 
 

A posição assumida pelo Estado – inicialmente o português e, depois, o 

brasileiro – foi determinante para o agravamento da situação do indígena. Passa-se, a 

analisar o tratamento dado pelo poder público, ao longo da história pós-descobrimento, 

ao indígena. Neste ponto, os documentos jurídicos voltados para a população indígena 

ao longo dos últimos séculos, e, principalmente, sua efetiva aplicação, na prática, 

permitem, em grande medida, analisar os direitos – ou a ausência deles – dos índios ao 

longo da história137. 

 

2.1.1.1.1. Período colonial. 
 

Ao longo do período colonial, vigorou, de forma geral, uma negativa de 

proteção, por parte do colonizador, em relação aos índios. Pelo contrário, sobretudo nos 

primeiros dois séculos de colonização, antes da introdução massiva do africano na 

Colônia, o índio foi livremente utilizado como escravo. Em consequência àquela 

ausência de reconhecimento de proteção, o índio não teve reconhecido qualquer direito 

                                            

 
135 Ainda de acordo com Darcy Ribeiro, o total de população indígena existente em 1700 corresponderia à 

metade daquela existente um século antes (Ibid., p. 129-130). 
136  RIBEIRO, op. cit., p. 130. 
137 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, p. 70. 
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sobre as terras que ocupavam, sobre a sua cultura, os costumes que expressavam, sobre 

sua liberdade. 

Alguns documentos chegaram a estabelecer uma espécie de direito de 

primazia dos nativos sobre as terras anteriormente ocupadas. Dentre estes atos, destaca-

se, p. ex., a Carta Régia de 10 de Setembro de 1611, promulgada pelo Rei Filipe III, que 

impedia a tomada das terras ocupadas pelos índios ou sua mudança, salvo mediante 

consentimento. 

O Alvará Régio de 1º de abril de 1680, que dispunha sobre a concessão de 

sesmarias, representaria um instrumental de maior proteção ao direito dos índios, uma 

vez que os reconhecia como senhores de suas terras e detentores de direitos primários 

àquelas terras ocupadas, anteriores à colonização138. 

O período em que Portugal esteve sob o ministério do Marquês de Pombal, 

já na segunda metade do século XVIII, representou a época em que, na colônia 

brasileira, a política estatal da metrópole buscou, de forma mais contundente, a 

assimilação do índio ao restante da sociedade139. A integração indígena, por meio da 

miscigenação com o homem branco, representava, aí, a expansão da cultura 

colonizadora sobre nativos140. 

                                            

 
138 De acordo com Alberto Passos Guimarães: O Alvará de 1º de abril de 1680 “adquiriu extraordinária 

significação porque nele foi reconhecido, pela primeira vez, ao indígena, o direito à propriedade das terras 

‘ainda que sejam dadas em sesmarias a pessoas particulares, porque na concessão dessas sesmarias se 

reserva o prejuízo de terceiro e muito mais se entende, e quero que se entenda, ser reservado o direito dos 

índios, primários e naturais senhores delas’” (GUIMARAES, Quatro séculos de latifúndio, p. 16). 
139 Nádia Farage reafirma a intensificação das políticas assimilacionistas no período: “Durante o 

ministério pombalino, portanto, a política oficial de assimilação da população indígena conheceu dias de 

clímax” (FARAGE, Nádia. As muralhas dos sertões: os povos indígenas no Rio Branco e a colonização. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, ANPOCS, 1991, p. 42). 
140 Gilberto Freyre ressalta a “degradação cultural” indígena no período: Nas palavras deste autor, na sua 

obra Casa-grande e senzala: “Considerando neste ensaio o choque das duas culturas, a europeia e a 

ameríndia, do ponto de vista da formação social da família brasileira – em que predominaria a moral 

europeia e católica – não nos esqueçamos, entretanto, de atentar no que foi para o indígena, e do ponto de 

vista de sua cultura, o contato com o europeu. Contato dissolvente”. (FREYRE, Gilberto. Casa grande e 

senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51. ed. rev. São Paulo: 

Global, 2006, p. 177). 
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Por outro lado – e também em razão desse processo de integração forçada –, 

mantendo a tradição já existente, no período pombalino os índios não tiveram o 

reconhecimento, por parte do poder público, de direitos fundamentais para sua 

sobrevivência como comunidades diversificadas, sobretudo o direito a viver da forma 

como tradicionalmente se organizavam, nas terras em que habitavam.  

Embora seja possível localizar documentos esparsos que reconheciam, 

direta ou indiretamente, algum direito ao nativo sobre as terras por ele ocupadas, a regra 

geral era a de que as normas nesse sentido não lograram qualquer aplicação prática141. 

Dessa forma, no período colonial desenvolveu-se com grande liberdade a tomada de 

terras das populações indígenas142. 

A expansão do regime sesmarial e da exploração da colônia encontrava no 

índio uma barreira a ser sobrepujada pelo colonizador. Nesse sentido, a ausência de 

reconhecimento de direitos ao índio, como uma forma de negação de seu status de 

cidadão143, era a forma mais fácil de subjugá-lo144. 

 

2.1.1.1.2. Período imperial e lei de terras 
 

O início do Império não apresenta nenhuma mudança significativa à 

situação existente no período anterior. Pelo contrário, a figura do indígena continuava a 

representar um obstáculo ao desenvolvimento do novo Estado, agora liberto do poder 

                                                                                                                                

 

Vide, também, HOLANDA, Sergio Buarque. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p. 56. 
141 GUIMARAES. Quatro séculos de latifúndio, p. 17. 
142  Ibid., p. 18. 
143 Las Casas, ante a realidade de subjugação, alerta para a necessidade de se respeitar os direitos dos 

índios nos primeiros séculos de colonização europeia na América: “Todas estas nações indígenas e seus 

povos tem que ser regidos e governados espiritual e temporalmente para seu bem estar e em sua causa, de 

tal modo que tudo que no regime temporal se faça ou se disponha em relação a elas, se obriguem os reis 

de Espanha a fazê-lo e dispô-lo com visita à omnímoda utilidade espiritual e temporal daquelas.” (LAS 

CASAS, Bartolomé de. Princípios para defender a justiça dos índios. In: Textos clássicos sobre o 

Direito e os Povos Indígenas. Carlos Frederico Marés de Souza Filho (org.) Curitiba: Juruá/NDI, 1992, p. 

27). 
144 SOUZA FILHO, op. cit., p. 56. 
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centralizador da metrópole. Dessa forma, o silêncio sobre o direito dos povos indígenas 

foi a regra geral deste período145.  

Ante a inação do poder público, encontrou-se campo fértil para a 

intensificação da violência praticada sobre os índios e sobre os territórios por eles 

ocupados, sobretudo nas regiões onde se desenvolviam as principais atividades de 

exploração agrícola no período, em especial a do café146.  

Ao longo do período imperial, o silêncio do poder público muitas vezes se 

transformou em verdadeira ação explícita de submissão dos interesses indígenas ou de 

tentativa de fazer com que aqueles fossem extintos mediante a sua integração à 

sociedade hegemônica. Trava-se, dessa forma, de uma política de assimilação do índio à 

sociedade hegemônica com a consequente e gradual eliminação da cultura nativa. 

Nesse sentido é que foi aprovado o Decreto 462 de 24 de julho de 1845, que 

previa a reintrodução das missões – agora não mais a cargo de religiosos, mas do 

próprio Estado – dentro das comunidades indígenas e, consequentemente, uma maior 

presença do poder público na gestão e educação das tribos147. 

A Lei de Terras de 1850 aprofundou, ainda mais, a ação do poder público 

em prejuízo dos índios, ao prever a possibilidade, de acordo com a conveniência do 

“Governo”, de se reservar terras devolutas para a colonização indígena. Não buscava a 

referida lei garantir a manutenção dos índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas, 

mas a criação de espaços em áreas que entendesse serem mais oportunas para os 

interesses – sobretudo econômicos – do Estado148. Além disso, ao limitar a 

possibilidade destas colonizações somente em terras devolutas, deixava de fora as 

propriedades particulares, legitimadas pela Lei de Terras em favor dos grandes 

posseiros, ainda que adquiridas ilicitamente e mediante violência sobre as comunidades 

                                            

 
145 Ibid., p. 61. 
146 De acordo com Ligia Osório Silva: “Desde a época imperial, a tendência a desrespeitar o direito dos 

índios aos territórios nos quais viviam foi-se afirmando num crescendo, proporcional à voragem com que 

os sertões foram sendo ocupados, principalmente em regiões em que o desenvolvimento da agricultura de 

exportação valorizou as terras e transformou-as em objeto de cobiça da população branca, como em São 

Paulo, por exemplo” (SILVA, op. cit., p. 284). 
147 Ibid., p. 186. 
148 Ibid., loc. cit. 
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indígenas. 

Respaldados pela Lei de Terras, inúmeros atos infralegais foram expedidos 

pelo poder público com a finalidade de delimitar as terras devolutas passiveis de 

colonização indígena e, até mesmo, extinguir aldeamentos preexistentes. Exemplifica 

esta última situação o Decreto 2.672, de 20 de outubro de 1875, que autoriza a alienação 

de terras devolutas destinadas a populações indígenas supostamente extintas149. 

Não bastasse a existência de uma legislação desfavorável à sua preservação, 

as comunidades indígenas encontraram outro desafio para sua sobrevivência em 

decorrência da manipulação, pelos grandes detentores do poder político e econômico, 

das leis que regulamentavam o acesso à terra em seu próprio benefício. 

 

2.1.1.1.3. Período republicano e a constituição de 1891 
 

O início do período republicano, sobretudo após a promulgação da 

Constituição de 1891, representou o continuísmo da ausência de garantias de direitos 

dos índios sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas ao longo de todo o país150. 

Ao contrário de suas sucessoras, a Constituição de 1891 não tratou de qualquer direito 

ou garantia às populações indígenas.   

Contudo, a federalização do Estado brasileiro, com a consequente 

transferência das terras devolutas ao domínio dos estados, representou um agravamento 

da negativa de direitos aos povos indígenas, à medida que a pressão e a efetiva 

distribuição daqueles territórios em favor das classes dominantes se fez mais presente 

neste período – inclusive sob o sistema coronelista151.  

Por outro lado, observa-se que no começo do século XX foram criados 

                                            

 
149 Ibid, loc. cit. 
150

Ibid, p. 359. 
151 Ibid., p. 324. 

Tocqueville, ao analisar a realidade norte-americana no século XIX, observa: “Há menos cupidez e 

violência na maneira de agir da União para com os índios que na política seguida pelos Estados” 

(TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Posfácio de Antonio Paim; tradução, notas de 

Neil Ribeiro da Silva. 2. Ed. Belo Horizonte: Belo Horizonte/Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade 

de São Paulo, 1987, p. 259). 
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instrumentos inovadores na proteção do direito dos indígenas. É o caso do Serviço de 

Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais – SPILTN –, por meio 

do Decreto 8.072, de 20 de junho de 1910. 

Dentre as atribuições daquele órgão, vinculado ao Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, destacam-se a de garantia de efetividade das posses dos territórios 

ocupados pelos índios junto aos governos estaduais, da auto-organização e da proteção 

contra violências contra eles praticadas152. 

O SPILTN acabou por ser alterado em 1918, pelo Decreto-Lei 3454, de 6 de 

janeiro daquele ano, de modo a dar nascimento ao Serviço de Proteção ao Índio. 

Entretanto, manteve, na essência, os mesmos objetivos daquele órgão inicial e perdurou 

até 1967, quando é criada a FUNAI, pela Lei 5.371, de 5 de dezembro daquele ano. 

Embora a criação dos órgãos de proteção do Índio representasse uma 

mudança na direção da atuação do Estado em relação às populações indígenas, tiveram 

pouco êxito no cumprimento dos seus objetivos, principalmente em função da 

deficiência de estrutura, e de importantes obstáculos à concretização das demarcações 

das terras indígenas153. 

 

2.1.1.1.4. Período posterior à Constituição de 1934 e precedente ao vigente regime 
constitucional 

 

A primeira vez em que se dá algum reconhecimento em nível constitucional 

de direito indígena ocorre na Constituição de 1934, durante o governo de Getúlio 

Vargas. A referida Constituição, embora mantendo a tradição de documentos anteriores 

no sentido de buscar a assimilação do índio à sociedade154, reconhece o direito de posse 

dos índios nas terras em que se encontrassem “permanentemente localizados155”. 

As Constituições que sucederam à de 1934 repetiram aquela previsão 

                                            

 
152  SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 327. 
153 Ibid., loc. cit. 

SOUZA FILHO, op. cit., p. 90. 
154 Dispõe o art. 5º, XIX, “m”, competir privativamente à União legislar sobre a “incorporação dos 

silvícolas à comunhão nacional”.  
155 SOUZA FILHO, op. cit., p. 124. 
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protetiva dos territórios ocupados pelos grupos indígenas156. Além disso, sob a égide da 

Constituição de 1967, alterada pela EC 1/69, foi aprovado o Estatuto do Índio, Lei 

6.001/73, de 19 de dezembro de 1973, que, dentre importantes previsões, reconheceu ao 

indígena o direito de possuir as terras que habitavam ou ocupavam, bem como 

determinou que o poder público realizasse a demarcação de todas as terras indígenas 

ainda não demarcadas. 

A partir de então, os entraves para a garantia da manutenção do direito sobre 

as terras tiveram motivos relacionados muito mais a questões de ordem prática, de 

implementação das obrigações previstas na legislação. Fatores – já recorrentes – como 

existência de interesses econômicos sobre os territórios ocupados pelos índios, 

ineficiência dos órgãos estatais que deveriam zelar pelos seus interesses, inclusive o 

judiciário157, foram determinantes para que, vencido o prazo estipulado pelo Estatuto do 

Índio para se realizarem todas as demarcações de terras – nos termos do art. 65 do 

Estatuto, tal prazo era de 5 anos, a contar da sua aprovação –, pouco havia sido feito158. 

 

2.1.1.1.5. A Constituição Federal de 1988 
 

A Constituição Federal de 1988 foi mais explícita do que as suas 

antecessoras ao tratar dos direitos do Índio. A Constituição possui um capítulo somente 

voltado aos índios, onde está prevista a garantia dos direitos à organização social, 

cultura, sobre as terras que ocupam tradicionalmente, dentre outros159.  

Relevante inovação da atual Constituição foi a previsão expressa da 

obrigação da União em demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelas 

                                            

 
156 A Constituição de 1967, mesmo depois da alteração promovida pela Emenda Constitucional no. 1, de 

1969, previu referidos territórios como pertencentes à União. 
157 Segundo Antônio Carlos Wolkmer: “[...] tanto o Poder Judiciário quanto a legislação civil refletem, 

tendo presente a especificidade brasileira, as condições materiais e os interesses político-ideológicos de 

uma estrutura de poder consolidada, no início do século XX, no contexto de uma sociedade burguesa 

agrário-mercantil, defensora de uma ordenação positivista e de um saber jurídico inserido na melhor 

tradição liberal-individualista” (WOLKMER, op. cit., p. 97). 
158 SOUZA FILHO, op. cit., p. 150. 
159 Capítulo VIII do Título VIII – Da ordem social, arts. 231 e 232. 
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comunidades indígenas, bem como proteger e fazer respeitar os seus bens. Além disso, 

a Constituição da República impõe à União o dever de concluir a demarcação das terras 

indígenas no prazo de cinco anos a contar da sua aprovação160. Assim, em outubro de 

1993, não deveria haver qualquer procedimento demarcatório ainda inconcluso. 

A realidade dos fatos e a ação do poder público não foram capazes de 

contemplar o desejo do constituinte. De acordo com dados da Fundação Nacional do 

Índio – FUNAI – há, na atualidade, ao menos, 154 terras indígenas em fase de estudos e 

pelo menos mais 74 outras que ainda não tiveram sua demarcação homologada pela 

Presidência da República161.  

 

2.1.1.2. Os danos sofridos pelo Índio decorrentes das políticas públicas 
invisibilizadoras e assimilacionistas 

 

Embora nas últimas décadas tenha havido um inegável incremento de leis 

protetivas aos direitos indígenas, sobretudo no que diz respeito ao direito de serem 

mantidos nas terras tradicionalmente por eles ocupadas, por muito tempo prevaleceu 

implícita na legislação uma vontade de162 integrar o índio à sociedade, como se fossem 

grupos em processo de evolução para a civilização. 

A perspectiva de que a proteção ao direito dos índios possui uma existência 

limitada, que tende a se reduzir à medida que se diminui a quantidade de povos 

indígenas – pela sua inserção na sociedade dominante –, prejudicou, em grande medida, 

a estruturação de um verdadeiro sistema protetivo daquelas coletividades. 

                                            

 
160 Art. 67 dos ADCT. 
161 Disponível em: <http://mapas.funai.gov.br/dados/pdf/brasil_05_2011.pdf>. Acessado em 13 de 

novembro de 2011. 

No mesmo sentido, afirma Alfredo Wagner Berno de Almeida: “Com respeito às terras indígenas tem-se 

pelo menos 145 processos administrativos tramitando, acrescidos de 44 terras por demarcar e 23 outras 

para homologar, isto é, mais de 1/3 sem qualquer regularização e intrusadas de maneira efetiva” 

(ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras de quilombos, terras indígenas, “babaçuais livres”, 

“castanhais do povo”, faxinais e fundos de pastos: terras tradicionalmente ocupadas. 2.ª edição. 

Manaus: PGSCA–UFAM, 2008, p. 40). 
162 Vigora, desde 1996, o decreto no. 1775, de 8 de janeiro daquele ano, e que dispõe sobre o processo 

administrativo de demarcação das terras indígenas.  



51 

 

 

Exemplo claro do intuito assimilacionista do poder público está presente no 

próprio Estatuto do Índio, quando, p. ex., no seu primeiro dispositivo prevê como 

proposito do Estado integrar o índio “progressiva e harmoniosamente à comunhão 

nacional”. A referida Lei prevê, ainda, a possibilidade de reversão das terras ocupadas 

por comunidades indígenas em favor da União, a partir do momento em que se der o 

abandono espontâneo e imediato daqueles territórios163. 

A tradição civilista é outro exemplo de reconhecimento da inexistência 

atingimento da civilidade exigível e por isso o Código Civil de 1916, revogado pela Lei 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, classificava o índio – sob a denominação de silvícola 

– como relativamente incapaz para os atos da vida civil164. 

Enfim, o escopo integracionista concorreu, necessariamente, para uma 

constante insuficiência de instrumentos jurídicos de proteção aos interesses das 

populações indígenas ao longo do tempo e, consequentemente, representou uma 

negativa aos seus direitos165. 

A Constituição da República de 1988 e várias leis que se seguiram dentro do 

atual regime constitucional reconheceram uma série de direitos e garantias a fim de 

preservar as várias populações indígenas existentes no país até os dias atuais. Ainda 

assim, desafios de toda sorte existem e têm surgido no caminho da implementação 

daqueles direitos e garantias166.  

                                            

 
163 SOUZA FILHO, op. cit., p. 103 e 108. 
164 Art. 6º, III. 
165 Nas palavras de Luiz Edson Fachin: “O escasso arsenal jurídico dedicado ao estudo das instituições 

jurídicas dos povos indígenas bem espelha a complexidade da questão posta. Esta ausência teórica reflete 

a proteção insuficiente e o respeito ausente pelas diversas nações indígenas que ainda resistem em seu 

próprio território” (FACHIN, Luiz Edson. O dever de indenizar os ocupantes de terras indígenas: 

análise da proposta de emenda à Constituição 409 de 2001. In: SILVA, Letícia Borges e Oliveira, 

Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. Curitiba: Juruá, 2007, p. 171). 
166 Há em tramitação no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição 215/2000, que torna 

competência exclusiva do próprio Congresso a aprovação de futuras demarcações de terras indígenas, 

bem como a ratificação das homologações já realizadas pelo poder executivo federal, ao Congresso. A 

referida PEC, que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos 

Deputados, representa um grande risco à defesa dos direitos das populações indígenas e uma clara 

demonstração da existência de grandes forças refratárias àquela garantia.�
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2.1.2. As comunidades quilombolas. 
 

As populações descendentes dos escravos africanos trazidos ao Brasil – 

último país do mundo a abolir a escravidão167 – tiveram uma história de negação de 

direitos tão ou mais intensa do que aquela reservada aos índios168. Considerado, por 

vários séculos, como um simples bem, um ser sem traços de humanidade169, esteve 

submetido a toda sorte de exploração dos detentores do poder na colônia170. Mesmo nas 

                                            

 
167 MOURA, Clovis. Os quilombos e a rebelião negra. 7.ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 12. 
168 De acordo com Juliana Santilli: “Com a abolição da escravatura, em 1899, a legislação republicana 

deixou de se referir aos quilombos como se, por não mais existirem escravos fugitivos, os quilombos 

tivessem deixado de existir. Apenas cem anos depois, com a promulgação da Constituição, em 1988, é 

que os direitos de ex-escravos e seus descendentes às suas terras voltaram a ser previstos e contemplados 

pelo ordenamento jurídico” (SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: 

Peirópolis, 2005, p. 171). 
169 De acordo com Fernando Henrique Cardoso, a negação da condição de humanidade do negro africano 

tornava legítimo, sob a lei cristã, a sua exploração e dominação: “A dominação senhorial e o trabalho 

escravo organizado só se mantinham pela coação; a coação, por sua vez, legitimava-se diante do código 

moral cristão graças à racionalização permitida pela desqualificação do escravo da categoria de pessoa” 

(CARDOSO, op. cit., p. 178). 
170 A respeito da condição do descendente de africano nos Estados Unidos no século XIX, afirma 

Tocqueville: “A opressão, de um só golpe, tirou aos descendentes dos africanos quase todos os privilégios 

da humanidade! O negro dos Estados Unidos perdeu até a lembrança da sua origem; não ouve mais a 

língua que falavam seus pais; abjurou da sua religião e esqueceu os seus costumes” (TOCQUEVILLE, 

op. cit., p. 244). 

Acerca da significância social do sistema escravista, fundamenta Alberto da Costa e Silva: “A escravidão 

seria, antes de qualquer outra coisa, para quem deste modo a define, Orlando Patterson, um vínculo de 

poder e domínio originado e sustentado pela violência, no qual a ‘morte social’ substitui a morte física do 

prisioneiro de guerra, do condenado à pena capital ou do indigente ou enjeitado. A morte social despe o 

escravo de seus ancestrais, de sua família e de sua descendência, retira-o de sua comunidade e de sua 

cultura, desonra-o simbólica e ritualmente. Ele é reduzido a um exílio perpétuo e perde a sua dimensão na 

eternidade, ao deixar de sacrificar aos antepassados e ao morrer sem progênie, pois seus filhos a ele não 

pertencem nem lhe erguem o mais simples dos altares” (SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: 

a África antes dos portugueses. 5. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011, p. 666). 

Ver, também, CARDOSO, op. cit., p. 161. 
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regiões em que se o desenvolvimento econômico se deu de forma menos intensa, a 

presença do escravo negro foi marcante171. 

Ao longo de todo este período em que a escravidão do africano e de seus 

descendentes aqui nascidos representou a garantia de uma abundante mão-de-obra, a 

principal, senão a única, alternativa restante àqueles inconformados com a situação de 

total dominação e violência – em graus variados a violência efetiva representou 

elemento constante na exploração do negro172 – era a fuga selva adentro, longe do 

alcance dos seus senhores173. 

Neste longo período nasceram por todo o país várias comunidades formadas 

por escravos fugidos – e, também, por libertos –, que estavam sujeitas a toda sorte de 

desafios174. A principal forma de organização das comunidades formadas por estes 

escravos se dava em locais despovoados e distantes da sociedade hegemônica e acabou 

sendo conhecida como quilombo175. 

Os levantes e as comunidades formadas por estes escravos em fuga eram 

reprimidos violentamente pela sociedade senhorial existente176. Além da perseguição de 

milícias a serviço dos seus senhores177 e das represálias a que estavam sujeitos ao serem 

                                            

 
171 CARDOSO, op. cit., p. 61-62 e 84. 
172 Ibid., p. 170. 
173 De acordo com Fernando Henrique Cardoso: “O escravo, entretanto, não encontrava no cumprimento 

das normas impostas a esperança de liberdade. Por esse motivo, não era movido, em tese, por qualquer 

incentivo suficientemente forte por si mesmo para mantê-lo na conformidade com as regras impostas. Ao 

contrário, só pela negação total da situação em que se via envolvido, através da fuga, poderia encontrar a 

liberdade” (Ibid., p. 174). 
174 MOURA, op. cit., p. 17. 
175 Relembra Clovis Moura que: “Quilombo era ‘toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, 

em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles’, segundo 

resposta do Rei de Portugal a consulta do Conselho Ultramarino datada de 2 de dezembro de 1740” (Ibid., 

p. 16). 
176 Ibid., p. 11. 
177  Em “Os Sertões”, Euclides da Cunha retrata esta realidade de perseguição: “Daí as façanhas que 

crivam a nossa história nos XVII e XVIII séculos; o sem conto de revoltas debeladas ou quilombos 

dissolvidos por aqueles minúsculos exércitos de capitães-do-mato, através de batalhas ferocíssimas e sem 

nome” (CUNHA, Euclides da. Os sertões (Campanha de Canudos). 3. ed. 2ª Reimpressão. São Paulo: 

Editora Martin Claret, 2009, p. 266). 
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capturados, como não eram nativos destas terras, os negros encontravam, inicialmente, 

muita dificuldade em sobreviver aos desafios da natureza. 

Vencidas as dificuldades iniciais, os quilombos foram, ao longo do período 

escravagista, sendo multiplicados e, em que pese algumas distinções entre si, possuíam 

características comuns, como a policultura agrícola, organização comunitária e uma 

produção de subsistência, características estas que entravam em choque direto com o 

sistema econômico latifundiário dominante na Colônia178. 

O mais famoso quilombo, o de Palmares, surgiu no século XVII e perdurou 

por volta de um século. Estima-se que em seu auge, aquela comunidade tenha alcançado 

entre vinte e trinta mil pessoas, em um período que a população da colônia – incluída, 

aí, a de índios – era de cerca de 500 mil habitantes179. Além do quilombo de Palmares, 

citem-se, por sua grande população, os de Campo Grande e de Ambrósio, ambos em 

Minas Gerais180, que teriam superado, cada um, mais de 10 mil pessoas. 

Aquelas comunidades tiveram como principal período de desenvolvimento 

aquele, já no século XIX, quando já se intensificavam os movimentos que 

reivindicavam o fim da escravidão por todo o Império e começavam a solidificar as 

condições que levaram a sua abolição181. 

Os quilombos foram importantes espaços de negação da estrutura 

escravista182, onde foi possível o desenvolvimento mais livre da cultura do negro no 

Brasil, longe da opressão das senzalas e da vigilância da Igreja Católica183. Por outro 

lado, aqueles redutos não se limitaram a reproduzir culturas ancestrais trazidas da 

África184. Pelo contrário, a mistura das mais diferentes etnias e culturas e a influência de 

                                            

 
178 MOURA, op. cit., p. 42. 
179 RIBEIRO, op. cit., p. 136. 
180 MOURA, op. cit., p. 18. 
181 FAORO, op. cit., p. 548. 

Ver, também, ALMEIDA, op. cit., p. 144. 
182 CARDOSO, op. cit., p. 180.  

Ver, também, MOURA, op. cit., p. 31. 
183 “Os cultos fundados em conteúdos religiosos africanos, ainda hoje vívidos nas zonas que receberam 

maiores contingentes negros, se constituíram em outro reduto da resistência escrava” (RIBEIRO, op. cit., 

p. 268). 
184 Afirma Alberto da Costa e Silva: “O maracatu é uma forte reminiscência dos préstitos reais africanos”. 
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hábitos aqui adquiridos foram fatores responsáveis pelo surgimento de uma nova cultura 

afro-brasileira185. 

Finda a escravidão imposta por vários séculos no Brasil aos africanos e seus 

descendentes aqui nascidos, com a abolição da escravatura, causada, principalmente por 

pressão externa e em função de sua incompatibilidade com o desenvolvimento de um 

capitalismo mais livremente no país186, os descendentes de africanos alcançaram, pela 

primeira vez dentro da sociedade brasileira, o status de seres humanos e, portanto, não 

passiveis de serem escravizados. 

Por outro lado, a liberdade alcançada não foi capaz de compensar a negativa 

de direitos sofrida nos séculos anteriores e nem representou uma melhor perspectiva de 

ascensão social187. Pelo contrário, a substituição do trabalho escravo pela mão-de-obra 

livre contribuiu para uma marginalização ainda maior do ex-escravo, social e, 

principalmente, espacialmente, em quilombos e favelas188. 

Atravessado o período de negação de direitos, ao fim da escravatura, a 

relação do Estado com o negro foi de absoluta passividade, como se a liberdade 

alcançada fosse o ato suficiente para alavancá-lo ao nível do restante da sociedade. Não 

contou o negro descendente do escravo com nenhuma ação positiva do Estado, que lhe 

garantisse melhores condições de vida impossibilitada pelo histórico de opressão 

praticada por aquele mesmo Estado189. 

                                                                                                                                

 

“E pode-se cogitar que representasse, até mesmo sob o disfarce da eleição ou da aclamação, a persistência 

de estruturas de poder africanas no Brasil” (SILVA, op. cit., p. 532). 
185 RIBEIRO, op. cit., p. 236 e 268. 
186 Nas palavras de Fernando Henrique Cardoso: “[...] o regime escravocrata acaba por tornar-se um 

entrave para o desenvolvimento do capitalismo independentemente das possibilidades de suprimento de 

escravos, tão logo haja necessidade de intensificar os meios técnicos de produção e de apelar para a 

calculabilidade e para a economia dos fatores de produção” (CARDOSO, op. cit., p. 225). 
187 TOCQUEVILLE, op. cit., p. 263. 
188 CARDOSO, op. cit., p. 268. 
189 Segundo Fernando Henrique Cardoso: “Por isso, para os brancos, o negro, de inferior social na 

sociedade de castas, passava a inferior biológico na sociedade de classes” (CARDOSO, op. cit., p. 354). 

Sobretudo em razão da ausência de direitos na sociedade brasileira, viu-se surgir, dentro dos quilombos, 

uma organização alheia à esfera de ação do Estado, regulamentada por normas próprias. Neste ponto, de 

acordo com Wolkmer: “[...] encontra-se, ao longo dos séculos XVII e XVIII, uma tradição comunitária 
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A passividade estatal em relação ao negro e as políticas voltadas à 

importação de estrangeiros, principalmente de origem europeia, atendiam a um anseio 

social de clareamento da população brasileira e, consequentemente, contínua e 

progressiva redução dos grupos de pele escura190. 

Exemplo da passividade estatal é que nem mesmo foi reconhecido aos 

descendentes de ex-escravos o direito de permanecer nas terras em que estes formaram 

suas comunidades quilombolas, nos espaços em que seria possível o renascimento e o 

desenvolvimento de uma cultura negada por séculos de escravidão191. Neste ponto, ao 

contrário do que se deu com o ex-escravo e seus descendentes, este direito sobre as 

terras ocupadas, como forma de garantia de preservação e desenvolvimento da cultura, 

ainda que precária e restritivamente, foi reconhecido às populações indígenas192. 

Somente com a promulgação da Constituição da República de 1988 é que 

restou previsto o reconhecimento do direito daquelas comunidades organizadas em 

quilombos sobre as terras habitualmente ocupadas193. No âmbito infraconstitucional, o 

Decreto 4887, de 20 de novembro de 2003 – que revogou o Decreto 3.912, de 10 de 

setembro de 2001 e que tinha o mesmo objeto –, é que regulamenta o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 

por remanescentes das comunidades dos quilombos194. 
                                                                                                                                

 

muito viva, mas nem sempre reconhecida, de pluralismo jurídico, nos antigos ‘quilombos’ de escravos 

negros e em certas ‘reduções’ ou comunidades missioneiras” (WOLKMER, op. cit., p. 209). 
190  RIBEIRO, op. cit., p. 206. 
191 CARDOSO, op. cit., p. 324. 
192 Reitera o entendimento acima Darcy Ribeiro: “A nação brasileira, [...], nunca fez nada pela massa 

negra que a construíra. Negou-lhe a posse de qualquer pedaço de terra para viver e cultivar, de escolas em 

que pudesse educar seus filhos, e de qualquer ordem de assistência. Só lhes deu, sobejamente, 

discriminação e repressão” (RIBEIRO, op. cit., p. 204). 
193 Dispõe o art. Art. 68 dos ADCT:  

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 
194 Em 2004 foi ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalizada perante o STF – ADI 3239 –, com pedido 

de reconhecimento da inconstitucionalidade do referido decreto, sob fundamentos como: a) 

impossibilidade de existência, dentro do ordenamento pátrio, de decreto autônomo, uma vez que não há 

lei ordinária regulamentando a matéria; b) o emprego de critérios excessivamente amplos na 

caracterização da condição de quilombola e das terras sujeitas à desapropriação previstos no Decreto. 
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Aprovada em 20 de julho de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial – Lei 

12.288/2010 – reconhece vários direitos fundamentais, como saúde, cultura, acesso à 

terra, educação, e a necessidade de estabelecimento de políticas públicas voltadas 

especificamente às comunidades quilombolas. A lei confere aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos - que estejam ocupando suas terras – a propriedade 

definitiva e impõe ao poder público a obrigação de emitir os respectivos títulos195. 

Sem dúvida, não somente a população brasileira descendente dos escravos 

sofreu com os efeitos de uma negação histórica de direitos. Por outro lado, a nenhum 

outro grupo de pessoas foi imposta tamanha discriminação negativa que se reflete no 

alto grau de pobreza e de exclusão das populações de pele mais escura196.  

Atualmente, mais de 1.500 comunidades quilombolas já foram assim 

reconhecidas pelos órgãos públicos197. Entretanto, os dados levantados levam a crer que 

se está ainda longe da localização do total destas comunidades existentes ao longo do 

país198. 

                                                                                                                                

 

Até o presente momento não se pronunciou o STF naquele processo sobre a alegada inconstitucionalidade 

do Decreto 4887/2003.  
195 Art. 31 da lei. 
196 Entende de modo diverso Magnoli, para quem: “Ninguém contesta o fato de que, como fruto da 

escravidão, a pobreza afeta desproporcionalmente pessoas de pele mais escura. Entretanto, em 

decorrência das formas pelas quais a economia brasileira ingressou na etapa industrial e se modernizou, a 

pobreza também afeta desproporcionalmente outros grupos, como os nordestinos e os habitantes do meio 

rural” (MAGNOLI, Demétrio. Uma gota de sangue: história do pensamento racial. 1. Ed., 2ª 

reimpressão. São Paulo: Contexto, 2009, p. 363). 

Reconhecendo a marginalização social em razão da cor da pele, afirma Fernando Henrique Cardoso que: 

“A própria legislação sancionou o costume: basta ser ‘preto’ para ser considerado escravo. Assim, a lei de 

regulamentação do ensino primário da Província proibia de frequentar as escolas públicas ‘os escravos, e 

pretos ainda que sejão livres e libertos’” (CARDOSO, op. cit., p. 169). 

Além do exemplo de explícita exclusão de direitos ao negro oferecido por Fernando Henrique Cardoso, 

têm-se notícia de que não foram incomuns outras formas de discriminação legal em razão da cor da pele 

do indivíduo. 
197 De acordo com dados da Fundação Palmares, instituição pública vinculada ao Ministério da Justiça, 

até o ano de 2011 foram certificadas 1711 comunidades quilombolas no Brasil. Disponível in: 

<http://www.palmares.gov.br/?page_id=88>. Acessado em 12 de novembro de 2011. 
198 ALMEIDA, op. cit., p. 53.  
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2.1.3. As populações ou comunidades tradicionais199 
 

Outras comunidades camponesas, cultural e historicamente diferenciadas de 

qualquer modelo de organização externo preexistente, desenvolveram-se no país. Trata-

se de formas organizativas de sociedades que, invariavelmente, lograram estabelecer 

uma relação muito próxima com o meio ambiente, dele extraindo os recursos naturais de 

que necessitavam, sem destruí-lo200. São exemplos de comunidades tradicionais os 

seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco babaçu, faxinalenses e comunidades de 

fundo de pasto, dentre outros201. 

Surgidas à margem do sistema dominante no Brasil, as comunidades 

tradicionais representaram formas alternativas de organização social, e que, após 

centenas de anos de história, são detentoras de uma cultura própria, incluindo, aí, vastos 

conhecimentos sobre a utilização dos recursos naturais de forma harmônica com a 

natureza. 

                                                                                                                                

 

Ver, também, SANTILLI, op. cit., p. 81-82. 
199 A legislação pátria tem utilizado, indistintamente, dos termos “populações”, “povos” e “comunidades” 

como sinônimos, como pode ser observado dos documentos citados no presente tópico. Embora 

entendamos mais adequado o uso do termo “comunidades tradicionais” por ressaltar o vínculo agregação 

voluntária existente naqueles grupos, por vezes se utilizará os demais termos previstos na legislação e 

acima citados. 
200 De acordo com Alfredo Wagner Berno de Almeida: “A heterogeneidade aponta para diferenciações 

sociais, econômicas e religiosas entre esses povos, embora eles estejam em alguma medida unidos por 

critérios políticoorganizativos e por modalidades diferenciadas de uso comum dos recursos naturais” 

(SHIRAISHI NETO, Joaquim (org.). Direito dos povos e das comunidades tradicionais no Brasil: 

declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos definidores de uma política nacional. 

Coleção documentos de bolso, n.º 1, PPGSCA-UFAM/Fundação Ford. Manaus: UEA, 2007, p. 16). 
201 SHIRAISHI NETO, Joaquim. Reflexão do direito das “comunidades tradicionais” a partir das 

declarações e convenções internacionais. In: Hiléia: Revista de Direito Ambiental da Amazônia. ano 2, 

n.º 3. Manaus: Edições Governo do Estado do Amazonas / Secretaria de Estado da Cultura / Universidade 

do Estado do Amazonas, 2006, p. 179.  

Ver, também, ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras de quilombos, terras indígenas, 

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

ocupadas, p. 38. 
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Exemplo maior de região brasileira em que se tornou possível o 

desenvolvimento, de forma ampla, de comunidades tradicionais corresponde à região 

mais ao norte do país. Nadia Farage aponta para a tradição extrativista da atual região 

amazônica, desde os primórdios do período colonial. Segundo a autora: “É justamente a 

economia extrativista, apoiada na mão-de-obra indígena, que caracteriza o Grão-Pará, 

na definição utilizada por C. Cardoso (1984), como uma ‘área colonial periférica’”  202. 

Sobretudo em função da ausência do poder estatal ao longo dos séculos, 

somada à necessidade de sobrevivência, várias formas de organizações sociais 

tradicionais encontraram naquela região um ambiente propício ao seu desenvolvimento. 

O contato com o nativo e a absorção de seus conhecimentos também exerceram 

naquelas comunidades extrativistas inegável influência.  

No que diz respeito, ainda, à influência indígena, faz-se necessário lembrar 

que as políticas assimilacionistas das populações indígenas voltadas à região norte, 

sobretudo após o período pombalino – as quais tinham como principal objetivo a 

resolução do problema da ausência de mão-de-obra na região203 –, concorreram para 

embutir um forte traço indígena na caracterização pessoal e cultural dos membros das 

comunidades tradicionais existentes naquela região. 

Em que pese haver uma grande diversidade de espécies, é elemento comum 

entre as comunidades tradicionais a existência de laços de solidariedade nascidas em 

razão de ameaças externas, sobretudo aquelas representadas pelos grupos 

antagonistas204. Por outro lado, cada comunidade tradicional tem seu desenvolvimento 

estritamente relacionado às condições peculiares, caracterizadas pela forma como se 

deram os conflitos ao longo de sua história, os recursos naturais disponíveis, seus 

conhecimentos desenvolvidos205. 

O avanço das fronteiras agrícolas sobre as florestas, sobretudo na região 

                                            

 
202 FARAGE, op. cit., p. 24. 
203 Segundo Nádia Farage: “Em suma, da perspectiva do Estado português, o bom sucesso de sua empresa 

colonizadora tinha na assimilação um requisito básico: a população indígena haveria que se diluir em 

meio à sociedade colonial, sua singularidade engolfada pela nova ordem que o período pombalino impôs 

com vigor maior” (Ibid., p. 43). 
204 ALMEIDA, op. cit., p. 29. 
205 Ibid., p. 72. 
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amazônica, e o crescimento descontrolado das grandes cidades, representam graves 

riscos à manutenção daquelas comunidades e, consequentemente, sobre sua cultura e 

seus conhecimentos. Acerca desta preocupação, já alertava Darci Ribeiro há algumas 

décadas: 

Hoje, a Amazônia se oferece ao Brasil como sua grande área de 

expansão, para a qual inevitavelmente milhões de brasileiros já 

estão se transladando e continuarão a transladar no futuro. 

Mais da metade da população original de caboclos da 

Amazônia já foi desalojada de seus assentos, jogada nas 

cidades de Belém e Manaus. Perde-se, assim, toda a sabedoria 

adaptativa milenar que essa população havia aprendido dos 

índios para viver na floresta
206. 

 

Não obstante a marginalização das comunidades tradicionais ao longo dos 

séculos, estas comunidades – da mesma forma que as comunidades indígenas e 

quilombolas – estão sujeitas, na atualidade, a novos riscos decorrentes, principalmente, 

de interesses mercadológicos de grandes grupos econômicos sobre os seus 

conhecimentos tradicionais. 

Após apreender o conhecimento detido pelas comunidades tradicionais e de 

posse das informações genéticas sobre os recursos utilizados, aqueles grupos postulam o 

direito a patentear as formulas descobertas. Trata-se do fenômeno conhecido como 

“biopirataria”, de consequências extremamente negativas às comunidades tracionais. 

Há, neste processo, uma verdadeira expropriação dos conhecimentos 

tradicionais, em favor das grandes empresas, em especial do ramo farmacêutico, que, a 

partir daí, buscam auferir lucros com a pulverização do uso da fórmula patenteada, 

inclusive sobre as comunidades tradicionais, detentores originários daqueles 

conhecimentos. Neste ponto, a legislação interna e internacional sobre direitos de 

patentes representa uma negativa de direitos a estas comunidades tradicionais207. 

                                            

 
206 RIBEIRO, op. cit., p. 278-280. 
207 De acordo com Boaventura de Souza Santos: “Os efeitos negativos da biopirataria que afecta o Sul são 

consideráveis e comprometem a possibilidade de encontrar formas de desenvolvimento capazes de tirar 

partido dos recursos próprios das comunidades para benefício destas (SANTOS, Boaventura de Souza; 

MENESES, Maria Paula G.; NUNES, João Arriscado. Conhecimento e transformação social: por uma 

ecologia de saberes. In: Hiléia: Revista de Direito Ambiental da Amazônia. ano 4, n.º 6. Manaus: 
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As comunidades tradicionais detêm íntima relação com a terra em que 

habitam e os laços que as unem ao meio não podem ser, de forma alguma, limitados aos 

direito de posse ou propriedade – conceitos jurídicos desenvolvidos pela sociedade 

hegemônica ocidental. Pelo contrário, o espaço que ocupam se confunde com a sua 

forma de viver e com sua cultura.  

Além disso, a adaptação das condições de vida destes grupos aos limites do 

meio ambiente demonstram, muitas vezes, a consciência e a preocupação com 

sustentabilidade ambiental, valor este para o qual a sociedade capitalista somente 

começa, lentamente, a despertar nos últimos anos, após séculos de exploração do meio 

ambiente208. 

A legislação pátria tem reconhecido a existência das comunidades 

tradicionais somente nas últimas décadas. Exemplo disso é que, em 10 de fevereiro de 

1992, a Portaria IBAMA no. 22 criou o Centro Nacional de Desenvolvimento 

Sustentado das Populações Tradicionais, com a finalidade de desenvolver planos, 

projetos e programas na defesa dos direitos e interesses daqueles grupos. 

A Lei 9985/2002, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, busca garantir, observadas as condições e vedações 

expressas, a permanência das populações tradicionais nas unidades de conservação, 

sobretudo nas Unidades de Uso Sustentável209. Trata, também, da política de 

reassentamento daquelas populações tradicionais para outras áreas, nos casos em que a 

sua permanência é incompatível com os objetivos da lei. 

Em 27 de dezembro de 2004 foi aprovado o Decreto que cria a Comissão 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, com 
                                                                                                                                

 

Edições Governo do Estado do Amazonas / Secretaria de Estado da Cultura / Universidade do Estado do 

Amazonas, 2006, p. 58). 
208 ALMEIDA, op. cit., p. 37. 
209 A referida lei, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estabelece duas categorias 

de Unidades de Conservação: a) as Unidades de Proteção Integral – marcadas por maiores limitações à 

presença humana; b) as Unidades de Uso Sustentável. Dentro da última categoria, admite-se, de acordo 

com as condições impostas pela lei, a presença humana. São espécies de Unidades de Uso Sustentável, 

nos termos do art. 14 da lei: I – Área de Proteção Integral; Área de Relevante Interesse Ecológico; 

Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural.�
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competência para estabelecer a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Tradicionais e outras formas de atuação para a garantia dos direitos 

daquelas comunidades. Entre as principais inovações do decreto, cite-se, inicialmente, a 

alteração da expressão “populações tradicionais” para “comunidades tradicionais”, que 

melhor traduz a forma organizacional coletiva daqueles grupos210. 

O referido Decreto foi revogado pelo Decreto de 13 de julho de 2006, que 

alterou a denominação da “Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Tradicionais” para “Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais”, bem como alterou a competência e a 

composição do referido órgão. 

O Decreto 6040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e atribui à 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais – CNPCT - a competência para coordená-la e implantá-la. 

O Decreto, no seu art. 3º, define a expressão “Povos e Comunidades 

Tradicionais” como: 

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. 

 

No Paraná, as comunidades tradicionais conhecidas por Faxinais lograram o 

reconhecimento pelo poder público local. O Decreto estadual 3346, de 14 de agosto de 

1997, cria no Paraná as Áreas Especiais de Uso Regulamentado, para fins de abranger 

as áreas em que se desenvolve o “Sistema Faxinal”, com o objetivo de melhorar as 

condições de vida daquelas comunidades, bem como buscar conciliar as atividades 

agropastoris ali realizadas com a preservação ambiental211. 

                                            

 
210 Ibid., p. 38. 
211 A respeito desta espécie de comunidade tradicional que encontra no Paraná vários exemplos, afirma 

Alfredo Wagner Berno de Almeida: “A Lei Estadual do Paraná de 14 de agosto de 1997 que reconhece 

formalmente os ‘faxinais’ como ‘sistema de produção camponês tradicional, característico da região 

Centro-Sul do Paraná, que tem como traço marcante o uso coletivo da terra para produção animal e 
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Em que pese a existência das populações ou comunidades tradicionais 

venha sendo reconhecida pela legislação pátria, o reconhecimento e a efetivação dos 

direitos dos povos e comunidades tradicionais representa, ainda, um grande desafio212. 

 

2.2. Os movimentos camponeses213 
 

A história de violência exercida no campo sobre índios, ex-escravos e outras 

coletividades de pequenos camponeses surgidas no Brasil ao longo dos últimos cinco 

séculos gerou, em contrapartida, importantes movimentos de resistência desde o início 

da colonização214.  

Alguns destes movimentos tiveram grande importância, independentemente 

de seu êxito final no enfrentamento com o poder estabelecido215, sobretudo por chamar 

a atenção para as reivindicações de garantias mínimas àquelas coletividades dentro do 

                                                                                                                                

 

conservação ambiental.’ (Art. 1); as Leis municipais aprovadas no Paraná que reconhecem os criatórios 

comuns. Estas Leis Municipais deste fevereiro de 1948, como aquelas reconhecidas pela Câmara de São 

João do Triunfo (Lei n. 09 de 06/02/48) e pela Câmara Municipal de Palmeira (Lei n. 149 de 06/05/77), 

buscam delimitar responsabilidades inerentes ao uso das terras de agricultura e de pastagens, com as 

respectivas modalidades de cercamento” (ALMEIDA, op. cit., p. 36). 
212 Segundo Alfredo Wagner Berno de Almeida: “[...] não há uma reserva extrativista sequer regularizada 

fundiariamente e o percentual de áreas assim declaradas não alcança 5% das áreas de ocorrência de 

babaçuais, castanhais e seringais” (Ibid., p. 40).  
213 O presente item não tem por finalidade esgotar todos os movimentos de resistência surgidos no país ao 

longo dos anos. Pelo contrário, a menção a apenas alguns destes movimentos objetiva, sobretudo, 

identificar fatores sociais, políticos e econômicos que se fizeram sentir comumente nas relações das 

comunidades e populações marginalizadas no país. Assim, ao lado dos movimentos camponeses citados, 

poder-se-ia apontar outros de inegável relevância, como a Balaiada, ocorrida na Província do Maranhão, e 

a Cabanagem, na Província do Pará, ambas em meados do século XIX.�
214 Darcy Ribeiro contesta a ideia difundida no sentido de que no Brasil houve uma natural e pacífica 

convivência entre as diferentes culturas e povos ao longo dos séculos. Segundo o autor: “Às vezes se diz 

que nossa característica essencial é a cordialidade, que faria de nós um povo por excelência gentil e 

pacífico. Será assim? A feia verdade é que conflitos de toda a ordem dilaceraram a história brasileira, 

étnicos, sociais, econômicos, religiosos, raciais etc” (RIBEIRO, op. cit., p. 152). 
215 Ibid., p. 23. 
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sistema de apropriação e exploração da terra216 e serviram como ponto de partida para 

vários direitos alcançados posteriormente por estes grupos. 

As revoltas no campo tenderam a crescer à medida que se dava maior 

crescimento da população excluída do acesso à terra no país e diante do surgimento de 

novos polos de poder que passavam a exercer pressão sobre aqueles grupos. 

Ganham relevância, assim, os movimentos ocorridos nos dois últimos 

séculos, período marcado por importantes alterações da realidade social, como, p. ex., a 

expansão do poderio do grande posseiro a partir do declínio do regime sesmarial, o 

surgimento de polos de poder regional, na figura dos coronéis, o desenvolvimento 

industrial nos grandes centros, o processo de industrialização da agricultura. Tais fatos 

trouxeram graves repercussões sobre o acesso à terra daquelas minorias.  

Passa-se a tratar de alguns desses relevantes movimentos e suas 

repercussões sobre o direito à terra das classes menos favorecidas no Brasil que, em que 

pese a diversidade de ideologias, crenças e forma de organização, são unidos por um 

traço comum, consistente na defesa do direito de viver e se desenvolver sobre um 

espaço de onde seja possível extrair seu sustento217. 

 

2.2.1. Canudos 
 

O conflito ocorrido em Canudos envolve uma série de fatores que, somados, 

possibilitaram a formação de uma das maiores resistências ao poder estatal já vistas no 

país. A região em que viria a se instalar a comunidade de Canudos, ao norte da Bahia, 

era caracterizada em fins do século XIX e início do século seguinte por uma situação de 

exclusão social de um número relevante da população, que se viam impossibilitados de 

alcançar seu sustento, por fatores como ausência de acesso à terra, diante da grande 

concentração de terras em favor de poucos proprietários218 e do poderio dos coronéis, as 

graves secas recorrentes que afligiam a região. 

Assim, a realidade socioeconômica, somada à inegável influência espiritual 

                                            

 
216 GUIMARAES. Quatro séculos de latifúndio, p. 117. 
217 RIBEIRO, op. cit., p. 393. 
218 Ibid., p. 152. 



65 

 

 

exercida pelo líder Antônio Conselheiro, tornaram a comunidade de Canudos, fundada 

num sistema de exploração coletiva da terra, um ambiente de esperança de uma vida 

melhor aos sertanejos. Em pouco tempo aquela comunidade – montada sobre um 

latifúndio inutilizado – já contava com dezenas de milhares de pessoas, inclusive 

empregados de fazendas da região, ex-jagunços etc219. 

O súbito crescimento da comunidade de Canudos e do poder de influência 

potencializado por Antônio Conselheiro passaram a despertar a preocupação de forma 

generalizada. Desde as lideranças locais – preocupadas com a alteração do equilíbrio de 

poder regional, nas mãos dos coronéis –, até o Governo Federal – que enxergava em 

Canudos um movimento revolucionário e contrário ao Republicanismo nascente220 –, e 

a Igreja Católica – preocupada com a liderança espiritual exercida por Conselheiro –, 

era interesse comum àquelas instâncias a destruição de Canudos221. 

A comunidade de Canudos restou aniquilada em virtude de reiteradas 

investidas do poder público – Exército –, antecedidas pela ocorrência de vários 

confrontos vencidos pelos sertanejos de Canudos. 

 

2.2.2. Guerrilha sertaneja do Contestado222 
 

O início do século XX foi um período marcado por graves conflitos agrários 

                                            

 
219 Nas palavras de Ligia Osorio Silva: “Canudos (Belo Monte), talvez o mais sangrento desses episódios, 

teve como cenário o sertão baiano. Essa fazenda, abandonada às margens do Vaza-Barris, atraiu 

sertanejos de vários estados que abandonavam seus lugares de origem para se congregar em torno do 

místico Conselheiro. No ápice de sua breve existência (1893-1897), chegou a reunir entre 20 mil e 30 mil 

pessoas” (SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 281). 
220 MACHADO, Paulo. Lideranças do Contestado: a formação e a atuação das chefias caboclas (1912-

1916). Campinas: Editora da Unicamp, 2004, p. 213. 
221 RIBEIRO, op. cit., p. 158-159. 
222 Adotamos, aqui, a denominação dada por Paulo Machado: “Considero a denominação ‘Guerra 

Sertaneja do Contestado’, tal como foi empregada por Mauricio Vinhas de Queiroz, mais adequada, por 

indiretamente fazer referencia a outras guerras e movimentos sertanejos brasileiros como Pedra Bonita, 

Muckers, Canudos, Caldeirão, em que as esperanças místicas, os problemas em relação à posse de terras e 

a resistência aos representantes do poder local também precipitaram movimentos sociais de semelhante 

natureza” (MACHADO, op. cit., p. 36). 
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na região do planalto catarinense, na divisa com o estado do Paraná, na região que ficou 

conhecida como “contestada”, em razão da ausência de claros limites entre aqueles 

estados. A referida região foi prosperamente ocupada por pequenos camponeses, 

posseiros sem títulos, que, sobretudo, produziam para sua subsistência – mas também 

realizavam o extrativismo, em especial para a o consume e venda da erva-mate –, a 

partir das últimas décadas do século XIX. 

Contudo, em virtude do crescimento da importância estratégica da região e 

das novas possibilidades surgidas com a instauração do federalismo – e os problemas 

dele decorrentes, como a transferência do domínio das terras devolutas em favor dos 

Estados –, multiplicou-se a ação de diferentes grupos de interesses sobre aquelas terras 

previamente ocupadas.  

Assim, p. ex., os grileiros postulavam o reconhecimento de terras 

irregularmente; os grandes coronéis regionais e seus aliados fazendeiros buscavam 

expulsar os pequenos camponeses pelo uso da força; e as empresas ferroviárias que 

criavam novos ramais de linhas de trem na região passavam a obter terras, tanto por 

doação dos estados, como por aquisição de particulares223. 

A complexa situação vivida pelos pequenos camponeses da região – 

formada por pessoas de diferentes origens e etnias, inclusive negros e índios224 –, de 

exclusão do acesso às terras anteriormente ocupadas, somada ao elemento religioso, 

foram condições fundamentais para o desencadeamento de um movimento de revolta, 

cujo ponto alto se deu durante os conflitos ocorridos na Guerrilha Sertaneja do 

Contestado, que ocorreu entre os anos de 1912 e 1916225. 

Durante este período, os pequenos camponeses, confrontaram os 

expropriadores e grandes lideranças locais, de modo a abalar, em grande medida, a força 

oligárquica daquela região226. Em consequência do aumento da força do movimento 

sertanejo da região e tendo em conta a proporção alcançada por outros movimentos 

populares eclodidos em outras regiões do país, o governo federal reconheceu a 

necessidade de intervenção das tropas federais para a aniquilação do movimento. 
                                            

 
223 Ibid., p. 74. 
224 Ibid., p. 336. 
225 SILVA, Ligia Osorio, op. cit., p. 282. 
226 MACHADO, op. cit., p. 280. 
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Terminado o conflito na região, com a derrota do movimento formado pelos 

pequenos camponeses na região do Contestado, viu-se uma retomada, agora em níveis 

muito mais abrangentes, do poder coronelista sobre o pequeno sertanejo local227. A 

situação daqueles sertanejos após o esgotamento da força da guerrilha foi a de total 

desamparo pelo poder público, que preferia aplicar as terras passíveis de ocupação às 

colônias formadas por grupos vindos da Europa228. Gerou-se, a partir daí, um processo 

de exclusão do acesso à terra às pequenas comunidades regionais de forma mais intensa 

do que se deu no período anterior ao início do movimento revoltoso. Em consequência, 

os camponeses que não foram mortos ou presos, foram expulsos para regiões mais 

longínquas, relegados à própria sorte. 

 

2.2.3. A guerrilha de Porecatu 
 

A região norte do Paraná foi palco de graves conflitos que envolveram a 

disputa da terra229. Sobretudo por volta do início da década de 1940, uma grande 

quantidade de pequenos agricultores foi levada à região da cidade de Porecatu, com a 

promessa de que receberiam terras do governo daquele Estado230. 

Após derrubarem extensas áreas de florestas e darem início à exploração 

agrícola na região, como condição para o recebimento das terras prometidas pelo poder 

público, a comunidade camponesa ali formada não logrou ver transferida em seu favor a 

efetiva propriedade daqueles territórios231. Mais do que sujeitos à omissão do governo 

do Estado do Paraná, viram-se inseridos em graves disputas sobre a titularidade das 

                                            

 
227 Afirma Paulo Machado: “[...] com o fim da guerra sertaneja, o poder dos coronéis contou com muitas 

condições favoráveis para tornar-se mais abrangente e discricionário sobre as populações caboclas do 

planalto” (Ibid., p. 326). 
228 Ibid., p. 34. 
229 De acordo com Marcelo Eiji Oikawa: “Os conflitos armados pela posse da terra eclodiram entre 

meados da década de 1940 e início da década de 1950, no perímetro formado pelos municípios de 

Jaguapitã, Guaraci, Centenário do Sul e Porecatu, no centro do norte do Paraná” (OIKAWA, op. cit., p. 

17). 
230 Ibid., p. 15. 
231 Ibid., p. 51. 
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terras com grandes fazendeiros da região, em função da grande valorização das terras na 

região232. 

Como resposta à violência e à coação exercida pelos grupos detentores do 

poder da região – incluindo-se, aí, integrantes do poder público, como representantes do 

judiciário, integrantes da elite econômica, que acabavam por reconhecer, 

invariavelmente, a prevalência dos direitos dos seus pares em desfavor dos pequenos 

camponeses – foi formado um movimento, relativamente organizado, de resistência, que 

teve início no início da década de 1940233. 

Em razão do levante da comunidade de pequenos agricultores, a violência 

agudizou-se na região no período compreendido entre fins daquela década e início da 

década seguinte, e vários foram os mortos contabilizados entre os envolvidos, 

incluindo-se, aí, grupos de pequenos camponeses revoltosos, integrantes da polícia 

destacados para conter a ação armada daqueles grupos na região de Porecatu, milicianos 

contratados pelos grandes fazendeiros234. 

Em que pese a grande violência causada pela Guerrilha de Porecatu, o 

movimento ali organizado deu causa a importantes vitórias na luta em favor de uma 

melhor distribuição de terras em favor dos menos favorecidos. Em consequência dos 

conflitos gerados na região, o governo do Paraná criou a primeira lei de desapropriação 

de terras com finalidade de reforma agrária235. 

A aprovação da referida legislação não garantiu, na prática, os objetivos 

almejados, sobretudo em razão do grande poder de influência exercido pelos grandes 

fazendeiros e grileiros da região236, de modo que grande parte dos pequenos 

camponeses acabou sendo remanejada para terras já pertencentes ao Estado, sem 

maiores prejuízos aos grandes detentores de terra da região. Além disso, uma parcela 

considerável dos pequenos camponeses jamais teve reconhecido qualquer direito sobre 

                                            

 
232 Ibid., p. 53. 
233 Ibid., p. 17. 
234 Atesta Marcelo Oikawa que: “Em 1953, um levantamento constatou que em mais de metade de suas 

covas [da região] estavam enterrados os corpos de pessoas assassinadas” (Ibid., p. 302). 
235 Ibid., p. 17. 
236 Ibid., p. 186. 
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as terras237. 

Por outro lado, a aprovação daquela legislação de reforma agrária pelo 

Estado do Paraná, somada à pressão exercida pelas organizações camponesas, 

possibilitou o início de um processo de garantia do acesso à terra a grande parte dos 

pequenos camponeses da região de Porecatu.  

A crise ocorrida na região possui grande relevância no cenário nacional, 

uma vez que veio inspirar o surgimento de outras leis, em especial no âmbito federal, no 

sentido de se promover uma reforma agrária no Brasil, de forma mais efetiva. Nas 

décadas seguintes foi aprovado, p. ex., o Decreto-Lei 554, de 25 de abril de 1969, que 

dispunha sobre a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária.  

A instabilidade causada na região de Porecatu na época é só mais um 

exemplo das várias disputas sobre a terra que se fizeram sentir no país no mesmo 

período. 

 

2.2.4. O MST 
 

Em meados da década de 1980 emerge no cenário nacional o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST –, como uma importante organização 

surgida para a garantia dos direitos de camponeses alheios ao acesso à terra no país238. 

O MST, assim como outros movimentos formados por grupos camponeses 

marginalizados, exerce importante papel ao atuar na reivindicação sobre o poder público 

e fazer com que o restante da sociedade volte suas atenções para a gravidade do 

problema do acesso à terra no Brasil239. 

Nas últimas décadas o MST tem ostentado grande importância na defesa da 

reforma agrária no Brasil, sobretudo no exercício de pressão sobre os órgãos públicos 

                                            

 
237 Ibid., p. 18, 186 e 300. 
238 ALMEIDA. Terras de quilombos, terras indígenas, “babaçuais livres”, “castanhais do povo”, 

faxinais e fundos de pastos: terras tradicionalmente ocupadas, p. 81. 
239 De acordo com Carlos Frederico Marés de Souza Filho: “[...] nem o MST, nem o EZLN desejam 

constituir-se em Estados nacionais, donde, se poderia dizer que não exercem o direito à autodeterminação, 

ao contrário, aceitam o Estado nacional, apesar de desejarem, e algumas vezes conseguirem, impor 

mudanças em suas regras” (SOUZA FILHO. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, p. 79). 
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responsáveis por aquelas políticas240. Muitas vezes atuando à margem da ordem jurídica 

posta, tais movimentos concorrem para a alteração das regras jurídicas, com vistas a 

albergar os direitos dos camponeses desprovidos do acesso à terra241. 

Por outro lado, a função desempenhada pelo MST não se resume à garantia 

da reforma agrária. Pelo contrário, ante a íntima ligação entre a questão ambiental e o 

acesso à terra, movimentos como aquele aparecem como potenciais polos de limitação à 

agressão ao meio ambiente242. 

 

2.2.5. Novos movimentos sociais 
 

De acordo com Alfredo Wagner Berno de Almeida, verifica-se uma 

tendência vivenciada pelos movimentos sociais ligados à questão do acesso à terra, na 

atualidade, no sentido da superação de dicotomias simplistas que colocam em lados 

opostos o rural e o urbano, o nômade e o localmente estabelecido, uma vez que tais 

simplificações deixam de apreender a grande diversidade de comunidades e, 

                                            

 
240 Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – apontam que até o ano de 

1994 cerca de 16,5 milhões de hectares haviam sido objeto de reforma agrária e que em 2009 este número 

superava um total de 84 milhões de hectares. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/portal/arquivos/servicos/numeros_reforma_agraria/area_incorporado_prog_refo

rma_agraria_032010.xls>. Acessado em 12 de novembro de 2011. 
241 SOUZA FILHO, op. cit., p. 79. 
242 Nesse sentido afirma Enrique Leff: “[...] o impacto do desenvolvimento nos processos de degradação 

socioambiental, na produção de pobreza e na deterioração das condições de existência e na qualidade de 

vida das maiorias desencadeou movimentos sociais que estão na base da construção dos novos direitos 

ambientais, culturais, coletivos e territoriais dos povos. Tal é o caso do Movimento dos Sem-Terra e do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Brasil que fundaram um movimento a favor da agricultura 

ecológica, do movimento da Confederação Nacional de Trabalhadores Agrícolas, contra os cultivos e 

produtos transgênicos e contra as tentativas de mudar o Código Florestal Brasileiro, que ameaça 

incrementar o desmatamento da floresta amazônica; e de tantos outros, como o movimento dos 

seringueiros pela definição de suas reservas extrativistas no estado do Acre, movimento paradigmático 

por causa da emblemática figura de Chico Mendes” (LEFF, Enrique. Saber ambiental: 

sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. 7. 

Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 369). 
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consequentemente, de realidades, interesses, valores, organização243. 

Dessa forma, a emergência da politização e da organização dos mais 

diversos grupos como “sujeitos de ação” em defesa de suas realidades locais, inclusive 

diante do poder público, esvaziam conceitos pretensamente genéricos que buscam 

abarcar as múltiplas formas de organizações das comunidades que se desenvolvem à 

margem do modelo político-econômico predominante244. 

Dessa forma, vislumbra-se uma tendência de que pequenos grupos e 

comunidades se façam representar diretamente perante os órgãos estatais e também 

diante da sociedade, com o propósito de reivindicar seus mais variados direitos245. 

 

2.3. Comunidades marginalizadas na atualidade 
 

Em que pese a distinção apresentada no capítulo entre as diversas 

expressões de organizações das comunidades e grupos marginalizados, não são, na 

maioria das vezes, passíveis de uma estrita delimitação. Pelo contrário, não era 

incomum a convivência de índios e caboclos nos quilombos, a existência de negros 

fugidos inseridos em outras comunidades tradicionais etc. 

A formação da sociedade brasileira foi marcada por um processo altamente 

excludente do acesso à terra, nas suas mais variadas formas, e por conflitos entre que 

colocavam de um lado aquelas populações e comunidades marginalizadas e de outro os 

detentores do poder246. 

O poder público, nas suas variadas formas, teve um papel intransferível na 

negação de direitos das comunidades e povos marginalizados do processo de acesso à 

terra no país e na repressão ao surgimento de formas alternativas de organização social 

– aqui, sobretudo, por meio dos órgãos responsáveis pelo exercício da força física, a 

                                            

 
243 “ALMEIDA, op. cit., p. 80 e 87. 
244 Ibid., p. 94 e 97. 
245 LEFF, op. cit., p. 120. 
246 Darcy Ribeiro reitera o entendimento acima: “O processo de formação do povo brasileiro, que se fez 

pelo entrechoque de seus contingentes índios, negros e brancos, foi, por conseguinte, altamente 

conflitivo” (RIBEIRO, op. cit., p. 153). 
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polícia e o exército247. 

A ausência de direitos e de políticas estatais voltadas a estes grupos ante a 

ordem jurídica vigente tradicionalmente impossibilitava a manifestação de sua vontade 

de permanecer em contato com a terra e protegidos da invasão de terceiros. 

A Constituição de 1988, ao reconhecer como direitos constitucionais formas 

de organização social anteriormente reprimidas ou ignoradas, apresentou um importante 

passo na sua efetivação e na mudança de paradigma de ação do poder público248. Este 

reconhecimento de direitos recente concorreu para a inversão de uma tendência à 

extinção de grupos que tendiam ao desaparecimento. 

Mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, que ampliou o rol de 

direitos aos grupos tratados no presente capítulo, a realidade aponta para um longo 

caminho a ser percorrido na garantia do acesso à terra aos indivíduos e comunidades 

que dela dependem para o seu desenvolvimento e, consequentemente, para a correção 

de uma negação histórica de direitos249. 

                                            

 
247 De acordo com Frantz Fanon: “Nos países pobres, subdesenvolvidos, onde segundo a regra a maior 

riqueza é vizinha da maior miséria, o exercito e a polícia constituem os pilares do regime” (FANON, 

Frantz. Os condenados da terra. Tradução: Enilce Albergaria Rocha & Lucy Magalhães. Juiz de Fora: 

Ed. UFJF, 2005, p. 200). 
248 ALMEIDA, op. cit., p. 51. 
249 A respeito das dificuldades na implementação das políticas públicas em favor dos grupos 

marginalizados do acesso à terra, afirma Alfredo Wagner Berno de Almeida: “[...] os resultados de sua 

aplicação pelos órgãos oficiais tem se mostrado inexpressivos, sobretudo no que tange às terras indígenas, 

às comunidades remanescentes de quilombos e às áreas extrativistas” (Ibid., p. 40). 

No mesmo sentido, Darcy Ribeiro: “Velhas questões institucionais, não tendo sido resolvidas nem 

superadas, continuam sendo os principais fatores de atraso e, ao mesmo tempo, os principais motores de 

uma revolução social”. “Em seus desígnios de resguardar velhos privilégios por meio da perpetuação do 

monopólio da terra, do primado do lucro sobre as necessidades e da imposição de formas arcaicas e 

renovadas de contingenciamento da população ao papel da força de trabalho superexplorada” (RIBEIRO, 

op. cit., p. 226). 

Ressalta, da mesma forma, este problema, Antônio Carlos Wolkmer: “De fato, a legislação privada e as 

políticas legais impostas pelo Estado não conseguiram, até hoje, enfrentar e solucionar adequadamente as 

agudas questões estruturais da Sociedade Brasileira, como a concentração da riqueza nas mãos de poucos, 

as abissais desigualdades sociais e a crescente exclusão para milhões de pessoas da moradia e da posse da 

terra” (WOLKMER, op. cit., p. 106). 
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3. A GARANTIA DO ACESSO À TERRA NO BRASIL SOB A 
PERSPECTIVA MULTICULTURAL 

 

A superação do processo de marginalização social e de exclusão do acesso à 

terra ao longo de mais de cinco séculos exige uma reanálise dos fundamentos da 

sociedade brasileira, sobretudo das instituições públicas e as suas relações com aqueles 

grupos minoritários, que expressam culturas diversas.  

 

3.1. A modernidade de origem europeia250 
 

O período das grandes navegações e da descoberta da América pela Europa 

coincidiu com um momento de profundas modificações pelas quais passava o 

continente europeu. Trata-se do surgimento do pensamento filosófico moderno, que, 

sobretudo com base nas novas descobertas realizadas nos campos da física, matemática 

e outras ciências, sobrepôs-se à visão do mundo corrente no fim da Idade Média e 

fortemente influenciada pelo poder da Igreja Católica251. 

A modernidade trouxe importantes mudanças na forma de organização 

social na Europa. Nesse período é que se desenvolvem os Estados Nacionais, que 

passam a englobar, sob o conceito de nação, toda a população submetida à soberania do 

Estado – fundado, inicialmente, na centralização do poder na figura do monarca. 

 

                                            

 
250 Entende-se, no presente texto, que o período histórico conhecido como Modernidade tem seu 

surgimento no período que coincide com uma época de desenvolvimento das relações mercantis e o início 

da formação dos estados nacionais, em especial na Renascença italiana, por volta do século XIV. 

(TOLEDO, Cezar Arnaut; BERNARDO, Leandro Ferreira. Virtù e Fortuna no pensamento de 

Maquiavel. Acta Scientiarum, Maringá, v. 24, n. 1, fev., 2002). 
251 De acordo com Capra: “Nos séculos XVI e XVII, a visão de mundo medieval, baseada na filosofia 

aristotélica e na teologia cristã, mudou radicalmente. A noção de um universo orgânico, vivo e espiritual 

foi substituída pela noção do mundo como uma máquina, e a máquina do mundo tornou-se a metáfora 

dominante da era moderna. Essa mudança radical foi realizada pelas novas descobertas em física, 

astronomia e matemática, conhecidas como Revolução Científica e associadas aos nomes de Copérnico, 

Galileu, Descartes, Bacon e Newton” (CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 2004, p. 34). 
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3.2. Fundamentos e consequência da filosofia do iluminismo 
 

Já no século XVIII ganham corpo as teorias de inspiração burguesa que 

propugnavam como valores fundamentais à manutenção social a igualdade entre todos 

os homens e uma maior liberdade do indivíduo frente ao Estado252. O iluminismo, 

movimento cultural fundado no racionalismo filosófico, surge neste contexto e tem na 

figura do indivíduo livre e independente seu grande pressuposto253. 

Outro pressuposto fundamental no iluminismo consiste na crença de um 

constante progresso da humanidade, a partir da apropriação do conhecimento. O 

processo civilizatório decorrente do conhecimento racional traria uma função à Europa: 

a de propagadora dos seus valores e da sua razão ao restante do mundo, a fim de 

estender a todo o globo o acesso à civilização254. 

Assim, não é por acaso que as principais teorias formuladas e exportadas 

pela Europa ao restante do mundo tinham por pressuposto a sua forma de organização, 

ou como afirma Norbert Elias:  

Nos séculos XVIII e XIX, os filósofos e sociólogos que falavam 

em ‘sociedade’ pensavam geralmente em ‘sociedade burguesa’ 

– isto é, em aspectos da vida social que pareciam situar-se além 

dos aspectos dinásticos e militares do Estado
255

. 

 

O racionalismo europeu foi responsável por importantes mudanças dentro 

da teoria do Estado que já vinha se formando a partir do início da modernidade. Sob a 

                                            

 
252 MAGNOLI, op. cit., p. 23. 
253 De acordo com Norbert Elias: “A imagem do indivíduo como ser inteiramente livre, independente uma 

‘personalidade fechada’ que é ‘por dentro’ inteiramente autossuficiente e separada de todos os demais, 

tem por trás de si uma longa tradição no desenvolvimento das sociedades europeias” (ELIAS, Norbert. O 

processo civilizador, volume I: uma história dos costumes. tradução: Ruy Jungmann; revisão e 

apresentação: Renato Janine Ribeiro. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 228). 
254 Acerca do processo civilizatório europeu, continua Elias: “Mas se examinamos o que realmente 

constitui a função geral do conceito de civilização, e que qualidade comum leva todas essas várias 

atitudes e atividades humanas a serem descritas como civilizadas, partimos de uma descoberta muito 

simples: este conceito expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo. Poderíamos até dizer: a 

consciência nacional. Ele resume tudo em que a sociedade ocidental dos últimos dois ou três séculos se 

julga superior a sociedades mais antigas ou a sociedades contemporâneas ‘mais primitivas’” (Ibid., p. 23). 
255 (Ibid., p. 222) 
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influência do racionalismo é que se deram as mais importantes revoluções liberais em 

fins do século XVIII e início do século XIX na Europa e, também, nos Estados Unidos. 

Sob aquela influência se desenvolveram pensamentos transformadores da 

teoria de Estado, como o constitucionalismo, fundado na necessidade de se garantir 

maiores liberdades ao indivíduo à ação do governante e na existência de igualdade entre 

todos os submetidos à soberania estatal.  

Contudo, apesar de reformas profundas ocorridas na ciência política neste 

período, ainda mantiveram-se presentes aspectos surgidos desde o início da 

modernidade, tal como a identificação de “povo” com uma única nacionalidade na 

formação do Estado Nacional, que persiste, em grande medida, no Estado 

contemporâneo. 

Observe-se que, ao se reconhecer aquela confusão conceitual entre povo e 

nacionalidade dentro do Estado, não se reconhecem as diferenças entre as culturas e as 

formas de organização entre grupos minoritários. A estes caberia, assim, o direito de ser 

assimilado à sociedade majoritária, a fim de se fortalecer os laços da nação, a qual, 

dentro daquele Estado, somente poderia ser uma.  

Este dogma do Estado Nacional trouxe grandes problemas práticos, mesmo 

na Europa, por ter representado a submissão de grupos minoritários ao interesse da 

maioria dominante256. A ideia do Estado Nacional demonstrou ser um daqueles casos 

em que se buscou a submissão da realidade fática à teoria – uma vez que a ideia da 

uninacionalidade negava a pluralidade de grupos dentro dos Estados europeus –, e não o 

contrário257.  

Por outro lado, a figura do Estado nacional está intimamente ligada àquela 

pretensa vocação expansionista – sobretudo comercial – e civilizadora europeia, de 

propagação dos valores racionais ao restante da humanidade e aos grupos minoritários 

integrantes do Estado. Assim, o fortalecimento dos Estados sempre representou 

                                            

 
256 Tocqueville já alertava, no século XIX, para os riscos para as minorias existentes dentro de uma 

sociedade representados pela ideia de que a vontade estatal encontra na vontade da maioria sua ilimitada 

legitimidade de ação: “Tenho por ímpia e detestável a máxima de que, em matéria de governo, a maioria 

de um povo tem o direito de tudo fazer, e, no entanto, situo nas vontades da maioria a origem de todos os 

poderes” (TOCQUEVILLE, op. cit., p. 193).  
257  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Mares de, op. cit., p. 77. 
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condição essencial à manutenção e propagação dos valores eurocêntricos ao restante do 

mundo258. 

 

3.3. Consequências para a sociedade americana 
 

O surgimento do Estado moderno coincide com o período da descoberta das 

Américas e o desenvolvimento dos Estados nacionais europeus, nos primeiros séculos, 

esteve intimamente ligado ao sucesso da exploração econômica das suas colônias. Em 

consequência, invariavelmente, a dominação dos países europeus sobre as suas colônias 

americanas se deu de forma devastadora, sem qualquer respeito às populações aqui 

existentes, muito menos àquelas trazidas para este continente sob a condição de escravo. 

Nem mesmo a propagação da filosofia iluminista em fins do século XVIII 

pela Europa e o reconhecimento da igualdade natural entre os seres humanos foi capaz 

de mudar a postura de seus Estados sobre as suas colônias e sobre as massas 

populacionais ali existentes. 

Neste ponto, discordamos parcialmente de Magnoli, que imputa valor 

demasiado nos valores iluministas na transformação da realidade do continente, em 

especial do Brasil. Segundo o autor:  

O cenário mudou fundamentalmente com o advento da filosofia 

das Luzes, que postulou a igualdade natural dos homens, um 

princípio convertido em argumento central dos abolicionistas
 

259
.  

 

Embora o Iluminismo e os valores que o racionalismo filosófico 

propagavam tenham criado, de fato, um novo e importante fundamento de reivindicação 

de direitos das populações e indivíduos marginalizados – sobretudo o índio e o escravo 

– fato é que mesmo aqueles países que passavam a estampar como valores fundantes do 

Estado a liberdade e a igualdade entre os indivíduos, relutaram, ao máximo, em estender 

tais valores aos povos colonizados. 

Pelo contrário, a lógica burguesa, fundamentadora da liberdade propugnada 

                                            

 
258 ELIAS, op. cit., p. 59. 
259 MAGNOLI, op. cit., p. 23. 
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pelas revoluções europeias, chocava-se com o reconhecimento de direitos dos povos 

colonizados. Em resumo, o interesse econômico colonizador 260, bem como a crença na 

superioridade dos valores europeus impediu o reconhecimento de qualquer juridicidade 

dos usos e costumes das populações coloniais que fugissem à sua lógica261.  

A inserção da lógica estatal europeia sobre as colônias se deu de forma 

impositiva, com base na lógica do Estado nacional, de modo a desconhecer a existência 

de mais de uma nação ou de mais um centro irradiador de poder que não fosse o próprio 

Estado262. 

A lógica jurídico-estatal de origem europeia imposta sobre povos e 

realidades distintas daquelas existentes na Europa criou uma série de dificuldades – 

muitas delas não superadas até a atualidade – na garantia dos direitos das populações 

mais marginalizadas.  

Os grandes exemplos de sociedades que tiveram sua organização jurídica 

podada pela imposição do Estado de origem europeia são as indígenas. Às comunidades 

indígenas, detentoras de uma organização social particularizada e preexistente, fundada 

em uma ancestralidade e numa grande importância da religião, a imposição da lógica 

racional-abstrata de origem europeia nas suas relações sociais representou a sua 

                                            

 
260 De acordo com Joaquin Herrera Flores: “[...] os escravos e libertos haitianos não tiveram a 

oportunidade de desfrutar de suas primeiras conquistas, pois os exércitos ‘revolucionários’ franceses 

encarregaram-se de evitar a expansão dos direitos ao resto da humanidade. As contínuas pressões da 

França revolucionária contra a revolução haitiana provocaram uma das maiores frustrações históricas que 

se conhece” (HERRERA FLORES, Joaquin. Teoria crítica dos direitos humanos: Os direitos humanos 

como produtos culturais. Tradução Luciana Caplan et al. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 55). 
261 A respeito do tema afirma Norbert Elias: “E a consciência de sua própria superioridade, dessa 

‘civilização’, passa a servir pelo menos às nações que se tornaram conquistadoras de colônias e, por 

conseguinte, um tipo de classe superior para grandes segmentos do mundo não europeu, como 

justificativa de seu domínio, no mesmo grau em que antes os ancestrais do conceito de civilização, 

politesse e civilité, serviram de justificação à aristocracia de corte” (ELIAS, op. cit., p. 61). 
262 Nas palavras de Habermas: “O direito moderno tira dos indivíduos o fardo das normas morais e as 

transfere para as leis que garantem a compatibilidade das liberdades de ação. Estas obtêm sua 

legitimidade através de um processo legislativo que, por sua vez, se apoia no princípio da soberania do 

povo” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. vol. I. 2. ed.; tradução: 

Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 116)”. 
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marginalização, ou melhor, a negativa de direitos263. 

O poder estatal contou com um importante centro difusor da lógica 

racionalista-abstrata – tanto na Europa como na América –, que foi a Igreja264. A íntima 

relação entre Estado e Igreja, a propagação de valores judaico-cristãos – que serviram 

de base para as teorias de direito natural surgidas no Iluminismo –, somada à marcante 

presença do poder religioso na colônia, possibilitou, em grande medida, a submissão de 

diversos povos à ética cristã e, consequentemente, representaram óbices ao 

desenvolvimento das formas de organização diferenciadas que se davam por aqui265. 

 

3.4. A insuficiência da modernidade racionalista 
 

A expansão do racionalismo europeu ao resto do mundo encontrou algumas 

dificuldades e barreiras não desprezíveis ao longo dos últimos séculos. Primeiramente, a 

lógica de que existiria uma íntima relação de proporcionalidade entre progresso 

científico e progresso das condições de vida da sociedade não tem se mostrado 

verdadeira ao longo dos anos. Embora seja inegável a ocorrência de importantes 

conquistas e descobertas na área tecnológica, da saúde e outras, as condições de vida 

                                            

 
263  Antônio Carlos Wolkmer retrata a existência de um direito dentro das comunidades indígenas fundado 

em uma lógica diversa da sociedade que sobre ela exercia e exerce dominação: “Em suas lutas pela defesa 

de seus direitos, as populações indígenas constituem sua própria identidade firmando nacionalmente um 

Direito autônomo e ancestral, rompendo com a lógica alienante da juridicidade abstrata da modernidade” 

(WOLKMER, op. cit., p. 203).  

Pierre Clastres reconhece a necessidade de valorização da cultura indígena e o equívoco de considera-la 

como uma inferior à hegemônica: Para Clastres, “[...] os povos sem escrita não são então menos adultos 

que as sociedades letradas. Sua história é tão profunda quanto a nossa e, a não ser por racismo, não há por 

que julgá-los incapazes de refletir sobre a sua própria experiência e de dar a seus problemas as soluções 

apropriadas” (CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. 

Tradução: Theo Santiago. São Paulo: Cosac Naifi, 2003, p. 35). 
264 ELIAS, op. cit., p. 107. 
265 VILLEGAS, Mauricio García. Notas preliminares para la caracterización del derecho en América 

Latina.  In: Pluralismo jurídico y alternatividad judicial. El otro derecho no. 26-27 de 2002. Disponível 

em: <http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/od/elotrdr026-27/elotrdr026-27-01.pdf>. Acessado em 05 de 

janeiro de 2012, p. 28. 
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das populações ao redor do mundo, sobretudo as dos países mais pobres, ainda são 

precárias266. 

Por outro lado, a sobreposição de uma racionalidade pretensamente 

universal esbarrou na existência de culturas não hegemônicas ao redor do mundo, e 

mesmo em minorias dentro das grandes potencias ocidentais. Assim, a insistência na 

imposição dos valores e da cultura hegemônica significaria a destruição daquelas outras 

e, consequentemente, seria responsável pelo extermínio de várias culturas. 

O lema de progresso da humanidade através da razão, propugnado pelo 

racionalismo ocidental, em que pese os inegáveis avanços científicos alcançados nos 

últimos séculos, tem-se mostrado cada vez mais utópico. E, à medida que a utopia se 

mostra mais clara, maiores são as críticas que se levantam contra a universalização do 

racionalismo ocidental ao restante do mundo.267  

A história dos últimos séculos não aponta para a existência de direitos que 

vão se construindo passivamente a partir de uma razão universal. Pelo contrário, a 

história dos direitos no mundo tem mais a ver com as relações de exploração no mundo 

e as respostas ou reações daí advindas268. Não são, assim, surgidos de uma lógica 

abstrata, atemporal, mas decorrem intimamente das reais condições existentes, como as 

ações de exploração, da capacidade de resposta dos grupos oprimidos e do nível de 

indignação da população, em geral.  

 

3.5. Crise ambiental e novas variáveis sociais 
 

Na atualidade têm-se apresentado novos questionamentos ao racionalismo 

da cultura ocidental hegemônica e à ideia fundamental de progresso da humanidade, que 

acabam por abalar, ainda mais, a sua pretensão de superioridade em relação a culturas 

fundadas sobre pressupostos diversos do modelo ocidental. 

                                            

 
266 ELIAS, op. cit., p. 220. 
267 Como explica Joaquin Herrera Flores: “A modernidade ocidental capitalista nos propôs tantas e tantas 

utopias irrealizáveis, tantos e tantos projetos adiados ‘sine die’, que se converteu em um desafio conseguir 

crer neste mundo, o mundo real em que vivemos e no qual sofremos a indignação diante das injustiças e 

opressões que nele se dão” (HERRERA FLORES, op. cit., p. 34). 
268 HERRERA FLORES, op. cit., p. 110. 
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A questão ambiental, desde a segunda metade do século passado269, tem 

aparecido como um desses novos desafios àquela racionalidade ocidental - fundada no 

domínio do homem sobre a natureza –, a partir da constatação dos problemas e riscos 

para a vida do homem no planeta em decorrência da degradação crescente do meio270. 

A crise ambiental deixa evidenciado, por outro lado, o fato de que outras 

culturas, diversas da cultura hegemônica, têm empreendido, ao longo do tempo, formas 

de organização menos destrutivas e que permitem, muitas vezes, uma mais profunda e 

harmônica relação com a natureza, não baseada em sua destruição ou exploração 

desenfreada. 

A crise ambiental, assim, a par de reconhecer a limitação do racionalismo 

europeu para lidar com os problemas ligados à manutenção da vida no planeta, 

possibilita a superação do modelo egocêntrico e expansionista e permite o 

conhecimento e a valorização de outras culturas271.  

 

3.6. Os direitos humanos universais 
 

A teoria dos direitos humanos, sobretudo aquela desenvolvida a partir de 

1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, representa uma tentativa de 

imposição de um discurso ideológico ocidental ao restante do mundo, como uma nova 

fase do racionalismo, a partir de uma pretensa superioridade dos seus valores e de uma 

                                            

 
269 A Conferência de Estocolmo, de 1972, foi a primeira ação em escala mundial para discutir os 

problemas decorrentes da relação do homem com a natureza. 
270 Para Enrique Leff: “A crise ambiental deu origem a um questionamento da racionalidade econômica 

dominante, assim como das ciências, dos conhecimentos e saberes que serviram de suporte teórico e de 

meios instrumentais ao processo civilizatório, fundado no domínio do homem sobre a natureza” (LEFF, 

op. cit., p. 155). 
271 ELIAS, op. cit., p. 230.  

Segundo Pannikar, faz-se necessário na atualidade o surgimento de uma nova mentalidade que reconheça 

a existência de diferenças culturais: “Ningún encuentro de culturas o de religiones puede tener lugar sin 

una nueva antropología, una antropología religiosa intercultural” (PANIKKAR, Raimundo. Sobre el 

dialogo intercultural. Traducción y Presentación de J. R. López de La Osa. Salamanca: Editorial San 

Esteban, 1990, p. 41). 
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relação de desconsideração dos valores que com eles não coincidam272. 

Ainda que direitos de elevada consideração, tais como à vida e à liberdade, 

tenham reconhecimento, provavelmente, em todas as comunidades no mundo, outros 

direitos como o de propriedade privada, de trabalho, partem de uma noção capitalista de 

organização social273. 

É inegável a relevância dos Direitos Humanos ao estampar na seara do 

Direito Internacional garantias mínimas aos indivíduos, independente de pertencer a 

qualquer nacionalidade, e de terem sido criadas, nas últimas décadas, com base nos seus 

princípios, importantes instituições como tribunais, conselhos, comissões, internacionais 

ou regionais, que passaram a garantir maior coercitividade àqueles direitos.  

Por outro lado, a unilateralidade dos valores estampados na Declaração de 

Direitos Humanos e, principalmente, nos documentos que lhe sucederam, denotam 

valores e ideologias surgidas em uma realidade específica de resposta ao agravamento 

das injustiças surgidas no âmbito mesmo da expansão, em escala mundial, da 

colonização ocidental sobre o restante do mundo274. 

 O discurso de um suposto universalismo dos direitos humanos dificulta a 

postura de uma maior abertura para o conhecimento das diversidades de valores entre as 

diferentes sociedades ao redor do mundo e para um diálogo intercultural275. 

Várias comunidades existentes ou surgidas no Brasil ao longo dos últimos 

séculos dentro do processo de marginalização – tratadas no capítulo anterior – possuem 

ou desenvolveram formas alternativas de organização social, que obedecem a uma 

lógica diversa daquela difundida pela tradição ocidental hegemônica. Naquelas 

comunidades marginalizadas, o valor comunitário possui uma significância sem 

paralelo na tradição ocidental. 

Assim, institutos como a propriedade privada, o direito ao trabalho – e, 

                                            

 
272 HERRERA FLORES, op. cit., p. 146. 
273 Ibid., p. 160. 
274 Ibid., p. 16. 
275 Joaquin Herrera Flores aponta para a incongruência, dentro da realidade múltipla mundial, decorrente 

de valores universalistas: “[...] o mais urgente não é lançar anúncios universalistas, mas construir espaços 

de encontro entre ditas formas de ação nos quais todos possam fazer valer suas propostas e diferenças” 

(Ibid., p. 17). 
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consequentemente, à organização sindical dos trabalhadores –, a um salário digno, 

pouca coisa diz para grupos e comunidades que vivem e se organizam, muitas vezes, de 

forma coletiva, em regime de subsistência, com o que retiram da natureza276.  

Diante desta distinção organizacional e do respeito à diferença cultural é que 

carecem os direitos humanos de ser construídos, ou, nas palavras de Joaquim Herrera 

Flores: “O que pretendemos, desde o princípio, é propor uma teoria crítica afirmativa 

que permita expressar a todas e a todos suas plurais e diferenciadas formas de levar 

adiante sua existência277”. 

 

3.7. O multiculturalismo e o direito de ser diferente 
 

A origem das revoluções burguesas do século XVIII e a formação das 

teorias que fundamentaram o surgimento do Estado democrático de direito têm como 

fundamento o direito ao reconhecimento da igualdade de todos os integrantes do povo 

perante a lei, sem qualquer distinção278. Por outro lado, o Estado contemporâneo se 

depara com uma infinidade de diferenças entre os indivíduos e grupos existentes dentro 

dos seus territórios e que, caso não reconhecidas, concorrem para a intensificação da 

marginalização social daqueles grupos279.  

A ideia de Estado como representação de uma Nação não resiste à realidade 

e à pluralidade de grupos culturais existentes dentro de um único Estado. Pelo contrário, 

a persistência da ideia originária de “Estado Nacional” implica na ausência de 

reconhecimento dos direitos dos grupos minoritários e na imposição da vontade dos 

grupos majoritários dentro de uma mesma sociedade política.  

Em consequência da constatação da existência de grupos e culturas diversas 

dentro de um mesmo Estado e da impossibilidade de sua assimilação pela cultura 

dominante, o direito à diferença – e não mais apenas o direito à igualdade – passa a ser 

fundamental para a garantia do caminho emancipatório daquelas comunidades, ou seja, 
                                            

 
276 Ibid., p. 171. 
277 Ibid.,, p. 26. 
278 MAGNOLI, op. cit., p. 23. 
279 CAPELLA, Juan Ramón. Os cidadãos servos. Tradução: Lédio Rosa de Andrade &Têmis Correia 

Soares. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 123. 
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para a garantia de que aqueles grupos possam coexistir e se desenvolver dentro do 

território brasileiro280. Somente a partir do reconhecimento daquele direito à diferença e 

do multiculturalismo é que se torna possível impulsionar a redução da desigualdade de 

tratamento por parte do poder público aos grupos efetivamente mais marginalizados. 

O multiculturalismo, de fato, e a realidade de efetiva existência de culturas 

diversas sob a abrangência do âmbito espacial de atuação estatal significou a 

necessidade de readaptação da noção que a este instituto foi dado pela modernidade 

europeia. 

Magnoli, alertando para os riscos do multiculturalismo, afirma que:  

a modernidade foi inaugurada por uma perspectiva oposta, que 

se coagula nos direitos de cidadania. Os cidadãos são iguais 

perante a lei e têm o direito de inventar seu próprio futuro, à 

revelia de origens familiares ou relações de sangue. A política 

das raças é uma negação da modernidade
281

. 

 

O referido autor aponta este multiculturalismo como nocivo, sob o 

fundamento de que concorre para a destruição da igualdade. Contudo, não observa que a 

modernidade significou, em grande medida, a destruição de várias culturas e povos 

espalhados no mundo, em especial na América e África, sob o embasamento filosófico 

segundo a qual o homem não assimilado aos valores modernos racionalistas estava em 

um nível inferior de desenvolvimento. Aqueles valores modernos representaram, em 

consequência, a justificativa, como, de fato ocorreu, para o extermínio ou assimilação 

de diversos povos aos valores ocidentais, independentemente de sua vontade282. 

O reconhecimento do multiculturalismo, das diferenças reais existentes 

entre os indivíduos e entre os vários grupos formadores de uma sociedade, ao contrário 

do que entende o autor acima citado, somente tende a fomentar a defesa de uma 

verdadeira igualdade283. 

Não é possível falar em respeito à diferença quando já há, preestabelecido, 

                                            

 
280 SANTILLI, op. cit., p. 80. 
281 MAGNOLI, op. cit., p. 15. 
282ELIAS, op. cit., p. 216. 
283 Afirma Amartya Sem: “Os direitos das minorias com frequência têm de ser preservados contra a 

intrusão da perseguição da maioria e de seus ganhos monumentais de utilidade” (SEN, op. cit., p. 245). 
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um pensamento que se pretende hegemônico e oficial dentro da estrutura estatal, e que, 

por isso mesmo, desconhece qualquer outro que possa com ele coexistir. Assim, a 

mediação entre os diferentes passa, obrigatoriamente, pela necessidade de seu 

reconhecimento formal284. 

O reconhecimento de uma pluralidade de culturas convivendo dentro de um 

espaço submetido à soberania de um só Estado representa um passo importante para o 

fortalecimento de direitos humanos que levem em conta, efetivamente, o “diferente” na 

sua formulação, ou seja, na condição de sujeito e não somente de objeto de análise, que 

o encare não mais como bárbaro, ou incivilizado, mas como detentor de cultura e 

valores diferentes e que merece o reconhecimento da sociedade hegemônica e do Estado 

acerca desta diferença285.  

 

3.8. O multiculturalismo no Brasil 
 

A tradição do Brasil – sobretudo jurídica – tem sido, desde o descobrimento, 

a de quase absoluta desconsideração de outras formas de organização social que não se 

enquadrem no modelo oficial – o modelo hegemônico ocidental para cá importado – 

reconhecido pelo Estado. 

Indígenas, escravos e seus descendentes que ainda se organizam em 

quilombos, comunidades extrativistas e outras formas organizativas não hegemônicas 

não encontraram, ao longo dos séculos, qualquer espécie de reconhecimento e, muito 

menos, de proteção, e a sua persistência deu-se a despeito da ação dos grupos 

hegemônicos e à custa de várias lutas e mortes. 

A ação positiva do Estado, quando ocorreu, foi para, em diversas ocasiões – 

como se deu com algumas políticas de assimilação das populações indígenas à classe 

dominante, por meio de miscigenação decorrente do intercurso sexual entre o homem 

                                            

 
284 Habermas defende que o diálogo intercultural leva, necessariamente, a uma homogeneização ou 

universalização dos valores no mundo: “A construção do ‘estádio’ do relativismo cultural deve-se ao 

desconhecimento do problema fundamental de como mediatizar a eticidade e a moral” (HABERMAS, 

Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução de Guido A. de Almeida. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 2003, p. 214). 
285 HERRERA FLORES, op. cit., p. 2. 
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branco e a mulher índia, bem como em outras situações, como exemplificadas no 

capítulo anterior –, causar uma integração forçada, não desejada pela cultura submetida, 

à sociedade dominante. 

A proposta de inserção do multiculturalismo como valor fundante da 

sociedade brasileira parece começar a dar seus primeiros passos, mas encontra uma 

série de dificuldades em sua garantia, sobretudo em razão de que, em muitos aspectos, a 

forma de organização do Estado moderno de origem europeia se choca com a 

coexistência de outras culturas dentro do mesmo território.  

A Constituição da República reconhece, em vários dispositivos, direitos e 

garantias à manutenção das culturas formadoras da sociedade brasileira286. Em 

consequência, trata vários grupos e comunidades a partir de suas peculiaridades 

organizacionais. 

Assim, não parece assistir razão a Magnoli ao fazer a seguinte afirmação – 

ao tratar do então projeto de lei que estabelecia o Estatuto da Igualdade Racial287: 

“O art. 5º da Constituição brasileira proclama: ‘Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza’. Sem o 

dizer, o Estatuto representa um novo edifício constitucional, 

pois virtualmente revogava este artigo, que é o pilar central do 

contrato republicano
288

”. 

 

A interpretação ofertada pelo autor ao art. 5º da Constituição parece 

desconectada com o sistema constitucional vigente. Ao contrário de sua conclusão, o 

reconhecimento das diferenças culturais aparece, de forma inédita, na atual 

Constituição, sem que isto represente qualquer violação ou incompatibilidade para a 

existência do Estado. 

A Constituição da República e várias leis surgidas sob a sua égide criaram, 

por outro lado, uma alternativa ao projeto eurocêntrico de uninacionalidade estatal, em 

observância à realidade existente dentro do país e à história de formação da nossa 
                                            

 
286 De acordo com Alfredo Wagner Berno de Almeida: “Os preceitos evolucionistas de assimilação dos 

“povos indígenas e tribais” na sociedade dominante foram deslocados pelo estabelecimento de uma nova 

relação jurídica entre o Estado e estes povos com base no reconhecimento da diversidade cultural e 

étnica” (ALMEIDA, op. cit., p. 33). 
287 Referido estatuto restou, efetivamente, convertido na Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. 
288 MAGNOLI, op. cit., p. 165. 
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sociedade, como tem ocorrido em outros países da América Latina289. 

A Constituição brasileira reconhece a diversidade na formação da sociedade 

ao garantir, p. ex., o direito – e o correlato dever estatal de proteção – das populações 

indígenas à sua organização social, costumes, língua, crenças e tradições, as terras 

tradicionalmente por elas ocupadas290. 

Reconhece, ainda, a existência de comunidades diferenciadas organizativa e 

culturalmente, formadas por descendentes de escravos e a necessidade de preservar sua 

existência, reconhecidas as suas peculiaridades e a obrigação do Estado de 

proporcionar- lhes a titulação das terras que ocupam291. 

Os exemplos acima denotam que a Constituição da República reconhece as 

diversidades culturais na formação da sociedade brasileira e que a melhor interpretação 

que pode ser dada ao texto de seu art. 5º – e do princípio da igualdade – não pode 

descurar do reconhecimento de uma diversidade preexistente no mundo dos fatos, como 

a de caráter cultural – para não falar de outras diversidades, também reconhecidas pela 

Constituição, como aquela existente entre classes292. 

De acordo, ainda, com Magnoli, ao tratar da tradição multiculturalista 

difundida com maior força a partir de meados do século passado: 

“[...] Os brasileiros não aprenderam a separar as pessoas 

segundo o cânone do mito da raça. Nós imaginamos que as 

águas podem – e devem! – se misturar.” 
293

. 

 

O autor, neste ponto, leva o ideal racionalista ao seu extremo, ao pregar que 

a suposta miscigenação entre os vários grupos formadores da sociedade brasileira 

                                            

 
289 LEFF, op. cit., p. 342. 
290 Art. 231 e seguintes da Constituição. 
291 Art. 68 da ADCT. 
292 No que diz respeito à distinção interclasses, a Constituição elege entre os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais (Art. 2º, III). No mesmo sentido, o art. 23, X, declara ser da competência comum entre 

os entes da federação o combate à pobreza e os fatores de marginalização, bem como a promoção da 

integração social. Outro exemplo de clara distinção em favor das classes mais pobres consiste na previsão 

da competência da União na instituição de Imposto sobre grandes fortunas (Art. 153, VII), até o momento 

não instituído por ausência de regulamentação��
293 MAGNOLI, op. cit., p. 383. 
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ocorreu de forma suficiente a ponto de tornar inaplicável qualquer teoria 

multiculturalista que dê atenção especial a determinados grupos a despeito de outros.  

Não se atenta o autor para a existência de grupos que se submeteram, mais 

do que outros, a séculos de opressão e sobre a necessidade de proteção destes povos e 

culturas, incapacitados de se opor a ondas assimilacionistas impostas pela sociedade 

hegemônica. 

O grande desafio da atualidade, a partir do reconhecimento do 

multiculturalismo, consiste em garantir aos diversos grupos e culturas o reconhecimento 

por parte do Estado e da sociedade civil dos seus direitos e de um maior acesso à ação 

estatal, a partir de uma reformulação de institutos surgidos da racionalidade moderna 

importada da Europa nos últimos séculos294. 

 

3.8.1. A discriminação inversa ou positiva 
 

A implantação de um verdadeiro Estado multicultural em países como o 

Brasil, em que se deu, historicamente, uma profunda marginalização das sociedades não 

hegemônicas, muitas vezes com a ação do poder estatal neste sentido, exige ações 

compensatórias295. 

A simples decretação de uma igualdade formal ou presumida entre os 

                                            

 
294 Fernando Dantas, ao defender a proposta multiculturalista, afirma: “[...] a proposição do 

multiculturalismo como paradigma para reger uma nova configuração do Estado e da sociedade brasileira 

e a trama de relações sociais complexas decorrentes da presença dos povos indígenas como sujeitos ativos 

e participativos [...] a entendemos como fator imprescindível para uma mudança nos atuais modelos 

normativos de Estado, nação e direitos únicos. Estes, enquanto conceitos absolutos fundados na 

racionalidade moderna ocidental excludente das diferenças, podem e devem ser relativizados. É o desafio 

que nossa história nos põe” (DANTAS, Fernando Antônio de Carvalho. As sociedades indígenas no 

Brasil e seus sistemas simbólicos de representação: os direitos de ser. In: SILVA, Letícia Borges e 

Oliveira, Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. Curitiba: Juruá. 2007, p. 105). 
295 Fernando Henrique Cardoso apresenta alguns exemplos concretos que refutam a crença geral de 

ausência de discriminação formal – no caso, ao negro – pelo poder público no Brasil: “A própria 

legislação sancionou o costume: basta ser ‘preto’ para ser considerado escravo. Assim, a lei de 

regulamentação do ensino primário da Província proibia de frequentar as escolas públicas ‘os escravos, e 

pretos ainda que sejão livres e libertos’” (CARDOSO, op. cit., p. 169). 
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indivíduos – que na realidade fática nunca aconteceu – não aparece como suficiente 

para recuperar séculos de submissão e subsequentes gerações de ausência de 

reconhecimento de direitos296. 

Ao contrário de interpretações mais liberais que se façam do princípio da 

igualdade297, a ideia mesma deste princípio muitas vezes impõe que entre os membros 

de uma determinada sociedade – como no exemplo brasileiro acima exposto – haja o 

reconhecimento da discriminação inversa ou positiva, a fim de se buscar a redução de 

desvantagens preexistentes – e que muitas vezes não teriam surgido naturalmente, sem a 

ação dos grupos hegemônicos298.  

Não se desconhecem os problemas advindos, dentro dos Estados originários 

da racionalidade moderna ocidental, a partir da formulação e aplicação de políticas 

afirmativas voltadas para determinados grupos sociais, sobretudo em razão da 

necessidade de rompimento do mito do Estado-Nacional ou Estado uninacional, ou seja, 

da postura ignorante das realidades minoritárias e plurais dentro do território estatal.   

As vantagens advindas da implementação do recente movimento 

multicultural299 sobrepujam os problemas decorrentes da manutenção da inação estatal. 

Além do fundamento que impõe a ação positiva no sentido de reparar a história de 

marginalização e negação de direitos às culturas minoritárias, outros de caráter 

utilitarista justificam a aplicação da discriminação inversa ou positiva. 

A garantia de direitos, como o de acesso à terra, a determinados grupos e 

comunidades que subsistem longe das áreas urbanas e que, sem aquela garantia por 

parte do poder público, poderiam vir a desaparecer, ou ser obrigadas a integrar, 

compulsoriamente, a sociedade hegemônica, justificam-se sob esse argumento 

utilitarista, na medida em que evitaria, p. ex., a migração daqueles grupos para grandes 

centros, sobretudo nas favelas.  

                                            

 
296 De acordo com Villegas: No sólo la intervención del Estado en la sociedad es la causa de buena parte 

de la exclusión y la jerarquización social. Esto también sucede cuando el Estado no interviene 

(VILLEGAS, op. cit., p. 39). 
297 Magnoli aponta a discriminação positiva como um “fracasso em seus próprios termos” (MAGNOLI, 

op. cit., p. 295). 
298 CAPELLA, op. cit., p. 123. 
299 Ibid., p. 123. 
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A garantia de direitos de forma mais igualitária às diferentes culturas dentro 

do território brasileiro permite uma melhoria generalizada das condições da sociedade, 

ainda que sua aplicação possa conflitar com direitos individuais ou de outros grupos 

integrantes da sociedade hegemônica300. 

Ronald Dworkin, ao abordar a legalidade de um caso específico e real de 

cota para um estudante negro para estudar em uma Universidade Norte Americana 

afirma: 

“Não devemos, porém, corromper esse debate imaginando que 

tais programas são injustos mesmo quando funcionam. 

Precisamos ter o cuidado de não usar a Cláusula de Igual 

Proteção para fraudar a igualdade
301

”. 

 

3.8.2. O multiculturalismo e o Estado brasileiro 
 

A formatação do poder estatal com base no modelo racionalista da 

modernidade europeia e que desconsiderou a realidade e as particularidades existentes 

no Brasil – como nos demais países da América Latina – contribuiu para a 

invisibilização de várias comunidades e indivíduos302. 

A tentativa de se expandir a lógica – científica, moral e jurídica – iluminista 

para o restante do mundo, inclusive aqui, de forma impositiva foi responsável, em 

consequência disto, pela destruição de várias outras culturas e marginalização das que 

lograram sobreviver303.  

A persistência dessa pluralidade de culturas – mesmo após séculos de 

imposição da cultura hegemônica expansionista304 – e o recente processo de 

                                            

 
300 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução e notas: Nelson Boeira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. 349. 
301 Ibid., p. 369. 
302 Para Raymundo Faoro: “A máquina estatal resistiu a todas as setas, a todas as investidas da 

voluptuosidade das índias, ao contato de um desafio novo – manteve-se portuguesa, hipocritamente casta, 

duramente administrativa, aristocraticamente superior” (FAORO, op. cit., p. 837). 
303 HARVEY, David. Condição pós-moderna: Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 

Tradução: Adail Ubirajara Sobral & Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 2009, p. 23. 
304 Frantz Fanon, durante a colonização europeia sobre a África no século XX ressalta a manutenção do 

imperialismo cultural sobre os povos dominados: “[...] os grandes responsáveis por essa racialização do 
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reconhecimento de seus direitos tornam necessário uma revisão da teoria de Estado e de 

vários institutos jurídicos a ele correlatos. 

Ainda hoje, quando o regime constitucional passa a reconhecer uma série de 

direitos com vistas à preservação da cultura dos mais variados grupos formadores da 

sociedade brasileira, o acesso destes novos atores às políticas públicas esbarra na 

dificuldade de se fazer ouvir dentro do formalismo e ritualismo do Estado ou diante da 

impossibilidade de organizar de acordo com conceitos oriundos daquele racionalismo. 

Não se desconhece a importância que significou, dentro da realidade 

europeia, o surgimento das teorias que se fortaleceram a partir do século XVIII, 

sobremaneira as contratualistas – e que fundamentavam como razão de existência do 

Estado a garantia de um mínimo de segurança ao indivíduo, frente aos demais 

indivíduos e até mesmo contra o próprio Estado305. 

 

3.8.2.1. O Estado-Nação 
 

Questão fundamental à teoria estatal, desde o início da modernidade 

europeia – modernidade que tem seu surgimento no período conhecido como 

renascentista, a partir do século XIV – e que se tornou mais presente no período 

posterior às grandes revoluções europeias do fim do século XVIII, diz respeito à 

confusão entre Estado e Nação, ou melhor, à existência de uma única nacionalidade 

como pressuposto de existência de um Estado306. 

Esta ideia de Estado Nacional, que já começava a ter suas primeiras 

                                                                                                                                

 

pensamento, ou pelo menos dos processos de pensamento são e continuam sendo os europeus que não 

cessaram de opor cultura branca às outras inculturas” (FANON, op. cit., p. 245). 
305 ARENDT, HANNAH. Origens do totalitarismo. Tradução: Roberto Raposo. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1989, p. 169. 
306 De acordo com Eric Hobsbawm: “Na era das revoluções, fazia parte ou cedo se tornaria parte do 

conceito de nação que esta deveria ser ‘uma e indivisa’, como na frase francesa. Assim considerada, a 

‘nação’ era o corpo de cidadãos cuja soberania coletiva os constituía como um Estado concebido como 

sua expressão política” (HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e 

realidade. Tradução: Maria Celia Paoli & Anna Maria Quirino. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 31). 
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construções desde a origem da modernidade307, representou uma transformação das 

sociedades – mesmo na Europa –, na medida em que intentava fortalecer o poder estatal 

e reduzir o poder de instâncias intermediárias existentes entre o Estado e o indivíduo308. 

Por outro lado, a despeito da originalidade da uninacionalidade dentro da 

Teoria do Estado, a realidade demonstrou ser impraticável a redução do Estado a uma 

única nação e que os malefícios desta tentativa eram vários, uma vez que tornavam os 

grupos não pertencentes à nação hegemônica sujeitos a toda espécie de tirania309.  

Em consequência, o reconhecimento de uma variedade de nações, 

coexistentes, dentro de um mesmo Estado, exige reconhecimento das suas 

singularidades, inclusive o respeito a formas organizativas – inclusive jurídicas310 – para 

que o poder estatal encontre maior legitimidade311. 

Não se defende, aqui, a extinção da figura do Estado, nem se desconhece a 

sua importância dentro da sociedade, mas, sim, a sua reformulação, com a consequente 

substituição do fundamento uninacional pelo Estado pluralista, a fim de representar, 

com maior legitimidade, os vários grupos e culturas existentes.  

 

                                            

 
307 Em que pese se reconheça que a questão da nacionalidade assume uma importância transcendente no 

período posterior às grandes revoluções europeias, mostra-se correta a observação ou ressalva de Eric 

Hobsbawm no sentido de que vários elementos formadores do Estado moderno pós revoluções já haviam 

sido antecipados, em certo sentido, pelos principados europeus a partir do século XVI (HOBSBAWM, 

Eric, op. cit., p. 101). 
308 Afirma Wolfgang Kersting que: “[...] um indivíduo a-social, desprovido de vínculos, situado fora de 

todas as ordens preexistentes da natureza, do cosmo e da criação e que só pode contar consigo mesmo e 

com sua inteligência. A filosofia política de Hobbes é o local de nascimento do indivíduo moderno, 

atomístico, livre de tudo e absolutamente soberano, o qual só pode ser compreendido de modo adequado 

como projeto construtivo contrário ao ser humano comunitariamente integrado da tradição [...] 

(KERSTING, Wolfgang. Universalismo e direitos humanos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, p. 42)”. 
309 ARENDT, op. cit., p. 260. 

De acordo com Hobsbawm: “A nação moderna é uma ‘comunidade imaginada’, na útil frase de Benedict 

Anderson, e não há dúvida de que pode preencher o vazio emocional causado pelo declínio ou 

desintegração, ou a inexistência de redes de relações ou comunidades humanas reais; [...]” 

(HOBSBAWM, op. cit., p. 63).  
310 SOUZA FILHO, op. cit., p. 23. 
311 KERSTING, op. cit., p. 47. 
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3.8.2.2. Propriedade privada 
 

Outro instituto que se desenvolveu paralelamente à Teoria de Estado na 

Europa e que aparece como um dos pilares do sistema jurídico estatal é a propriedade 

privada. Durante a era moderna e, sobretudo, a partir do desenvolvimento das teorias 

liberais, de caráter burguês, difundem-se na Europa importantes teorias acerca do direito 

do homem à propriedade privada. 

Afirma John Locke, um dos grandes teóricos da propriedade privada, em 

seu Segundo Tratado sobre o Governo Civil:  

Embora a terra e todos os seus frutos sejam propriedade comum 

a todos os homens, cada homem tem uma propriedade 

particular em sua própria pessoa; a esta ninguém tem qualquer 

direito senão ele mesmo. O trabalho de seus braços e a obra de 

suas mãos, pode-se afirmar, são propriamente dele”. 

[...]Retirando-o do estado comum em que a natureza o colocou, 

agregou-lhe com seu trabalho um valor que o exclui do direito 

comum de outros homens
312

. 

 

Por outro lado, aquele sistema civilista, que sobreleva como valor central a 

relação individualizada do homem com a propriedade privada313, em especial, sobre a 

terra, representou, aqui, um grande problema para os grupos marginalizados, ao mesmo 

tempo em que se apresentava como garantia, sob proteção do poder público, de 

acumulação para os detentores do poder econômico.  

Comunidades formadas por índios, ex-escravos, pequenos camponeses e 

extrativistas, já desenvolviam ao longo dos séculos formas diversas de relação com a 

terra, em que o valor do indivíduo era submisso ao interesse comunitário. Para aquelas 

realidades, o fortalecimento do direito privado somente significava maior exclusão.  

O verdadeiro reconhecimento dos direitos daquelas comunidades não pode 

se dar de forma individualizada. Não é possível reconhecer, p. ex., a cada índio, 

individualmente, uma porção de terra para que ali, e somente dentro daquele espaço e 

sem invadir os territórios destinados aos demais membros da comunidade, possa viver e 

                                            

 
312 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins 

verdadeiros do governo civil. 2. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1994, p. 38 
313 LEFF, op. cit., p. 346. 
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produzir com a força de seu trabalho. O reconhecimento deste direito nestes termos 

individualistas levaria, fatalmente, à total descaracterização da cultura daquela 

comunidade. 

A efetiva garantia dos direitos destes povos passa, necessariamente, pelo 

respeito à sua forma de organização e pela facilitação do diálogo entre grupos diversos 

dentro de uma mesma sociedade, com a quebra de formalidades típicas do Estado 

moderno racional314. Nesse sentido parece ser o alerta de Amartya Sen, para quem: 

“Havendo indícios de conflito real entre a preservação da tradição e as vantagens da 

modernidade, é necessário uma resolução participativa [...] 315”. O reconhecimento de 

um Estado pluriétnico exige o reconhecimento de uma pluralidade organizacional. 

 

3.8.2.3 Judiciário 
 

As atribuições conferidas à função judiciária dentro da clássica tripartição 

do poder Estatal na teoria racionalista do Estado impõe a este a defesa da vontade do 

povo, materializada na lei, por intermédio de seus representantes livremente escolhidos. 

Dentro do Estado de Direito, em que todos, desde o mais humilde cidadão até o detentor 

do poder, são submetidos à lei, a função judiciária representa uma importante garantia 

ao indivíduo e à sociedade. 

O modelo de sistema judiciário teorizado dentro do modernismo racionalista 

europeu tem no direito de livre acesso do indivíduo ao juiz e tribunais um dos seus 

princípios maiores316. Com base no acesso do indivíduo para postular a defesa de direito 

                                            

 
314 Sobre o tema, afirma Carlos Frederico Mares de Souza Filho: “Esses novos direitos têm como 

principal característica o fato de sua titularidade não ser individualizada, de não se ter ou não poder ter 

clareza sobre ela. Não são frutos de uma relação jurídica precisa, mas apenas de uma garantia genérica, 

que deve ser cumprida e que, no seu cumprimento acaba por condicionar o exercício dos direitos 

individuais tradicionais (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Introdução ao direito 

socioambiental. In: O direito para o Brasil socioambiental. André Lima (organizador). Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 32)”. 
315  SEN, op. cit., p. 48. 
316 SOUZA FILHO, op. cit., p. 26/27. 

A Constituição da República de 1988 garante no art. 5º, XXXV:  

Art. 5º. 
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que lhe diga respeito se desenvolveu a ciência processualística de acesso ao judiciário. 

O sistema jurídico pátrio busca garantir o acesso do indivíduo ao judiciário 

e para isso estabelece normas processuais a fim de que aquela pessoa que teve seu 

direito violado possa buscar sua reparação em juízo. Obedecendo esta lógica, dispõe o 

art. 6º do Código de Processo Civil brasileiro – Lei 5869/73: 

Art. 6
o
  Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, 

salvo quando autorizado por lei. 

 

A legitimidade – individualista – de ingresso em juízo se apresenta como 

uma primeira grande dificuldade de acesso daqueles grupos tratados no capítulo 

anterior. Os conflitos que envolvem aquelas comunidades se dão, muitas vezes, de 

forma coletiva e o sistema judiciário estatal se mostra insuficiente para conhecer lides 

em que a lesão ao direito não possa ser individualizada317. 

É verdade que o sistema processual brasileiro passou a conhecer, nas 

últimas décadas novas formas de legitimação extraordinária para o ingresso em juízo de 

forma mais ampla, para a defesa de interesses coletivos ou difusos, como meio ambiente 

ou bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico. Este é o caso, por 

exemplo, da Ação Civil Publica, criada pela Lei 7347/85, que, em seu art. 5º, legitima o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, União, Estados e Municípios, bem como 

Associações que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção dos interesses 

difusos ou coletivos. 

Contudo, referida legitimação não significa a superação do modelo 

individualista de acesso ao sistema judicial, mas se trata apenas de situações 

excepcionais que somente fazem confirmar aquele modelo e não parece minimamente 

adequada para dar conta da realidade multicultural dentro da sociedade brasileira318. 

Nesse sentido afirma Antonio Carlos Wolkmer: 

Parte-se da percepção de crise e de esgotamento do modelo 

jurídico liberal-individualista, que não oferece respostas 

satisfatórias (eficazes) aos reclamos político-sociais de 

                                                                                                                                

 

[...] 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

317 WOLKMER, op. cit., p. 97. 
318  SOUZA FILHO. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, p. 189. 
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segurança e certeza no atual estágio de evolução das 

sociedades complexas e conflitivas de massa
319

. 

  

Além disso, a legitimação prevista na Lei da Ação Civil Pública se dá em 

favor de órgãos e entes públicos ou associações formalmente constituídas. Nesse 

sentido, restam mantidas dificuldades ao acesso direto pelas comunidades e grupos 

afetados pela ação lesiva de terceiros ou pela omissão do poder público. 

Assim, uma comunidade formada por descendentes de quilombos ou uma 

comunidade ribeirinha, que não vejam seus direitos efetivamente protegidos pelos 

órgãos estatais com atribuições para tanto, necessitariam constituir uma associação nos 

termos da legislação civil para poder ingressar em juízo na defesa dos interesses da 

coletividade ou contar com a provocação de órgãos – a maioria integrante da estrutura 

estatal. 

A imposição de condições formais àquelas comunidades, muitas vezes 

desconhecedoras da legislação, pode representar mais um obstáculo – de difícil 

transposição – no caminho do acesso à justiça e, consequentemente, na viabilização de 

seus direitos. 

A cultura da litigiosidade, em que o reconhecimento do direito de uma das 

partes do processo representa o automático reconhecimento da inexistência do mesmo 

direito da parte adversa, culmina muitas vezes na frustração de direitos dos grupos mais 

pobres ou até representados judicialmente de forma deficiente. 

A composição ainda elitizada do judiciário320 determina a ideologia daquela 

função estatal e acaba se tornando mais um fator importante para a manutenção da 

realidade fática e prejudica a transformação social decorrente das leis alavancadoras do 

multiculturalismo321. 

O complexo sistema judiciário, formado por diversos juízes e tribunais, 

                                            

 
319 WOLKMER, op. cit., p. XVI. 
320 No que diz respeito à distribuição de magistrados por sua cor, segundo pesquisa realizada pela 

Associação dos Magistrados do Brasil – AMB – em 2005, temos que os juízes de cor branca representam 

cerca de 85% do total de juízes na ativa, ao passo que o número de negros é de 0,9, parda 12,4% 

(SADEK, Maria Tereza. Magistrados: uma imagem em movimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2006). 
321 WOLKMER, op. cit., p. 100. 
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várias possibilidades de recursos sobre suas decisões, torna a prestação jurisdicional 

lenta. Em muitas situações, a demora na prestação jurisdicional é quase tão danosa 

quanto o não reconhecimento de direito322. 

No Brasil são vários os exemplos de processos de demarcação, 

desapropriação e titulação de terras em favor de comunidades indígenas, quilombolas, 

extrativistas, camponeses sem terra, que perduram por anos, décadas, sem qualquer 

solução nos órgãos judiciais brasileiros323. 

Em que pese o reconhecimento jurídico, dentro do sistema constitucional 

brasileiro, de diversos direitos em favor de várias culturas, em especial por meio da 

garantia do acesso à terra, ainda existe uma grande distância a ser percorrida para a 

efetiva implementação daqueles direitos. Neste aspecto, a função estatal jurisdicional 

possui parcela importante de responsabilidade, seja por uma insuficiência intrínseca, 

seja em decorrência de uma deficiência de preparo para a realidade complexa albergada 

pelo constitucionalismo brasileiro324. 

 

3.8.2.4. Administração  
 

A função executiva do Estado contemporâneo assume uma gama de 

atribuições muito maior do que aquelas reivindicadas pelas revoluções ocorridas entre 

os séculos XVIII e XIX. Ao Estado não compete, na atualidade, tão-somente, respeitar e 

garantir a liberdade individual e direitos daí decorrentes, como a propriedade325. Pelo 

contrário, ao Estado incumbe uma atuação positiva na efetivação de direitos e garantias 

individuais e sociais, na criação de um bem-estar geral da sociedade. 

No que diz respeito, p. ex., à garantia do acesso à terra aos grupos 

                                            

 
322 Segundo Capella, o acesso à atuação do Estado, em especial à garantia de um direito pela via judicial é 

falha, uma vez que “exige um procedimento complicado, não sempre barato, não sempre fácil, nunca 

imediato, ante os calmos tribunais ou ante os indiferentes funcionários, para que finalmente o Estado 

tome uma decisão” (CAPELLA, op. cit., p. 137). 
323 SOUZA FILHO. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, p. 76. 
324 SOUZA FILHO, op. cit., p. 76. 
325 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. 4 ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2007. 
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marginalizados - tratados no capítulo anterior –, a legislação atribui a órgãos e entes 

públicos importantes ações com este intuito, como a realização de estudos (sobretudo de 

caráter sociológico e antropológico), demarcação, desapropriação. 

Por outro lado, os atos administrativos tendentes à efetivação do acesso à 

terra aos diferentes grupos culturais muitas vezes se submetem à análise de 

conveniência dos gestores públicos e sua sorte pode ficar a depender de fatores 

extralegais, como pressões sociais, interesse eleitoreiro, ideologia política não 

conflitante326. 

Os problemas e as dificuldades que se colocam à administração pública – 

como é o caso daqueles de caráter orçamentário –, sobretudo no âmbito federal, que 

possui competência para a realização de uma série de ações tendentes a atender as 

culturas minoritárias, não são desprezíveis327. 

Por outro lado, em que pese as referidas dificuldades, é inegável que sob a 

égide do atual regime constitucional, após o reconhecimento jurídico de vários direitos 

aos grupos plurais minoritários, houve uma alteração da postura dos órgãos e entes da 

administração pública, seja na aprovação de normas infralegais – decretos –, seja na 

efetiva execução de atos tendentes ao reconhecimento do acesso à terra àquelas 

comunidades328. 

O Estado não se resume ou não pode mais se resumir ao modelo de 

tripartição do poder, como teorizado por Montesquieu. Diante da complexidade das 

relações com a sociedade e com a comunidade internacional, constata-se que as funções 

estatais são muito mais abrangentes do que aquelas teorizadas no século XVIII. 

Por outro lado, existe uma maior interferência das funções estatais entre si. 

A administração pública, ao lado de suas atribuições executivas tradicionais, representa, 

na atualidade, importante fonte criadora de normas jurídicas – como, p. ex., na criação 

                                            

 
326 SOUZA FILHO. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, p. 151. 
327 Afirma Alfredo Wagner Berno de Almeida: “Os problemas de implementação daquelas disposições 

constitucionais revelam, em decorrência, obstáculos concretos de difícil superação principalmente na 

homologação de terras indígenas e na titulação das terras das comunidades remanescentes de quilombos” 

(ALMEIDA, Terras de quilombos, terras indígenas, “babaçuais livres”, “castanhais do povo”, 

faxinais e fundos de pastos: terras tradicionalmente ocupadas, p. 34). 
328 SOUZA FILHO, O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, p. 152. 
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de medidas provisórias – e detentora de exercício de atividade julgadora.  

Esta transmudação das funções e da estrutura estatal somente comprova a 

mudança das relações entre Estado e sociedade ao longo do tempo329. A inexistência de 

um modelo imutável de Estado fundamenta uma maior adequação à realidade de cada 

país, em observância de suas peculiaridades, sobretudo nos países latino-americanos, 

como o Brasil, marcados por uma diversidade de organização social sem paralelo com a 

realidade europeia que serviu de modelo para a teoria de Estado moderno 

racionalista330. 

A relação com comunidades indígenas, remanescentes de quilombos, 

camponesas, populações tradicionais, com graus variados de auto-organização e 

portadoras de culturas que as distinguem da sociedade majoritária, exige do Estado uma 

postura diferente, de respeito e de preservação331.  

 

3.9. A garantia do direito de grupos minoritários no âmbito do direito 
internacional  

 

Em que pese o reconhecimento dos valores hegemônicos ocidentais como 

fundamento originário do Direito Internacional dos Direitos Humanos, não se pode 

deixar de reconhecer o surgimento de importantes documentos, entre declarações, 

convenções, e outros, que fundamentam a defesa dos direitos de grupos minoritários 

dentro dos Estados e que contribuíram para o surgimento de políticas em sua defesa. 

Após o período que sucedeu à aprovação, pela Organização das Nações 

Unidas, da Declaração Universal de Direitos Humanos, sucederam-se inúmeros outros 

documentos que reconheciam a proteção dos indivíduos, em especial o Pacto 

Internacional dos Diretos Civis e Políticos332 e o Pacto Internacional dos Direitos 

                                            

 
329 ELIAS, op. cit., p. 213. 
330 LEFF, op. cit., p. 351. 
331 DANTAS, op. cit., p. 98. 
332 Aprovado, no nosso direito interno, pelo Decreto Legislativo 226, de 12 de dezembro de 1991 e 

promulgado pelo decreto 592, de 6 de julho de 1992. 
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Econômicos, Sociais e Culturais333. 

Nas últimas décadas, passou-se a reconhecer a necessidade de proteção não 

apenas de indivíduos, mas também de grupos minoritários, suas peculiaridades e suas 

culturas334. Neste aspecto, as comunidades indígenas ou tribais foram as coletividades 

precursoras no reconhecimento de direitos perante o Direito Internacional335. 

Em 1989 foi aprovada a Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho, intitulada “Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais em países 

independentes”, que reconheceu vários direitos importantes na consolidação da defesa 

daqueles grupos, como, p. ex., ao reconhecer às comunidades indígenas o direito à sua 

cultura e a necessidade de preservá-la336.  

A referida convenção representou, no âmbito internacional, um novo 

paradigma para outros documentos internacionais surgidos posteriormente, bem como 

na postura interna dos governos de vários países, embora aquela convenção não tenha 

sido o primeiro documento em defesa da garantia das populações indígenas337.  

                                            

 
333 Aprovado, no nosso direito interno, também pelo Decreto Legislativo 226, de 12 de dezembro de 1991 

e promulgado pelo decreto 591, de 6 de julho de 1992. 
334 ARAUJO, Ana Valéria & LEITÃO, Sergio. Socioambientalismo, direito internacional e soberania. 

In: SILVA, Letícia Borges e Oliveira, Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. Curitiba: 

Juruá, 2007, p. 31.  

Ver, também: PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 192. 
335 ARAUJO & LEITÃO, op. cit., p. 31.  

Ver, também, MAGNOLI, op. cit., p. 105. 
336 ARAUJO & LEITÃO, op. cit., p. 35. 

A Convenção 169 da OIT substituiu a de número 107, de 05 de junho de 1957 e representou um grande 

avanço em relação à anterior. A Convenção 107 previa, p. ex., que competia aos governos colocar em 

prática programas de progressiva integração das populações indígenas ao restante da sociedade (art. 2º); 

reconhecia a existência de um grau inferior de desenvolvimento cultural entre as comunidades indígenas e 

previa uma gradual aproximação à cultura hegemônica (art. 10); buscava a integração daqueles grupos no 

mercado de trabalho e sua formação para tal (art. 17).   
337  “Na prática, a Convenção foi o primeiro instrumento internacional a tratar dignamente dos direitos 

coletivos dos povos indígenas, estabelecendo os padrões mínimos a serem seguidos pelos Estados e 

afastando o princípio da assimilação e da aculturação no que diz respeito a esses povos” (ARAUJO & 

LEITÃO, op. cit., p. 35). 
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Outros documentos internacionais reconhecem os direitos das comunidades 

indígenas e tribais. Em 1992, foi assinada a Convenção sobre Diversidade Biológica, 

durante a Conferência das Nações Unidas ocorrida no Rio de Janeiro. A referida 

Convenção deu especial atenção às comunidades indígenas e outras comunidades com 

estilos de vida tradicionais e relevantes para a preservação do meio ambiente, impondo 

aos Estados signatários o dever de protegê-las338. 

Mais recentemente, em 2007, restou aprovada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 

que reiterou o reconhecimento dos direitos fundamentais daquelas coletividades a 

desenvolver sua cultura com liberdade339. 

No âmbito regional, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

embora não trate de forma explícita dos direitos de coletividades minoritárias, tem 

servido de fundamento para a aplicação de sanções contra os Estados-partes, quando 

                                                                                                                                

 

“O sistema internacional reconhece direitos que se aproximam de uma perspectiva coletiva ao aprovar o 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 16 de dezembro de 1966, e a OIT 

aprovar a Convenção 107, sobre a Proteção das Populações Tribais e Semitribais de Países 

Independentes, em 5 de julho de 1957, posteriormente substituída pela Convenção 169, de novembro de 

1991” (SOUZA FILHO. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, p. 175). 
338 Dispõe o art. 8, j, da Convenção: Artigo 8. Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e 

conforme o caso: [...] j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter  o 

conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida 

tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua 

mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e 

práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, 

inovações e práticas; [...] 

339 Por meio da resolução 61/295. 

A respeito da referida declaração, afirma Magnoli que: “não constitui um tratado e sua aplicação não é 

legalmente obrigatória para os Estados que a subscrevem, o que ajuda a explicar a larga maioria 

favorável. Entretanto, ele constitui um passo ousado na direção da incorporação do multiculturalismo ao 

direito internacional. A Declaração cancela, potencialmente, a soberania dos Estados sobre parte de seus 

territórios” (MAGNOLI, op. cit., p. 106). 

Ao contrário do que defende Magnoli, entendemos que os valores reconhecidos na Declaração não anula 

a soberania estatal, mas implica em novas obrigações ao Estado na garantia dos direitos de uma parcela 

da sociedade que lhe forma. 
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estes violam direitos de comunidades indígenas e outros grupos. 

Direitos como o de proteção judicial (art. 25), de propriedade (art. 21), têm 

fundamentado decisões que reconhecem a obrigação do Estado na delimitação, 

demarcação e titulação de terras em favor de comunidades indígenas, com base em seus 

valores, usos e costumes340. 

 

3.9.1. Organismos internacionais de proteção e fiscalização 
 

A efetividade dos direitos humanos reconhecidos no âmbito internacional 

está, em grande medida, vinculada à existência de organismos que exerçam fiscalização 

e apliquem sanções aos Estados que não observem as suas obrigações341. 

Independente de aplicar espécies mais gravosas ou da quantidade de Estados 

sob o campo de ação dos referidos organismos internacionais, a existência destes 

mecanismos concorrem para que, paulatinamente, as sociedades minoritárias e sujeitas à 

opressão dos grupos hegemônicos locais, passem a ter seus direitos protegidos. 

Além da Organização das Nações Unidas e de organismos a ela vinculados, 

como a OIT, Conselho de Direitos Humanos, no continente americano é possível falar, 

a partir da aprovação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San 

Jose da Costa Rica –, de um Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos 

e que tem realizado importantes ações na defesa dos direitos das comunidades 

marginalizadas, tratadas no texto342.  

O Pacto de San Jose da Costa Rica conferiu à Comissão Interamericana de 

                                            

 
340 É o caso, p. ex., da sentença proferida pela Corte Interamericana no caso “Comunidad Mayagna 

Awas Tingni Vs. Nicaragua, em 31 de agosto de 2001. Vide: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.doc>. Acessado em 02 de janeiro de 2012. 

Ver, também, MONSALVE SUARES, Sofia. Derecho a la tierra y derechos humanos. In: Derecho a la 

tierra. Conceptos, experiecias yesafíos. El otro derecho no. 31-32 de 2004, p. 43. Disponível em: 

<http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/od/elotrdr031-32/elotrdr031-32-02.pdf>. Acessado em 04 de 

janeiro de 2012. 
341 PIOVESAN, op. cit., p. 161. 
342 ALTHAUS, Ingrid Giachini & BERNARDO, Leandro Ferreira (org.). O Brasil e o sistema 

interamericano de proteção dos direitos humanos. São Paulo: Iglu, 2011. 
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Direitos Humanos o papel precípuo de realizar estudos, fazer recomendações, e 

apresentar relatórios acerca da condição dos direitos humanos no Continente. 

Importante inovação trazida por este órgão é a possibilidade de apresentação de 

denúncia ou queixa, diretamente à Comissão, por qualquer pessoa ou grupo de pessoas 

– além de organismos não-governamentais –, para fins de apuração de violação aos 

direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos343. 

As comunidades marginalizadas ou negligenciadas em seus direitos pelo 

poder estatal ao qual pertençam passaram a ter, em todo o continente americano, 

maiores condições de expressar seu descontentamento344. A Organização dos Estados 

Americanos segue, neste ponto, uma tendência já presente em outros organismos 

internacionais de proteção de direitos humanos, de se garantir maior legitimidade aos 

indivíduos ante situações de negligência estatal345. 

Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos detém competência para 

apreciar, como órgão de jurisdição internacional, violações de direitos humanos dentro 

dos Estados que reconhecem sua competência como obrigatória no continente 

americano346. Vários casos envolvendo a violação de direitos de coletividades 

marginalizadas já foram levados à apreciação da Corte – e também da Comissão – e já 

são inúmeras as situações em que se reconheceu a violação, por parte dos Estados, dos 

direitos humanos individuais ou de toda a coletividade afetada347.  

                                            

 
343 Art. 44 da Convenção. 
344 Em razão de petição apresentada pelo Povo Indígena Kichwa de Sarayaku e seus membros, no caso 

12.465, contra o Equador, a Comissão reconheceu a responsabilidade por ação e omissão deste Estado, ao 

permitir a realização de atividade petrolífera em área ancestralmente ocupada por aquela comunidade, 

sem consulta-la e oferecendo-lhe riscos. Em consequência, recomendou a sua condenação, ao submeter a 

questão à apreciação pela Corte. Vide: 

<http://www.cidh.org/demandas/12.465%20Sarayaku%20Ecuador%2026abr2010%20ESP.pdf> 

Acessado em 02 de janeiro de 2012. 
345 PIOVESAN, op. cit., p. 121. 
346 O Brasil passou a acatar a competência da Corte com a aprovação, pelo Congresso Nacional, do 

Decreto Legislativo 89/98, de 03 de dezembro de 1998. 
347 Vide, p. ex., a sentença proferida pela Corte no caso “COMUNIDADE INDÍGENA XÁKMOK 

KÁSEK VS. PARAGUAY”, em 24 de agosto de 2010: 
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Dentro dos órgãos integrantes do Sistema interamericano de proteção dos 

Direitos Humanos é notável a transmudação de uma visão mais individualista dos 

direitos humanos, diante da realidade diversa e pluricultural existente no continente 

americano348. 

 

3.9.2. Influência sobre os Estados 
 

Ainda que nas últimas décadas seja possível reconhecer a ampliação de 

documentos internacionais que busquem fortalecer a garantia dos grupos e comunidades 

culturalmente minoritárias, não se pode deixar de reconhecer que a sua implementação 

pela via do direito internacional – com seus tribunais e outros organismos – ainda 

encontra sérias dificuldades349. 

Assim, mais importante do que a existência de um sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos, formado por instituições que fiscalizem e busquem 

aplicar sanções, é a influência que os documentos aprovados e as penalidades impostas 

pelos seus organismos em favor das minorias culturais passam a exercer sobre os 

Estados, sobretudo na produção de leis internas350. 

Referida influência tem aumentado nas últimas décadas, à medida que 

vários países começam a reconhecer juridicidade em nível constitucional aos 

documentos internacionais de proteção dos direitos humanos que tenham sido 

aprovados pelos seus governos. 

O Brasil, tal como outros países latino-americanos, por meio da Emenda 

Constitucional 45/2004, passou a reconhecer valor hierárquico idêntico às Emendas 

Constitucionais aos tratados e convenções internacionais que venham a ser aprovados, 

                                                                                                                                

 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.doc>. Acessado em 02 de janeiro de 

2012. 
348 ARAUJO & LEITÃO, op. cit., p. 37. 
349 HERRERA FLORES, op. cit., p. 4 e 48. 
350 ARAUJO & LEITÃO, op. cit., p. 38.  

Ver, também, PIOVESAN, Flávia. Direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais e direitos civis 

e políticos. In: SILVA, Letícia Borges e Oliveira, Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. 

Curitiba: Juruá. 2007, p. 123. 
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duas vezes em cada Casa do Congresso Nacional, pelo quórum de 3/5 dos votos dos 

respectivos membros351. 

Embora não se encontre, de forma explícita, nos documentos internacionais 

o direito de acesso à terra às minorias, não se pode deixar de considerar que aquele 

direito decorre de outros direitos humanos, tais como o à livre determinação, o respeito 

às culturas minoritárias, de uma qualidade mínima de vida etc352. 

 

3.10. A garantia dos direitos das minorias culturais pelo ordenamento 
jurídico brasileiro 

 

O Brasil, influenciado sobremaneira pelo direito internacional – em especial 

documentos e decisões de Tribunais Internacionais –, tem reconhecido a plurietnicidade 

da sociedade brasileira e a existência de formas de organização diversas. Nesse sentido, 

tem reconhecido o direito à terra, como espaços em que se torna possível a livre 

expressão daquela diversidade cultural353. 

O reconhecimento destes direitos, alguns deles em nível constitucional, 

permite a expansão de garantias a diversas populações marginalizadas durante o 

processo de formação da sociedade brasileira. Além disso, possibilita uma maior 

estabilidade a situações fáticas preexistentes, como de comunidades que já 

desenvolveram suas relações culturais dentro de determinados espaços, mas que não 

ostentavam as titulações exigidas pelo sistema jurídico formal354. 

A Constituição da República de 1988 é responsável por uma mudança na 

tendência manifestada pelos regimes constitucionais anteriores, que, salvo algumas 

exceções, desprezavam as realidades sociais peculiares e tratavam os indivíduos como 
                                            

 
351 O Brasil reconheceu o valor equivalente a Emenda Constitucional à Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, 

aprovado pelo Decreto Legislativo 186/2008 e promulgado pelo Decreto 6949/2009. 
352 MONSALVE SUARES, Sofia, op. cit., p. 44. 
353 De acordo com Araújo e Leitão, a CF “transformou em realidade jurídica o caráter pluriétnico de 

nosso país, valorizando a diversidade cultural e garantindo a todos os cidadãos o direito de ver este 

imenso patrimônio cultural protegido” (ARAUJO & LEITÃO, op. cit., p. 27).  

Ver, também, SANTILLI, op. cit., p. 74. 
354 HERRERA FLORES, op. cit., p. 199. 
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se iguais fossem355. 

Ademais, mais do que reconhecer, de forma genérica, o multiculturalismo, o 

sistema constitucional brasileiro – e, consequentemente, as leis e outras normas 

infralegais –, buscou retratar especificamente as várias espécies de coletividades 

marginalizadas que buscava inserir dentro da proteção jurídica, levando em conta as 

peculiaridades na sua formação, na forma de se relacionar com o restante da sociedade e 

com o meio ambiente, e de acordo com suas necessidades356.  

A Constituição, ao reconhecer valores fundamentais do Estado como a 

necessidade de preservação da cultura dos grupos formadores da sociedade brasileira – 

como corolário daquele direito, impõe a obrigação de delimitação, demarcação, 

titulação, em favor de grupos diversos –, a observância da função social à propriedade 

privada – inclusive com a possibilidade de desapropriação para fins de se realizar a 

reforma agrária – e a preservação do meio ambiente, criou condições para a formação 

de uma verdadeira sociedade plural, seja em relação às culturas, seja no tocante às 

classes sociais357. 

Ao reconhecer a existência daquela sociedade pluriétnica dentro do 

território brasileiro, o Estado constitucional possibilita a retirada de várias populações e 

indivíduos do processo secular de marginalização e os coloca sob o aparato do poder 

público358.  

Contudo, a implementação das garantias multiculturais existentes dentro do 

sistema constitucional, em especial aquelas que reconhecem o direito a minorias étnicas 

ou culturais o direito de acesso à terra, não é tarefa fácil359. Não raro a efetiva 

implementação dos seus direitos encontra nas classes detentoras da grande propriedade 
                                            

 
355 SOUZA FILHO. Introdução ao direito socioambiental, p. 22. 
356 ALMEIDA, op. cit., p. 72. 
357 SOUZA FILHO. Introdução ao direito socioambiental, p. 23. 

SANTILLI, op. cit., p. 81/82. 
358  Carlos Marés aponta para uma real alteração da realidade fática posterior ao reconhecimento jurídico-

constitucional do pluralismo cultural: “Pude observar nestes quinze anos um verdadeiro renascer de povos 

que começaram a sair da clandestinidade e invisibilidade, para encontrar, lutar e propugnar seus direitos, 

que são, em suma, o direito de viver seu próprio destino” (SOUZA FILHO, O Renascer dos Povos 

Indígenas para o Direito, p. 22). 
359 ALMEIDA, op. cit., p. 25 e 40. 
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e em grandes grupos econômicos com interesses na exploração dos recursos naturais 

consideráveis opositores360.  

 

3.11. As experiências latino-americanas 
 

O reconhecimento da pluralidade cultural e organizativa que vem ocorrendo 

no Brasil nas últimas décadas não representa um caso isolado no continente americano. 

Pelo contrário, vários países latino-americanos têm alterado sua legislação, inclusive 

suas constituições, a fim de albergar os direitos das comunidades que também restaram 

marginalizadas ao longo do processo de colonização europeia361. 

As reivindicações dos movimentos sociais localizados em muitos daqueles 

países – marcadamente formados por grupos indígenas, descendentes de escravos e 

pequenos camponeses –, tal como tem ocorrido no Brasil, tem apontado para a 

inadequação de institutos jurídicos importados do modelo ocidental hegemônico, 

sobretudo no que concerne à relação do homem com a terra362. 

A Bolívia é um exemplo desta mudança de paradigma organizativo de 

modelo Estatal, ao reconhecer os direitos de uma multiplicidade de grupos 

culturalmente distintos363. A atual Constituição daquele país, aprovada em 2007, já no 

art. 1º, reconhece a plurinacionalidade da sociedade formadora do Estado boliviano: 

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social 

de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 

soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 

proceso integrador del país. 

 

Ao longo do texto constitucional da constituição boliviana são afirmados os 

                                            

 
360 Ibid., p. 40. 
361 SOUZA FILHO. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, p. 186. 
362 Acerca da emergência do multiculturalismo na América Latina, expõe Enrique Leff: “[...] alguns dos 

novos movimentos sociais nas áreas rurais da América Latina fazem exigências além das reivindicações 

tradicionais na esfera econômica [...], ou na esfera política [...], ou na esfera cultural [...]” (LEFF, op. cit., 

p. 81). 
363 SOUZA FILHO. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, p. 34. 
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direitos dos vários grupos formadores da sociedade na preservação de sua cultura, 

valores, modo de organização e a obrigação do poder público em possibilitar o seu 

desenvolvimento. 

No que diz respeito ao acesso à terra, reconhece-se o direito à propriedade 

individual, comunitária ou coletiva da terra364, proíbe-se a aquisição de terras do Estado, 

por estrangeiros, sob qualquer título365, e exige o cumprimento da função econômica-

social à propriedade privada, sobretudo a caracterizada como latifúndio, sob pena de 

desapropriação366. 

Outro país que reconheceu, expressamente, a multiculturalidade na 

formação do Estado foi o Equador. A Constituição daquele país, aprovada em 2008, 

fragiliza a lógica individualista que fundamenta a teoria do Estado racionalista moderno, 

ao reconhecer a titularidade dos direitos a pessoas, coletividades, povos, nacionalidades 

e coletivos367.  

Reconhece-se, expressamente, os povos e nações indígenas, o povo 

afroequatoriano, o povo campesino (montubio), e as comunas, como partes integrantes 

do Estado equatoriano e lhes reserva uma série de direitos, a fim de garantir a 

preservação e reverter o processo secular de marginalização, tais como o direito de 

propriedade sobre as terras, que serão isentas de tributos, direito de adjudicação gratuita 

das posses sobre as terras e territórios ancestrais, direito a desenvolver, dentro de seus 

espaços territoriais, seus costumes, organização social368.  

As Constituições de outros países latino-americanos, como as da Colômbia 

(1991), do México (1992), Paraguai (1992), Peru (1993), Venezuela (1999), 

significaram, dentro de seus ordenamentos internos, da mesma forma, o rompimento 

com a tradição integracionista e o reconhecimento da pluralidade cultural. 

Embora exista uma longa distancia entre o comando constitucional e a 

realidade prática, não se pode negar a importância do reconhecimento de direitos 

                                            

 
364 Art. 393 e seguintes. 
365 Art. 396, II. 
366 Art. 401. 
367 Art. 10. 

O referido dispositivo reconhece, ainda, a Natureza como titular de direitos. 
368 Art. 57. 
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multiculturais nas constituições destes países, uma vez que traduz um anseio popular, 

bem como legitima a ação daqueles grupos ante o fornecimento de novos instrumentos a 

serem usados em face do Estado369. 

 

3.12. O socioambientalismo como fundamento de garantia  
 

Os grupos indígenas, quilombolas e outras comunidades camponesas, dentre 

outros, ao passo que representam a existência de grupos marginalizados ao longo do 

processo de formação da sociedade brasileira carentes do reconhecimento de sua 

existência e da proteção estatal, despontam como importantes agentes na defesa contra a 

degradação do ambiente. 

Trata-se de grupos que apresentam formas alternativas de organização em 

maior harmonia com o meio ambiente, uma vez que não fundamentam seu 

desenvolvimento na exploração abusiva dos recursos naturais, nos moldes da cultura 

hegemônica ocidental capitalista370. 

O socioambientalismo consiste, justamente, na proteção destes dois valores 

fundamentais, em resposta à imposição dos valores excludentes do modelo de 

desenvolvimento hegemônico ocidental: a preservação de culturas minoritárias 

                                            

 
369 SOUZA FILHO. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, p. 196. 

KOSOVSKY, Fernando & SOLER, Nicolás. Perspectivas del  trabajo jurídico sobre el derecho a la 

tierra en Argentina. In: Derecho a la tierra. Conceptos, experiencias y desafíos. El otro derecho no. 31-

32 de 2004. Disponível em: <http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/od/elotrdr031-32/elotrdr031-32-

02.pdf>. Acessado em 04 de janeiro de 2012, p. 273-297. 
370 Segundo Enrique Leff: “[...] o ambientalismo gera novas teorias e valores que questionam a 

racionalidade econômica dominante, orientando a ação social para a construção de outra racionalidade 

produtiva, fundada nos potenciais da natureza e da cultura” (LEFF, op. cit., p. 67). 

Michel Löwy ressalta a realidade de crise do sistema de desenvolvimento industrial ocidental: “A questão 

ecológica é, na minha visão, o grande desafio para uma renovação do pensamento marxista no início do 

século XXI. Ela exige dos marxistas uma ruptura radical com a ideologia do progresso linear e com o 

paradigma tecnológico e econômico da civilização industrial moderna”. “O desafio é reorientar o 

progresso de maneira a torná-lo compatível com a preservação do equilíbrio ecológico do planeta” 

(LÖWY, Michael. Ecologia e Socialismo. São Paulo: Editora Cortez, 2005, p. 38/39). 

Ver, também, ELIAS, op. cit., p. 236. 
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excluídas e a manutenção do meio ambiente371. 

Sobretudo nos países latino-americanos, que estiveram, de forma mais 

visível, sujeitos aos efeitos maléficos da colonização europeia sobre os grupos 

minoritários e sobre a natureza, o sociambientalismo se apresenta como uma coerente 

proposta, por não dissociar aquelas preocupações e por reconhecer que as políticas 

estatais voltadas à defesa do ambiente não podem descurar das comunidades que com 

ele estabeleceu uma relação de maior harmonia372. 

Possibilitar, p. ex., a realização da gestão dos recursos naturais por estas 

comunidades nas terras em que aqueles grupos estabelecem suas relações não parece se 

incompatibilizar com a defesa do meio ambiente. Pelo contrário, a experiência adquirida 

ao longo de séculos e passada de geração a geração não deve ser desprezada na 

construção de um meio ambiente sustentável373.  

O Estado brasileiro reconhece de forma muito limitada, ainda, o 

socioambientalismo como orientador de suas leis e muitas vezes as políticas ambientais 

e voltadas às culturas minoritárias são tratadas separadamente. Exemplo disso são as 

restrições impostas pela lei que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

Lei 9985/2000 – à presença humana, mesmo destes grupos, em algumas espécies de 

Unidades de Conservação e impõe ao poder público a remoção de coletividades para 

outras localidades374. 

 

3.13. A importância da garantia do acesso à terra como defesa da 
coexistência das diversas culturas 

 

A garantia do acesso à terra às populações e comunidades marginalizadas 

                                            

 
371 SANTILLI, op. cit., p. 93. 
372 Ibid., p. 41. 

Ver, também, LEFF, op. cit., p. 46. 
373 LEFF, op. cit., p. 54. 
374 Dispõe o art. 42 da referida lei:  

Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência 

não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente 

realocadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes. 
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historicamente no Brasil possui uma importante função, de possibilitar uma 

redistribuição de terras de forma mais igualitária no país e, consequentemente, o direito 

daquelas populações retirar do meio o seu sustento375. 

Contudo, sua importância exorbita daquela finalidade. O acesso à terra 

garante a possibilidade de se preservar as múltiplas culturas formadoras da sociedade 

brasileira, incluindo-as dentro do âmbito de ação do poder estatal.  

Por tratar-se de culturas formadas ao longo de séculos de marginalização 

social, relegadas às adversas condições locais de clima, fauna, flora, e de perseguições, 

desenvolveram formas de organização sociais intimamente ligadas à terra, de modo que 

a garantia do direito de acesso àqueles espaços territoriais corresponde à garantia de 

sobrevivência daquelas coletividades para o futuro376. 

Embora as culturas minoritárias se expressem das mais variadas formas e 

sob os mais diversos fundamentos de organização social, em todas elas a terra 

representa elemento central sobre o qual se desenvolvem. Representa, em suma, bem de 

valor inestimável, incompreensível sob a ótica da cultura hegemônica capitalista, uma 

vez que não possui valor apenas enquanto recurso natural, passível de exploração até 

seu esgotamento377. 

As comunidades e grupos excluídos do acesso à terra, ao longo do processo 

de construção da sociedade brasileira, desenvolveram formas variadas de organização 

social para sobreviver. 

Contudo, uma característica comum entre vários destes grupos consistiu na 

forma coletiva de organização social e, consequentemente, na exploração coletiva da 

terra e dos recursos dela extraídos. É possível afirmar que este traço está presente, p. 

ex., nas comunidades indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, até os dias de 

hoje – embora não existam dados precisos que apontem para o total de comunidades 

                                            

 
375 Frantz Fanon, um influente pensador africano no período de descolonização do seu continente, no 

século passado, escreveu que: “Para o povo colonizado, o valor mais essencial, porque mais concreto, é 

primeiro a terra: a terra que deve garantir o pão e, é claro, a dignidade” (FANON, op. cit., p. 61). 
376 LEFF, op. cit., p. 284. 
377 De acordo com Polanyi: “Aquilo que chamamos de terra é um elemento da natureza 

inexplicavelmente entrelaçado com as instituições do homem. Isolá-la e com ela formar um mercado foi 

talvez o empreendimento mais fantástico dos nossos ancestrais” (POLANYI, op. cit. p. 181). 
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organizadas dessa forma378. 

O reconhecimento do direito ao multiculturalismo impõe a preservação 

daquela forma de relação interpessoal e da comunidade com a terra, ao invés da 

imposição da lógica da propriedade privada, nos termos propugnados pela modelo 

moderno racionalista ocidental379. 

O reconhecimento daquelas culturas não permite que se garanta o acesso à 

terra daqueles grupos com a simples distribuição individualizada de terras aos membros 

dos grupos. A imposição da lógica individualista da propriedade pode representar uma 

desconfiguração social indesejada para aqueles grupos380. 

A terra coletivamente laborada possui alto valor cultural e, dessa forma, 

exige uma proteção pelo ordenamento jurídico381. Exige, da mesma forma, a 

flexibilização das formas de acesso aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização 

do cumprimento da legislação protetiva aos seus direitos – em especial o judiciário –, 

sobretudo no que diz respeito ao reconhecimento da legitimidade individual para o 

exercício da defesa de toda a coletividade382. 

Por fim, mais do que o empoderamento dos direitos de grupos já existentes, 

o reconhecimento jurídico da forma coletiva de organização social e de acesso à terra 

possibilita o desenvolvimento de novas formas culturais que venham espontaneamente a 

                                            

 
378 ALMEIDA, op. cit., p. 134. 
379 Acerca do direito de propriedade, afirma John Locke: “Embora a terra e todos os seus frutos sejam 

propriedade comum a todos os homens, cada homem tem uma propriedade particular em sua própria 

pessoa; a esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho de seus braços e a obra de suas 

mãos, pode-se afirmar, são propriamente dele. [...] Retirando-o do estado comum em que a natureza o 

colocou, agregou-lhe com seu trabalho um valor que o exclui do direito comum de outros homens” 

(LOCKE, op. cit., p. 38). 
380 SOUZA FILHO. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, p. 123. 
381 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e sua proteção jurídica. 3. ed., Curitiba: 

Juruá, 2005, p. 18. 
382  De acordo com John Rawls: “[...] qualquer sistema de regras judicioso não deverá exceder a 

capacidade dos indivíduos em compreendê-lo e segui-lo com bastante facilidade, nem impor aos cidadãos 

exigências de conhecimento e de precisão que eles sejam incapazes de atingir (RAWLS, John. Justiça e 

democracia. Tradução: Irene A. Paternot; seleção, apresentação e glossário Catherine Audard. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000, p. 16)”. 
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surgir sob esse fundamento383. 

 

3.14. A importância do Estado na garantia das políticas públicas de acesso à 
terra às minorias culturais 

 

Embora se reconheça o multiculturalismo como um valor fundamental à 

sociedade brasileira e, consequentemente, à necessidade de se possibilitar a coexistência 

de comunidades que sejam organizadas de forma diversa daquela dita hegemônica, com 

seus usos, costumes, cultura, munidas de um mínimo de autonomia, não se pode 

renunciar à importância do Estado na sua concretização. 

Ante o histórico de negação de direitos pela sociedade hegemônica e pelo 

Estado às coletividades minoritárias, este possui uma grande e irrenunciável 

responsabilidade na concretização de políticas públicas que favoreçam aqueles grupos, 

de forma específica, respeitando suas singularidades. 

A garantia do acesso à terra, ao se constituir na declaração de vontade do 

Estado no sentido de definir as áreas destinadas aos grupos e comunidades e, 

consequentemente, apontar para um claro reconhecimento perante o direito estatal, 

apresenta-se, nesse sentido, como política prioritária e viabilizadora de outras, também 

relevantes a estes grupos, tais como aquelas voltadas à saúde, educação, segurança etc.  

O direito de acesso à terra – seja ele decorrente da demarcação de terras 

indígenas, de assentamento de trabalhadores camponeses sem terra, emissão de títulos 

às comunidades quilombolas, concessão de uso para comunidades extrativistas em 

unidades de conservação384 etc. – deve corresponder a uma política de Estado, imune a 

outros interesses políticos e econômicos que lhe contrariem385. Nesse sentido, o 

reconhecimento em nível constitucional do direito de acesso à terra àqueles grupos, 

como fez a Constituição da República, constitui um relevante passo naquela direção. 

Ademais, ainda que se defenda a possibilidade de fortalecimento do sistema 

                                            

 
383 ALMEIDA, op. cit., p. 28 e 48. 
384 Art. 17 da Lei 9985/2000. 
385 Nádia Farage ressalta a ausência de constância na ação estatal ao longo do tempo no Brasil: “[...] uma 

questão, igualmente colocada pela profusa e por vezes contraditória legislação indigenista, ainda 

permanece sem resposta: por que vacila o Estado?” (FARAGE, op. cit., p. 34). 
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de proteção internacional dos direitos humanos, inclusive das comunidades minoritárias 

existentes dentro dos países, o papel cabível ao Estado aparece insubstituível, como 

instituição que detém maiores capacidades de transformar a realidade social386. Não se 

pode deixar de lembrar que a alteração da realidade fática, com a implementação de 

políticas de acesso à terra, envolve a utilização de ações específicas e a utilização de 

recursos financeiros a serem despendidos pelo poder público – p. ex., com o pagamento 

a terceiros por desapropriações387.  

O Estado deve zelar pela promoção dos direitos daqueles cidadãos e 

comunidades marginalizadas e que dificilmente se fazem ouvir perante os órgãos e 

entidades formais estatais388.  Antes de se falar de um possível diálogo intercultural na 

nossa sociedade, é necessário criar condições mínimas de garantias de direitos àqueles 

grupos389. Nesse sentido, as teorias contratualistas que fundamentam a organização 

estatal contemporânea, as quais apontam o Estado como representante da vontade geral 

do povo, devem ceder à realidade múltipla existente e reconhecer a existência de 

cidadãos alheios ao funcionamento da sociedade política e que carecem de uma maior 

inserção na definição da sua ação390. 

Por outro lado – e, aí, reside um dos grandes desafios da relação desigual 

entre as diferentes culturas –, a ação estatal, na implantação das políticas públicas deve 

interferir o mínimo possível na organização social daqueles grupos, a fim de que sua 

ação não implique uma imposição dos valores hegemônicos, bem como seja preservada 

a cultura daqueles grupos, mesmo que, em algumas situações, a preservação a liberdade 

cultural possa conflitar com valores da sociedade dominante391. 

Não se defende, aqui, a destruição do Estado como a fórmula correta de se 
                                            

 
386 KERSTING, op. cit., p. 94. 
387 MONSALVE SUARES, op. cit., p. 51. 
388 Capella fala da existência de um “grande buraco aberto na doutrina da democracia representativa” em 

decorrência da “relevância do que podem chamar-se: os cidadãos sem voz, ou soberania ausente. Como é 

sabido, uma das condições do caráter democrático do processo de tomada de decisões é que estas possam 

ser revisáveis e não afetem sujeitos excluídos do processo mesmo” (CAPELLA, op. cit., p. 127). 
389 PANNIKAR, op. cit., p. 30 e 136. 

Ver, também, SEN, op. cit., p. 52. 
390 CAPELLA, op. cit., p. 128 
391 PANNIKAR, op. cit., p. 32. 
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garantir os direitos das comunidades destituídas, ao longo do tempo, do acesso à terra. 

Por outro lado, a manutenção da figura estatal deve observar a realidade multicultural e 

as implicações daí decorrentes, referentes à necessidade de respeito e de promoção das 

variadas culturas392.  

  

                                            

 
392 Segundo Wolkmer: “A institucionalização não precisa ser absolutamente erradicada, desde que 

respeite a natureza, a autonomia, a identidade e a dinâmica dos grupos coletivos e comunidades 

alternativas” (WOLKMER, op. cit., p. 143). 
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CONCLUSÃO 

 

A história do acesso à terra no Brasil é questão fundamental para o 

conhecimento de importantes problemas sociais que ainda hoje se fazem presentes. A 

estrutura agrária fundada no grande latifúndio surge nos primórdios da colônia, como 

resultado de grande violência da metrópole sobre os nativos aqui existentes. A exclusão 

da maioria da população do processo de acesso à terra existe, no Brasil, desde sua 

origem. 

À medida que o interesse da metrópole se volta para a exploração de 

produtos agrícolas aqui produzidos – sobretudo o açúcar nos primeiros séculos –, que 

encontravam na Europa um amplo mercado, intensifica-se a ação colonizadora e a 

repartição de imensos territórios sob o regime de sesmarias. 

O aprofundamento da dependência da metrópole pelas grandes lavouras 

monocultoras somente concorreu para que se perdurasse, de um lado, o sistema de 

grandes latifúndios, e, de outro, a ausência de direitos dos grupos menores sobre a terra. 

A perduração daquele sistema foi fundamental para uma acumulação de renda por uma 

pequena fatia da população ao longo de nossa história. 

O fim do colonialismo e o início do Império não foram capazes, por si só, de 

alterar a estrutura agrária do país. Se por um lado foi nesse período que se criaram leis 

que cessaram as concessões de novas sesmarias e estabeleceram limitações à aquisição 

das terras públicas, por outro lado, houve um avanço sem precedentes de grandes posses 

ilegais sobre terras públicas, que mais tarde seriam reconhecidas como legítimas. 

O nascimento do período republicano e de um sistema federativo de 

organização estatal permitiu a transferência de maior autonomia administrativa aos 

Estados. Neste período, grande parte das terras devolutas, antes sob domínio 

centralizador do poder régio, passa para o domínio dos Estados. Assiste-se, neste 

período em que a figura do coronel é marcante, a uma nova onda de transferência de 

bens públicos em favor de particulares.  

A grande propriedade, no Brasil, decorreu, historicamente, da apropriação 

de terras públicas. Valeu-se o grande latifundiário, muitas vezes, de posses irregulares, 

possibilitadas em função da ausência de controle estatal sobre suas terras, e que vinham 

a ser reconhecidas como legítimas no futuro. Valeu-se, também, da influência política 
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sobre os detentores do poder estatal, seja junto ao donatário na colônia, seja diante do 

governador do Estado, já no período republicano. 

Fato é que a estrutura agrária no país esteve sempre vinculada a uma ação 

pública incentivadora ou facilitadora da aquisição de grandes territórios públicos por 

uma classe reduzida de particulares. Pior que isso, por vários séculos a classe política 

foi formada preponderantemente pelos grandes latifundiários.  

A outra face do problema foi um histórico processo de negação de acesso à 

terra aos grupos não hegemônicos, em especial índios, descendentes de escravos, 

comunidades extrativistas, pequenos camponeses, que sofreram diversas violências ao 

longo da história, como o extermínio e a expulsão para os mais distantes lugares e, mais 

recentemente, para as grandes cidades. 

Embora mais velada atualmente a ação do Estado no sentido do 

favorecimento daqueles grupos detentores do direito sobre a terra, a simples inércia do 

poder estatal em favor de uma suposta liberdade de mercado somente tende a agravar a 

questão do acesso à terra de modo mais igualitário. 

A neutralidade do Estado, somada ao grande poderio econômico exercido 

por grupos privilegiados e à inexistência de limites fronteiriços ao capital estrangeiro, 

somente torna mais perigosa a situação das camadas excluídas do acesso à terra.  

A dificuldade em se corrigir os desvios históricos do acesso à terra no Brasil 

traz reflexos e, certamente, fará com que perdurem por muito tempo, de modo a 

comprometer, em grande medida, o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. 

A mudança do rumo do acesso à terra no Brasil impõe uma reanálise dos 

fundamentos da sociedade, em especial sobre as instituições públicas, criadas sobre uma 

base fundada na tradição hegemônica ocidental e que apresentam, em vários aspectos 

incompatibilidade com a manutenção e proteção dos direitos daqueles grupos 

minoritários.  

O clássico modelo de Estado moderno racionalista, baseado na existência de 

uma única Nação, na liberdade individual, na propriedade privada, não se mostra 

compatível com a realidade cultural plural que se põe, com formas de organização 

peculiares, muitas vezes fundadas em um forte coletivismo, inclusive do uso da terra. 

A realidade plural da sociedade brasileira impõe a readequação daquele 

Estado, a fim de contemplar, legitimamente, os interesses de cada grupo, bem como 
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respeitar seus valores e sua forma de organização. Além disso, este Estado multicultural 

deve agir no sentido de inverter o processo secular de marginalização das populações e 

comunidades não hegemônicas, utilizando-se, inclusive, de discriminação positiva ou 

políticas afirmativas, a fim de se garantir, efetivamente, o princípio da igualdade. 

A Constituição da República de 1988 – como outras Constituições latino-

americanas – expressa, em vários dispositivos, uma clara vocação multiculturalista, em 

reconhecimento da diversidade sociocultural. A legislação infraconstitucional, a partir 

daí, apresenta inegáveis avanços ao contemplar o direito de comunidades indígenas, 

quilombolas, comunidades tradicionais e outras categorias de pequenos camponeses. 

Por outro lado, várias dificuldades se colocam à efetiva garantia daqueles 

valores, sobretudo no que diz respeito à garantia do acesso à terra aos vários grupos 

culturalmente diversificados existentes no país e que possuem com aquela uma grande 

relação de dependência. 

Embora venha ocorrendo, nos últimos anos, um reconhecimento maior dos 

direitos daqueles grupos culturalmente diversos, em especial o direito de acesso à terra, 

a dificuldade de acesso ao judiciário, a morosidade do poder público, incluindo-se, aí, 

os órgãos e entes integrantes da administração que detêm a competência para realizar as 

políticas públicas voltadas para aqueles grupos, a ingerência externa – sobretudo do 

poder econômico – e os interesses divergentes são fatores que prejudicam, em grande 

medida, a efetivação dos seus direitos. 

Em que pese o desenvolvimento no âmbito do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos nas últimas décadas – por meio da aprovação de documentos e 

criação de instituições internacionais –, em defesa de grupos minoritários existentes 

dentro dos países, como no caso brasileiro, não se vislumbra a sua capacidade de 

substituir, minimamente, as funções exercidas pelos Estados.  

Embora não se despreze a importância daquele Direito Internacional dos 

Direitos Humanos na influência na reformulação do modelo estatal a fim de albergar 

aqueles valores, entende-se que, dentro da realidade atual, as funções exercidas pelo 

Estado são indelegáveis e seu fortalecimento sob uma perspectiva multicultural é 

imprescindível na garantia das políticas públicas de acesso à terra das minorias não 

hegemônicas. 

Vislumbra-se, em consequência, um papel de intransferível responsabilidade 
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do Estado na promoção das garantias dos direitos ora tratados para o futuro, a fim de 

compensar ou reparar, ainda que minimamente, a secular negativa de direitos aos grupos 

culturais minoritários. 
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