
  

XV Coloquio Internacional de Geocrítica 

Las ciencias sociales y la edificación  

de una sociedad post-capitalista 

Barcelona, 7-12 de mayo de 2018 

 

 

 

ELEMENTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE E USO DO 

TERRITÓRIO POR COMUNIDADES TRADICIONAIS NO 

BRASIL: SUBSÍDIOS DO PLURALISMO JURÍDICO E DOS 

INTERSTÍCIOS CONSTITUCIONAIS 

 
Marcel Petrocino Esteves 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
estevesmp@gmail.com  

 
 

Alguns antecedentes do direito de propriedade: aspectos históricos 

São diferentes as concepções na história do Direito sobre o conceito de propriedade, segundo 

influências de regimes políticos e sistemas jurídicos concebidos. Gassen1 afirma que 

propriedades coletivas eram predominantes nas chamadas comunidades gentílicas2 de antigas 

civilizações sírias, egípcias e da Mesopotâmia. Em um primeiro momento é possível 

considerar a propriedade comunal como uma das primeiras formas de propriedade, 

diretamente relacionada à concepção vigente de família3. A concepção de propriedade 

privada, por sua vez, foi concebida no direito romano baseada na religião e na família4. 

Contudo, a propriedade no direito romano não foi claramente conceituada, embora tenha 

tratado de seu conteúdo5; o termo patrimônio (derivativo de pater) contemplava o conjunto de 

bens ou coisas de propriedade do paterfamilias, sendo a res privatae o patrimônio da pessoa.  

Durante o sistema feudal, a propriedade fundada no direito romano sofre modificações, 

voltando a ser coletiva ou pertencente a um grupo. No período medieval a disponibilidade da 

terra esteve associada ao poder político de quem poderia ceder a terra a terceiros para 

exploração mediante pagamento pelo seu uso, de forma a garantir que o domínio sobre a terra 

fosse mantido a uma família.  

No direito canônico, a propriedade é entendida como uma liberdade individual. Joseph-Robert 

Pothier e Jean Domat6 escreveram o direito burguês dos séculos XVI e XVII, que 

contestavam aspectos feudais e canônicos, defendendo os princípios do livre contrato e da 

                                                 
1
Gassen, 2005. 

2 Também denominadas como genos, se organizava em uma unidade familiar em torno da exploração econômica 

de uma mesma parcela de terras ou pequenas unidades agrícolas formadas por laços consanguíneos e religiosos. 

O regime gentílico estava também fundamentado na propriedade coletiva, sendo que a noção de comunidade 

prevalecia sobre o indivíduo. 
3 Fachin, 1988. 
4 Segundo Coulanges (1996), a propriedade privada era parte da própria religião, em que antepassados eram 

tidos como deuses que protegiam a família e o lar. O romano ao se fixar definitivamente em uma terra com sua 

família, considerava a propriedade inalienável e perpétua, exclusiva de sua família.  
5 Filardi-Luiz, 1999. 
6
 Apud Tigar & Levy, 1978. 
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liberdade em possuir propriedade. Após a Revolução Francesa, em 1789, foram extintos os 

direitos perpétuos à propriedade, mas atendidos os interesses econômicos e políticos da 

burguesia, baseados nos desdobramentos dos códigos elaborados por Jean Domat e 

promulgados por Luís XIV que distinguiam o direito de propriedade de outros campos 

definidos como do direito natural, “era uma estranha mistura de princípios jurídicos burgueses 

apoiados no direito natural, juntamente com o reconhecimento expresso de prerrogativas 

feudais”7. Posteriormente, Joseph-Tobert Pothier publicou uma série de trabalhos sobre alguns 

aspectos do direito privado – obrigações, espólios, direito de propriedade e direito da família. 

Embora não original, seu “Tratado das Obrigações” foi adotado no Código de Napoleão como 

uma das diretrizes técnicas. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), a 

propriedade é prevista como direito inviolável, sendo que no Código Napoleônico (1804), 

define a propriedade como direito absoluto.   

Ao longo do século XX, se intensificaram os debates sobre o predomínio do interesse público 

sobre o privado e as correntes que contestavam a propriedade como direito absoluto e 

ilimitado, assim como diferentes movimentos por reforma agrária em diferentes países, 

impulsionados pelo rápido crescimento populacional em contraposição à diminuição da 

disponibilidade de terras para as atividades agrícolas. O século XX foi marcado por duas 

importantes revoluções sociais caracterizadas pela pressão por distribuição de terras: a 

mexicana, em 1910, e a russa, em 19178. Governos de orientação marxista conduziram 

mudanças fundiárias, com esquemas estatais de coletivização (ex-União Soviética, China, 

Cuba, Vietnã, Etiópia e parte do leste europeu), sendo que após a Segunda Grande Guerra 

Mundial, Japão, Coréia do Sul e Sri Lanka também criaram dispositivos normativos para 

restringir o tamanho máximo das propriedades9.   

Algumas das primeiras ações de reforma agrária no continente africano10 ocorreram no Egito, 

em 1952, com a queda do rei Faruk e tomada do por poder por oficiais livres apoiados por 

parte do exército; e na Argélia, em 1957, pela marcha pela reforma agrária radical, defendida 

pela Frente de Libertação Nacional11. Na América Latina, merecem destaques esforços de 

expropriação de grandes áreas, como no México, Bolívia, Guatemala e Peru12. No Chile, 

durante o governo de Salvador Allende, foram desapropriadas terras improdutivas, todavia o 

processo foi interrompido pelo golpe militar com apoio dos Estados Unidos, que 

acompanhava os movimentos pela reforma agrária na América Latina13, período que também 

ocorre a instalação de empresas agrícola norte americanas nos países da América Central14 e 

                                                 
7 Tigar & Levy, 1978, p. 236. 
8 Konder, 1984. 
9
 Carter, 2010. 

10 Não sendo o intuito abordar exaustivamente o tema, cabe ressaltar que no continente africano, o solo esteve 

hegemonicamente sobre controle britânico até 1935, com políticas diversificadas para cada uma de suas 

colônias, envolvendo apropriações em larga escala, principalmente nas porções oriental e central do continente 

(Hopkins, 1973, apud Boahen, 2010), além do domínio alemão em Tangânica (parte da atual Tanzânia) e Quênia 

(Sorrenson, 1968 e Arrighi, 1967, apud Boahen, 2010). Grandes extensões de terras em Uganda, Tanzânia e 

Quênia tiveram pelos britânicos a monopolização de concessões de áreas florestais exploráveis ou jazidas 

minerais, sendo a propriedade do subsolo de domínio britânico ou concedida a seus representantes (Boahen, 

2010).   
11

 Mazrui & Wondji, 2010. 
12

  Zamosc et al, 1997; Carter, 2010. 
13

 Kay, 2003. 
14 Com a crescente presença de capital dos Estados Unidos na economia local dos países da América Central, 

houve influência sobre a arrecadação de terras e acompnhadas de concessôes à United Fruits Company que 

controlavam vastas extensões na Costa Rica, Honduras e Guatemala. Segundo Vargas (2003), os investimentos 
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as ações de reforma agrária de Jacobo Arbenz Guzmán na Guatemala também são 

interrompidas em 1954 com o golpe de estado com apoio estadunidense. 

A Constituição de Weimar15 (1919) funda o princípio da função social da propriedade e como 

marco normativo na efetivação de direitos sociais de responsabilidade do Estado de natureza 

institucional, podendo, segundo Auad (2008), ser cobrada institucionalmente. A Constituição 

de Weimar influenciou o direito interno de diferentes países16, inclusive no Brasil, na 

Constituição de 193417. Assim, os direitos sociais, inclusive os relacionados à função social da 

propriedade presentes na Constituição de 1998 possuem seus antecedentes na Constituição de 

Weimar. 

Autonomia territorial e uso do território por comunidades tradicionais: 

subsídios para a compreensão dos interstícios constitucionais 

Em praticamente todos os ordenamentos jurídicos, o direito de propriedade é exercido com 

proteção do Estado, muitas vezes equivalente a outros direitos internacionais reconhecidos 

como fundamentais. O direito de propriedade foi um dos primeiros direitos que tiveram 

reconhecimento à proteção, mesmo quando em regimes absolutistas18. Desde o século XIV é 

previsto que constitui infração infringir o direito de propriedade sem justa indenização19 

(XIRAFAS, 2003), situação que perdura até 1789, com a Declaração dos Direitos Humanos e 

do Cidadão (Artigos 2º e 17) quando a propriedade é reconhecida como direito inviolável e 

passa ser incorporada aos ordenamentos jurídicos internos e ao direito internacional. 

Apesar do reconhecimento internacional do direito de propriedade, em diversos momentos da 

história esse direito foi questionado, sobretudo por regimes políticos de esquerda e 

movimentos sociais a partir do início do século XX. Os conceitos de direito de propriedade e 

os mecanismos de proteção foram construídos por diferentes correntes teóricas de 

pensamento20.  

Dentre os enfoques do pensamento moderno sobre a propriedade, podem ser destacados 

aqueles que colocam o direito de propriedade como necessário, dentre outros direitos 

fundamentais, à dignidade da pessoa humana, sendo que a noção de liberdade assumiu cada 

vez mais um papel central. Assim, uma das características principais do direito de propriedade 

                                                                                                                                                         
dos Estados Unidos, no período de 1913 a 1930, cresceram amplamente na Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras e Nicarágua.   
15 A Constituição de Weimar, que instituiu a Primeira República Alemã, foi promulgada em 1919, em um período 

de reconstrução de suas instituições e de compromissos impostos pelo Tratado de Versalhes (28 de junho de 

1919). De acordo com Auad (2008), a Constituição era dividida em duas partes (estrutura administrativa; e 

direitos e deveres do povo alemão, como saúde, educação, proteção à infância e à maternidade e garantias 

trabalhistas), abrindo caminho para a inserção social de camadas marginalizadas da população. 
16 A Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que reformou a de 5 de fevereiro de 1857, 

foi a primeira constituição nacional a incluir os direitos sociais, dois anos antes da promulgação da Constituição 

de Weimar (1919). 
17

 Bercovici, 2004. 
18

 Padilla, 2011. 
19 Xirafas, 2003. 
20

 Dentre as diversas correntes históricas de pensamento acerca da conformação do direito de propriedade, que 

não é central neste estudo, podem ser mencionadas: o entendimento da propriedade segundo a tese jusnaturalista 

ou da escola de Direito Natural, com Thomas Hobbes e John Locke e enfoques baseados na doutrina utilitarista, 

com Jeremy Bentham e John Stuart Mill. 
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é seu caráter individual e livre de interferências externas, como defendido por Mill21 e 

presentes em diversos ordenamentos jurídicos internos vem sendo contestada22 pela tese 

defendida de Rawls23, ao afirmar que a verdadeira liberdade requer um mínimo de recursos e 

oportunidades para todos de forma universal, justificando assim a existência de políticas 

redistributivas ou fundadas essencialmente na utilidade pública de interesse comum. 

O direito de uso comum do território por comunidades tradicionais possui o Estado como 

único agente capaz de propor normas a todos (habitantes e limites do território), ao que se 

entende por espaço banal formulado por François Perroux. Essa fundamentação se encontra 

na Teoria Geral do Estado assim como nas bases do Direito Constitucional. O Estado é: 

uma ordenação que tem por fim específico e essencial, a regulamentação global das relações 

sociais entre os membros de uma dada população sobre um dado território, na qual a palavra 

ordenação expressa a ideia de poder soberano, institucionalizado. O Estado, como se nota, 

constitui-se de quatro elementos essenciais: um poder soberano de um povo situado em um 

território com certas finalidades. (...) a Constituição (...) é o conjunto de normas que 

organizam estes elementos constitutivos do Estado: povo, território, poder e fins24  

Assim, o Estado representaria o único agente que possui a condição legal de governar e 

administrar os recursos de seu território segundo suas normas e critérios e reconhecido no 

direito internacional a capacidade de tratar de eventuais ingerências em seus assuntos 

internos. Tal princípio é o que fundamenta o que se entende por autonomia política, ou seja, a 

autonomia exercida pelo povo a partir de um sistema normativo para gerenciar suas questões 

internas. 

É possível evidenciar, a partir de diversas formas de acesso à terra além daquela considerada 

oficial, a condição de regulação híbrida do território e também a condição de pluralismo 

jurídico, tal como proposto por Wolkmer, especialmente no que diz respeito à lacuna ou 

ausência de direitos dos povos tradicionais que mantém suas tradições de uso comunitário da 

terra e de organização social, mesmo quando à margem do sistema normativo estatal.  

Hoekema25 apresenta uma distinção no pluralismo jurídico formal, discriminado como 

unitárioou igualitário, criticando a possibilidade de tomada de decisões sem alterações na 

estrutura do Estado, mantendo uma relação de subordinação ao Estado e permitindo a perda 

de autonomia sobre a administração e decisões políticas. 

 Assim, a autonomia territorial para as comunidades tradicionais implica em conferir a 

                                                 
21

 Mill, 1964. 
22

Outra corrente de contestação é conhecida por Teoria do Pecado Original Colonialista, defendida por Eduardo 

Jiménez de Arechaga, jurista uruguaio e ex-presidente do Tribunal de Haya. Trata-se de uma concepção 

elaborada pelos países de colonização espanhola durante o processo de descolonização ocorrido no século XX, 

segundo o qual não se deve outorgar indenização decorrente de expropriação de bens a alguém cuja 

nacionalidade seja de alguma potência colonizadora, em consequência da compensação histórica aos países 

colonizados por bens explorados ou obtidos de forma ilegítima.  
23 Rawls, 1993. 
24 Silva, 2000, p. 101-102. 
25

 Para Hoeckema,2010, o pluralismo unitário refere-se ao Estado que reconhece outros sistemas jurídicos, 

aplicados segundo o direito estatal vigente, considerando a diversidade cultural em algumas leis, porém não se 

reconhece a validade de todo o sistema de direito. O pluralismo igualitário parte da simultaneidade igualitária de 

todos os sistemas de direitos, sendo que o direito local substitui o direito estatal e pode ser complementado pelo 

sistema estatal, com reflexos em todos os procedimentos, operando como se fossem normas do direito 

internacional privado do sistema ocidental.  
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capacidade de gerir o uso da terra, representando não apenas o reconhecimento de direitos 

pelo Estado na participação de políticas públicas, mas também legitimando o poder de tomada 

de decisões na elaboração das políticas territoriais segundo regras próprias. Do ponto de vista 

normativo, a organização do território por comunidades tradicionais já possui fundamentação 

em regras constitucionais26 de proteção à diversidade cultural e em elementos sociais que 

consideram a existência de línguas e ocupação territorial de uso comum.  

Nesse sentido, Marés afirma que o uso comum do território (comunitário) possui implicações 

para o direito civil no que tange aos aspectos inalienáveis e imprescritíveis da terra, 

impossibilitando embargos sobre os direitos decorrentes e tornando o território das 

comunidades tradicionais excluído do comércio de terras. Para o autor, o território não se 

confunde com o direito de propriedade da terra, pois seria, aquele, uma jurisdição sobre um 

espaço delimitado, enquanto a propriedade fundiária seria um direito garantido pela 

jurisdição. A dinâmica social determinaria as alterações necessárias na jurisdição vigente27, 

produto dos conflitos sociais e das contradições, conferindo legitimidade de movimentos 

sociais e das mudanças necessárias à jurisdição.  

Para Sousa Santos, as diferentes relações de poder caracterizariam a diversidade jurisdicional, 

que estão em constante tensão e sujeitas a modificações, ao se contraporem com o direito 

territorial do Estado baseado em um único padrão de territorialidade e soberania, “recusando-

se a reconhecer que seu funcionamento se integra em constelações de direito mais vastas”. 

Essa constatação representa inclusive, uma crise do Estado Moderno e do denominado 

positivismo jurídico que estabelece uma forma específica de poder e, consequentemente, uma 

forma específica de direito. Todavia, um Estado pode coexistir com distintas formas de poder 

conferindo uma diversidade jurisdicional. Assim, se confrontam e disputam com o Estado 

outros agentes sociais na atuação sobre a regulação e o uso do território. 

Cataia (2008) discorre sobre o entendimento das relações entre formas tradicionais 

hierárquicas de organização político-estatal de territórios da América Latina e as novas formas 

horizontais de uso e apropriação desses territórios por parte de grupos sociais não 

hegemônicos. Paralelamente à compartimentação do território por vetores hierárquicos (o 

Estado e as grandes empresas), também se materializam formas alternativas de 

compartimentação resultantes de movimentos endógenas, denominadas pelo autor 

“compartimentações horizontais” ou “populares”, podendo ser representada por 

territorialidades alternativas, como territórios indígenas, a exemplo de “los caracoles” no 

México e territórios quilombolas, no Brasil. Representam, ao lado de outras territorialidades 

latino-americanas (como os cimarrones28 e sua autonomia social e territorial com a 

consolidação de palenques, na Colômbia, ou os garífunas29, com assentamentos 

transnacionais em Belize, Guatemala, Honduras e Nicarágua, na América Central), 

alternativas à organização política de espaços nacionais em diferentes formas de apropriação 

do território. 

                                                 
26

 No Brasil, como disposto no Art. 215 da Constituição de 1988 (que reconhece as comunidades tradicionais 

como parte integrante dos direitos culturais) e no Decreto 6.040/2007 que define os territórios tradicionais com 

base no Art. 231 da Constituição e Art. 68 das Disposições Constitucionais Transitórias; na Colômbia, com o Art. 

246 da Constituição (que reconhece as jurisdições especiais com normas e procedimentos próprios, prevendo a 

coordenação com o sistema judicial nacional); na Bolívia, com o Art. 171 (que reconhece a personalidade 

jurídica de indígenas e a funções de administração e normas próprias). 
27

 Dematteis,2007. 
28 Castaño, 2006. 
29 Agudelo, 2011. 
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Apesar do reconhecimento de direitos sociais e do pluralismo étnico e cultural previstos 

constitucionalmente, as comunidades tradicionais continuam marginalizadas, sendo que:  

muitos continuarão à margem da realidade constitucional justa e equânime. Essa negação 

deve ser refutada a partir do texto constitucional, criando um discurso de reafirmação das 

vítimas cujos direitos lhe são negados, ou nas palavras de Dussel, a ‘negatividade das 

vítimas’30  

 

Ao longo da formação territorial – do Brasil e dos países de colonização espanhola na 

América Latina – a apropriação do território se deu pela transposição de direitos sobre a 

apropriação de terras nas Colônias. Este modelo de apropriação se fundamentou na 

organização da dominação dos sistemas de produção nos quais alguns dos espaços já eram 

ocupados por povos tradicionais e suas respectivas práticas sociais, representando conflitos na 

apropriação da propriedade fundiária. 

No caso brasileiro, é possível afirmar que a apropriação do território esteve atrelada aos 

objetivos complementares de acumulação de riquezas originadas das colônias, incluindo a 

organização das possessões e as normas de propriedade de terras de Portugal. A possibilidade 

de cidadãos portugueses se estabelecerem em terras consideradas desocupadas ou vazias nas 

Colônias representou a ampliação do comércio de mercadorias excedentes e a existência de 

novos produtos a serem explorados.  

O território brasileiro, inicialmente de ocupação e apropriação legitimada nas concessões de 

sesmarias oferecidas pela Coroa Portuguesa a particulares, atrelada à responsabilidade de 

organização econômica e política das vilas, proporcionou a centralização do poder em poucas 

famílias e um forte poder local, incluindo a burocracia cartorial e a emissão de títulos de 

terras. A burocracia cartorial e as relações de poder de administração por algumas poucas 

famílias estavam condicionadas ao arbítrio de funcionários públicos indicados por poderosos 

e corroborando a condição de que a “função pública congrega, reúne e domina a economia”31.  

Tornou-se imperativo para a Coroa povoar e manter posse do território com um menor custo 

possível; em outras palavras, era necessário colonizar: “...pela presença de colonos que 

assegurem, por si mesmos as suas necessidades, numa empresa que não se deve tornar carga 

para a Coroa, mas alívio para esta”.32   

A organização da exploração das novas colônias portuguesas foi estruturada no monopólio da 

Coroa sobre a terra e o trabalho, inclusive com a existência de leis para manter e explorar o 

trabalho escravo33. Em relação aos povos que já habitavam esses espaços colonizados e 

constituídos de culturas diversas, a incorporação de novos territórios pela Coroa portuguesa 

representou a adoção de um sistema normativo centrado na propriedade e de dominação, ao 

não reconhecer a existência de práticas sociais preexistentes. 

De acordo com Moraes, a existência de uma colônia representa o resultado de uma conquista 

territorial, um espaço novo na perspectiva do colonizador. “Trata-se de adição de terra ao 

                                                 
30  Moraes, 2000, p. 16. 
31 Faoro, 1998, p. 173. 
32

 Sodré, 1990, p. 62. 
33 Rau, 1982. 
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fundo territorial sob sua soberania”34. 

Assim, a organização da estrutura fundiária brasileira está relacionada à organização do 

trabalho, ambas voltadas aos processos de acumulação mercantilista de Portugal, centrado no 

controle da ocupação de grandes extensões de terras e da mão-de-obra, inclusive do trabalho 

escravo. A contrapartida ao oferecimento de terras pela Coroa foi a condição de cultivá-las, 

sob o risco de confisco no caso das áreas que não fossem produtivas. Nas capitanias 

hereditárias, a concessão de terras ao usufruto dos donatários objetivava inclusive o seu 

cultivo agrícola, sendo que donatários também concediam terras de suas capitanias a terceiros. 

Os camponeses que trabalhavam na terra pagavam um percentual ou dízimo sobre a produção.  

A dificuldade em utilizar as grandes extensões de terra culminou na revenda de parcelas das 

sesmarias sem fiscalização da Coroa. De acordo com Silva35, tais elementos da história da 

apropriação territorial e da constituição da moderna propriedade foram essenciais ao processo 

de formação da classe de proprietários de terra.  

Para fins de tributação, a Coroa criou mais um instrumento jurídico de domínio sobre a terra, 

chamada confirmação36, aplicada para o registro da carta de doação usada para regularizar a 

transferência das terras de sesmeiros aos compradores. Assim, a Coroa legitimou a donatários, 

sesmeiros, camponeses e possuidores direitos a serem pleiteados37, mas insuficiente para 

resolução dos conflitos e gerando domínios existentes com ou sem autorização legal e 

divergências entre as formas jurídicas existentes para a aquisição de terras para cultivo 

agrícola. 

No regime de Sesmarias os detentores das cessões eram obrigados a pagar o foro38 que incidia 

sobre as terras e não apenas sobre a produção, como forma da Coroa desestimular os 

sesmeiros a deterem grandes extensões de terras improdutivas. As terras que permanecessem 

não cultivadas seriam declaradas como devolutas39. No entanto, as grandes extensões de terra 

e a ausência de fiscalização impediram o cumprimento do dispositivo. No século XVIII, o 

crescimento populacional e a dinamização do setor de mineração aumentaram a demanda por 

produção de alimentos e criação de animais, ampliando-se as áreas ocupadas por posses e a 

consolidação de vilas e paragens. Houve uma tentativa de coibir a prática dos sesmeiros de 

doações em troca do pagamento de foro, com a publicação do Alvará de abril de 1680.  

Os impasses decorrentes de pedidos pelos posseiros contra os detentores de título legal sobre 

a terra, mas que não produziam, culminou nas Resoluções de 11 de abril de 1753 e de 02 de 

agosto de 1753, ambas versando sobre a disposição de que as terras doadas das sesmarias e 

que se encontrassem cultivadas e com pagamento de foro aos sesmeiros, passariam a ser 

integradas ao patrimônio de quem as cultivassem. Decorrentes dos litígios no Piauí, Bahia e 

                                                 
34

 Moraes, 2000, p. 265. 
35

 Silva, 1996. 
36

 A confirmação foi instituída pela Carta Régia de 23 de novembro de 1698, exigida para sesmarias concedidas 

na América portuguesa. As informações sobre as ordens régias complementares foram consultadas na 

Plataforma SILB - Sesmarias do Império Luso-Brasileiro (Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CCHLA/UFRN) base de dados que disponibiliza a consulta a 

informações de sesmarias concedidas pela Coroa portuguesa e organização das informações sobre as ordens 

régias. 
37 Sá, 2010. 
38

 A cobrança do foro sobre as sesmarias que haviam sido doadas foi definida pela Carta Régia de 20 de janeiro 

de 1699. 
39

 Carta Régia de 23 de outubro de 1698.  
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Pernambuco, estas duas resoluções fundamentaram a Carta Régia de 20 de outubro de 1753, 

que anulou todas as ordens e sentenças anteriores e limitou o tamanho das sesmarias para todo 

o território (três léguas de comprimento por uma légua de largura) e restrição de contiguidade 

entre diferentes sesmarias (separadas no mínimo por uma légua).  

De acordo com Porto (1965), esse dispositivo representou uma reavaliação das sesmarias 

concedidas a quem não detinha condições de cultivá-las e uma vantagem aos posseiros, 

mesmo que na condição de rendeiros, estabelecendo um conflito entre posseiros e os grandes 

senhores de terra. Essa condição pode ser constatada se considerada as cartas de doação de 

sesmarias na capitania da Paraíba: entre 1757 e 1776, foram concedidas em favor dos 

posseiros 31 sesmarias40. 

O reconhecimento das posses significou o modo de incorporação de domínio sobre a terra, 

sendo que entre 1822 e 1850 foi a única forma de apropriação ou domínio das terras. A 

possibilidade de acesso à terra aos que trabalhavam nela sem a necessidade da figura do 

sesmeiro também incentivaram os conflitos violentos por disputas de terras e a expulsão de 

habitantes locais41. Grandes posseiros passaram a constituir reservas de terras, mesmo sem a 

condição de cultivá-las.  

A tentativa da Metrópole de recuperar o processo de apropriação da terra levou à suspensão 

do regime de concessão de sesmarias contribuindo, segundo Silva42, rompendo de forma 

definita os vínculos coloniais. Marés43 afirma que pelo fato das disposições legais 

condicionarem o acesso à terra por meio do contrato de compra e venda e não considerar os 

aspectos culturais do uso da terra pelos seus povos, implicou negativamente na recomposição 

da dinâmica territorial de seus habitantes. 

Foram constituídos núcleos no interior de latifúndios e afastados das vilas, em direção a 

florestas e aos sertões um número cada vez maior de pessoas à margem dos dispositivos 

jurídicos sobre as formas existentes de acesso à terra, em que “... sertanejos racialmente 

mesclados estavam formando uma cultura distinta das vilas sob controle português”44 

(DEAN, 1997: 119). Estimulado pelas atividades de mineração e pecuária, a ocupação do 

interior conformou-se em novas formas de organização45, diminuindo a disponibilidade dos 

fundos territoriais. 

Constituídos pelas áreas ainda não devassadas pelo colonizador, os fundos territoriais,  

de conhecimento e, muitas vezes, apenas genericamente assinaladas na cartografia da época. 

Trata-se dos ‘sertões’, das ‘fronteiras’, dos lugares sob o domínio da natureza ou dos 

‘naturais’. Na ótica da colonização, são os estoques de espaços da apropriação futura, os 

                                                 
40

 Barbosa, 2013. 
41

 Dean, 1997. 
42

 Com a Lei de Terras de 1850 para a regulação do acesso à terra, Silva, 1996, ressalta a aplicação do critério de 

exclusão para determinar as terras devolutas (que não eram propriedade particular), baseado no questionamento 

de juristas para obter a prescrição aquisitiva de terras devolutas. Devido à desorganização fundiária, aceitou-se a 

situação de posseiro nas terras cultivadas mesmo que não estivesse demarcada. A fiscalização de medição de 

terras era uma dificuldade, assim como o aumento dos limites do tamanho das posses legalizadas. A terra como 

garantia de créditos não se deu imediatamente, assim como a lentidão da abolição dos escravos, que continuaram 

a ser utilizados como garantia.  
43 Marés, 2003. 
44

 Dean, 1997, p. 119. 
45

 Annibelli, 2009. 
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lugares de realização da possibilidade de expansão da colônia46. 

 

Segundo Sá, os movimentos de exploração da mineração e das fazendas de gado, assim como 

os novos caminhos abertos no interior para o transporte de ouro, contrabando e produtos 

articularam as vilas, favoreceram a criação de novos núcleos sertanejos, de “mestiçagem 

ibérica, africana e nativa”47, que ali permaneciam formando áreas de convivência comuns e de 

identidade cultural. Com casas construídas em áreas privadas, a existência de locais para 

criação de animais e cultivo normalmente em áreas comunitárias e sem cercas divisórias, a 

estrutura social era baseada nas relações de parentesco e compadrio. 

Assim, o direito de acesso à terra representou uma sociedade fragmentada, de povos 

indígenas, sertanejos, negros, caboclos, foragidos agrupados em núcleos sujeitos à constantes 

expulsões de suas terras ocupadas; e na formação de uma elite agrária em rompimento com os 

vínculos coloniais baseada na conformação da moderna propriedade.  

A ampliação do direito de acesso à terra como direito fundamental: o garantismo jurídico 

O tema do acesso à terra e da reforma agrária no Brasil apresenta uma relação mais próxima 

da agenda da política externa brasileira a partir de 2003, tendo como eixo integrador as ações 

no âmbito da segurança alimentar e nutricional. A emergência dos temas relacionados à 

soberania alimentar na política externa e a retomada do tema da reforma agrária na pauta 

internacional de discussão podem ser entendidos enquanto um elemento central para a 

promoção de políticas públicas de garantia de acesso à terra, apesar das ações diretamente 

relacionadas à redistribuição de terras não se evidenciar enquanto prioridade na agenda 

pública em diferentes estados nacionais. Com a realização da Conferência sobre Reforma 

Agrária e Desenvolvimento Rural, em 2006 na cidade de Porto Alegre, o tema da reforma 

agrária é retomado na agenda pública multilateral.  

No âmbito internacional, a partir da década de 1970 em diferentes iniciativas por parte de 

países da América Latina e organismos internacionais, a reforma agrária foi interpretada por 

diferentes correntes teóricas ou ideológicas como política compensatória de alívio à pobreza 

rural ou ao modelo econômico vigente – interpretações que viriam a fundamentar em grande 

parte os questionamentos sobre a eficácia das políticas de redistribuição de terras48, mesmo 

nos países com históricos índices de concentração fundiária. A partir da década de 1990, foi 

enfatizada a necessidade de propostas de políticas integradas de desenvolvimento rural, tais 

como: concessões de crédito, seguro agrícola, controle sobre a infraestrutura de 

armazenamento, regulação de preços mínimos pagos aos produtores e a negociação de 

acordos de comércio internacional de commodities agrícolas.  

De acordo com Rondó: 

a política externa pode contribuir para forjar o direito de acesso à terra, tornando-o direito 

fundamental, universal, nos âmbitos nacionais, democratizando o acesso a esse insumo 

primordial para o aumento da produção de alimentos e permitindo a inclusão de camadas 

                                                 
46 Moraes, 2000, p. 70-71. 
47 Neves & Miguel, 2007, p. 23. 
48

 Dentre os possíveis exemplos de políticas de redistribuição de terras malsucedidas, podem ser apontados os 

projetos de colonização e assentamentos rurais na Amazônia, durante o período ditadura militar (Ianni, 1979). 
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mais pobres urbanas, pelo consumo, e rurais, pela renda49  

A política externa e a reforma agrária estão relacionadas a uma série de temas relacionados de 

forma mais ampla ao desenvolvimento humano. No que se refere aos direitos humanos, o 

acesso à terra como direito humano ainda é insuficiente, embora as formas jurídicas da função 

social da propriedade, usucapião, ocupação de boa fé e reconhecimento da existência de 

direitos territoriais estejam presentes em diferentes constituições nacionais, códigos civis e 

convenções internacionais.  

No entanto, sob a égide do pensamento hegemônico liberal a partir da década de 1950, poucos 

foram os instrumentos capazes de operacionalizar políticas ou assegurar a efetivação do 

sistema normativo de acesso das parcelas mais socialmente vulneráveis (como povos 

tradicionais, sem terras, pequenos agricultores sem titulação de terras, extrativistas, 

sertanejos, populações removidas forçosamente por ações ilícitas ou atingidos por barragens, 

dentre outros) aos meios de produção, dentre os quais, principalmente o acesso à terra assim 

como mecanismos de segurança jurídica para a sua manutenção em assentamentos e terras de 

usos tradicionais.  

A posição da representação brasileira nas negociações das Diretrizes tem sido da defesa do 

princípio do uti possidetis50, aceito em escala internacional e do direito fundamental de acesso 

à terra em consonância com as “Diretrizes Voluntárias para o Direito à Alimentação”, 

aprovadas na FAO, em 2004.  

Assim, busca-se abordar a função social da terra com base no uti possidetis como direito de 

acesso à terra, nacionalmente e também aumento a pressão por sua aceitação em esfera 

internacional. Trata-se da tentativa de transposição do princípio uti possidetis para os âmbitos 

nacionais, na forma de direito à terra e da função social da terra, com respaldo na atuação das 

relações internacionais regida pela “prevalência dos direitos humanos” prevista na 

Constituição de 198851 e na Carta das Nações Unidas, ao tratar da formulação de direitos em 

constante atualização. 

A pertinência da busca da ampliação do direito de acesso à terra converge para os objetivos 

internacionais de ampliação de acesso aos meios de produção para parcela da população que 

não se alimentam adequadamente e de mecanismos que visam assegurar a segurança 

alimentar e a soberania alimentar. Assim, o tema da reforma agrária no Brasil está 

relacionado aos parâmetros debatidos por instâncias multilaterais nas últimas quatro 

décadas52, especialmente as conferências internacionais da FAO sobre Reforma Agrária e 

Desenvolvimento Rural, realizadas em Roma, em 1979, e em Porto Alegre, em 2006. 

A defesa do direito de acesso à terra enquanto direito fundamental, está baseada na na 

corrente denominada como garantismo jurídico53 ao considerar a tutela não apenas pelo 

caráter formal, mas principalmente por seu conteúdo constitucional, conformando-se em um 

                                                 
49 Rondó, 2012: p. 22. 
50

 O princípio uti possidetis refere-se ao recurso diplomático que estabelece o direito de país a um território, 

fundado na ocupação efetiva e prolongada, e independe de outro título. 
51

 Conforme Artigo 4º, II da Constituição Federal de 1988. 
52

 Dentre as recomendações, não implementadas pelo Brasil, constam a regulação da limitação do tamanho da 

propriedade. Nas duas conferências, deram-se o consenso sobre parâmetros e conceitos para políticas de reforma 

agrária, como tamanho limite da propriedade privada, segurança alimentar, em 1979; e direitos de acessos à 

terra, soberania alimentar e comércio justo, em 2006.  
53 Rosa, 2005. 
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importante estatuto teórico no direito para tratar da questão agrária contemporânea. Rosa 

defende a necessidade de convergência pelos atores jurídicos às regras constitucionais 

referentes aos direitos fundamentais, definindo um sistema que garanta preservação e 

realização. Os atores jurídicos, em face às violações de direitos fundamentais 

constitucionalmente definidos não poderiam ser indiferentes ou ainda admitir que legislações 

infraconstitucionais os contrariem.   

A noção do Estado garantista como mecanismo é fundamental para a defesa dos indivíduos 

em relação ao domínio ilimitado de poder. Assim como ocorre com os direitos fundamentais, 

objetiva ofertar instrumentos capazes de consolidar a paz social, a partir de um consenso 

universal. O Estado seria o instrumento necessário para a materialização de finalidades 

individuais comuns e dos interesses sociais e difusos.  

O garantismo jurídico, como sistema de garantias, está baseado na dignidade da pessoa 

humana e seus direitos fundamentais aceitos universalmente, propondo “a (re)leitura sobre os 

critérios de validade, vigência e eficácias das normas jurídicas”54, tendo como um dos 

principais difusores o jurista Luigi Ferrajoli, inicialmente no campo do direito penal antes de 

ser assumida como teoria geral do direito. Designa um modelo normativo de direito por meio 

da legalidade e da imposição de limites ao poder do Estado, permitindo a tutela de liberdades 

individuais e garantia de direitos sociais55.  

A abordagem garantista possibilita a readequação do Estado patrimonial e seu modelo de 

poder caracterizado pela centralização e organização de normas hierarquizadas estabelecendo 

limites para o exercício político para um modelo de atuação legítima do Estado, enquanto 

instrumento para assegurar os direitos fundamentais e no cumprimento de determinados 

valores universais. Trata-se, portanto, de uma tentativa de operacionalizar a função social da 

propriedade no direito público internacional, fundamentada em direitos indivísiveis como a 

alimentação e o acesso à terra, a partir de agentes públicos da diplomacia na defesa de direitos 

fundamentais.  

Considerações finais sobre a operacionalização dos denominados 

interstícios constitucionais 

Denominados aqui provisoriamente de interstícios constitucionais, estes se referem às lacunas 

existentes entre direitos sociais amplos e coletivos previstos e as estruturas estatais ou 

administrativas capazes de atender às demandas reprimidas oriundas de movimentos sociais 

de luta pela terra e autonomia territorial na América Latina56. 

Há uma mudança a partir da década de 199057 no enfoque de políticas de organismos 

internacionais para os povos indígenas e a incorporação de direitos e capacidades para 

conduzir seus processos locais de desenvolvimento, mas com problemas para concretizar 

                                                 
54 Rosa, 2005, p. 35. 
55 Ferrajoli, 2002. 
56

Evidenciados a partir da atuação de movimentos sociais brasileiros de sem terras, quilombolas, associações de 

gerazeiros, autonomia territorial e novos espaços de representação, como Autogobierno Ayllu, Peru (Blanco, 

2003) e Juntas de Buen Gobierno (“los caracoles”) de Chiapas, México (Fuente, 2008) e pela discussão sobre a 

descolonialidade latino americana, em Grofosguel (2006, 2009), Porto-Gonçalves (2003), Porto-Gonçalves e 

Quental  (2012) e Quijano (2000). 
57 Fuente, 2010. 
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esses preceitos no âmbito da cooperação internacional. Um dos exemplos é o caso de Chiapas, 

no México, com a pluralidade de atores sociais e políticos, dentre os quais o Exército 

Zapatista de Libertação Nacional e as organizações camponesas e indigenistas exercem papel 

relevante em relação às reivindicações relacionadas à dotação de terras e constituição dos 

ejidos e também no reconhecimento à ampliação de terras nas formas de propriedade social da 

terra existentes desde a Revolução de 1911 e pactuada no Artigo 27 da Constituição 

Mexicana.  

No momento atual, ainda persistem a necessidade de  mecanismos e estruturas administrativas 

estatais para assegurar os direitos fundamentais previstos, assim como o aperfeiçoamento de 

instrumentos eficazes e capazes de assegurar a demanda por delimitação, demarcação e 

titulação de suas terras denominadas “tradicionalmente ocupadas”. Em outras palavras, o 

Artigo 231 da Constituição de 1988 e o Artigo 68 das disposições constitucionais transitórias 

ainda não foram assegurados.  

A apropriação formal de terras, baseada no direito de propriedade definitiva (para os 

quilombolas) e na posse permanente (para os indígenas) permanece uma lacuna e demanda 

social não solucionada.  Para expressiva parcela dessas populações ainda não foi conferido 

mecanismo que reconheça seu direito de acesso à terra como fundamental para alcançar os 

chamados territórios tradicionais definidos como “espaços necessários à reprodução cultural, 

social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles de forma permanente ou 

temporária”58 . 

A função social da propriedade na doutrina jurídica europeia do século XX, assim como na 

Constituição de 1998 no Brasil foram construídas definindo parâmetros do direito de 

propriedade. De acordo com Dantas, no caso brasileiro, o papel que as commodities agrícolas 

exercem na economia gerou um sentido hegemônico de função social da propriedade 

associado à produção agrícola (e ao ambientalismo empresarial). Dentre as consequências 

deste sentido reducionista em torno da função social da propriedade, estão a flexibilização de 

direitos territoriais de povos indígenas e comunidades tradicionais em que as formas plurais 

de relacionamento com o solo não se pautam na leitura produtivista consolidada em torno da 

ideia de função social, inatingível pelo direito oficial – e com mecanismos e procedimentos 

administrativos insuficientes presentes no ordenamento normativo do território em relação às 

demandas atuais e não atendidas de povos indígenas e comunidades tradicionais.  

Constata-se que o entendimento corrente sobre a função social da propriedade na Constituição 

está associado ao seu uso circuscrito à exploração econômica que não é suficientemente 

amplo o suficiente para contemplar outros usos do exercício do direiro da propriedade – como 

os diferentes usos de terras tradicionalmente ocupadas. Nessa linha de constestação do direito 

de propriedade como um direito absoluto e de exercício de garantias individuais ao 

proprietário, merece destaque o trabalho de Duguit no ínicio do século XX, ao trazer o 

conceito jurídico originário da função social da propriedade. Este conceito, fundado em uma 

análise sociológica em que a propriedade deve ser considerada em consonância com a função 

social que representa, não fazendo sentido, portanto, toma-la de maneira isolada segundo 

apenas concepções individualistas do direito privado, construindo assim uma fundamentação 

visando substituir a noção de direito subjetivo da propriedade. A propriedade se realizaria 

apenas se como função social, e se não assumida separadamente do lugar onde se dá sua 

concreção material e de seu papel na sociedade. O proprietário da terra está inserido em 

relações interdependentes da sociedade e, portanto, “só é possível exercer eu direito de 

                                                 
58

 Artigo 3º, II, Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 2007. 
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propriedade se de forma produtiva e útil socialmente”59. 

O uso comum do território por comunidades tradicionais possui implicações para o Direito 

Civil relacionados aos atributos inalienáveis e imprescritíveis da terra, que faz com que os 

territórios de comunidades tradicionais sejam, em tese, excluídos do mercado de terras. 

Assim, o território das comunidades tradicionais se diferencia do direito de propriedade 

privada posto que possuem uma jurisdição específica. No entanto, há baixa 

institucionalização e necessidade de criação de procedimentos para assegurar direitos 

constitucionais já previstos mas não observados ou garantidos.  

Apesar do reconhecimento pelo Estado brasileiro da existência de diferentes comunidades 

tradicionais, com o Decreto 6040 de 200760 e por diferentes políticas públicas sociais, como 

no Programa Bolsa Família61, em particular em relação aos direitos de acesso à terra 

permanecem dificuldades não solucionadas.  

Por fim, ressalta-se que em relação às populações da América Latina que respondem por 

grande diversidade cultural e étnica, a questão sobre o domínio fundiário não foi 

completamente solucionada. No caso brasileiro, o pluralismo jurídico, conforme definido por 

Antas Júnior, que garantiu o reconhecimento de direitos étnicos na Constituição de 1988 

(como as populações indígenas e os remanescentes de quilombos), ainda não oferece 

instrumentos satisfatórios para o acesso à terra. Persiste, portanto, a necessidade de 

mecanismos que ampliem e operacionalizem as demandas reprimidas de acesso à terra e que 

atendam ao preceito constitucional da função social da propriedade considerando as 

particularidades da formação socioespacial brasileira62, em relação à propriedade privada mas 

também de outras formas de acesso à terra não pautadas na leitura produtivista da função 

social da propriedade. 
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