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RESUMO 

A pesquisa buscará uma análise pluralista dos saberes e símbolos que compõem o uso 
coletivo da terra, que não são levados em consideração nos processos de titulação 
dentro dos limites do direito de propriedade implantado dentro de um discurso moderno, 
voltado a regular o trânsito de bens, com valor econômico, na sociedade de mercado. É 
objetivo discutir o direito de propriedade num âmbito histórico-jurídico colonialista e 
seus limites para garantir o uso coletivo da terra adotado pelas comunidades 
tradicionais, especialmente as remanescentes de quilombos. O estudo se propõe a 
demonstrar a necessidade de reconhecer que a terra, em certos contextos, é um bem 
cultural, e que o modo de aquisição desse bem não se dá por meio da titulação, que 
apenas tem efeito declaratório, não constitutivo. O direito proprietário moderno não 
contempla as diferentes formas de apropriação numa sociedade multicultural, o que se 
faz possível numa perspectiva pluralista para valorizar a cultura e garantir a 
permanência ou o retorno das comunidades quilombolas ao seu contexto físico e 
simbólico. A investigação se dará de forma interdisciplinar, que aproxima o direito da 
antropologia cultural, da geografia e da história, com a finalidade de afirmar a 
destinação cultural às terras ocupadas pelas comunidades remanescentes de 
quilombos, e a identidade cultural como elemento determinante para a aquisição da 
propriedade, discutindo, para tanto, os fundamentos e institutos jurídicos da propriedade 
e da posse, visando a superação do modelo excludente de apropriação da terra. 
 

INTRODUÇÃO 

Há uma perspectiva conservadora e enraizada em princípios clássicos, tanto no 

aspecto material do que sejam terras de uso comum ou coletivo quanto no aspecto 

procedimental de como titulá-las. Tais concepções deságuam numa factibilidade 

incompleta, numa negação aos territórios e os contextos culturais que encerram, 

confirmando uma subalternidade identitária, acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, 

principalmente dentro da sacralização do direito de propriedade. 

A noção de propriedade privada nos remete a uma individualização no uso das 

coisas. Com raras exceções situadas no campo do condomínio, a ideia de uso 

exclusivo prepondera. Todavia, situações concretas demonstram que a apropriação 

coletiva persiste e, mais, resiste ao modelo proprietário proposto com a modernidade.1  

                                                           
1 Entendido como modernidade o período da história ocidental que começa depois do Renascimento, quando se 

adota uma perspectiva antropocêntrica, separando o corpo da alma, que estabelece centralidade na razão e certeza nas 

representações. No campo da apropriação das coisas, vemos consagrado um modelo econômico que sustenta a 

construção patrimonialista: o que não demanda uma possibilidade de troca não é reconhecido. 
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Para o Direito Moderno, bens são as coisas apropriáveis, valoráveis e passíveis 

de livre circulação no mercado. Portanto, a noção de bem está diretamente ligada à 

economicidade e à apropriação. A ideia de apropriação nos remete ao conceito de 

propriedade, cuja história da garantia contempla a própria história do Direito2 e "Pode-

se, lançando um olhar sobre a modernidade ocidental, enxergar a construção do 

discurso proprietário: um determinado modelo de propriedade torna-se em princípio do 

direito moderno, por conta do centralismo ocupado pelo direito privado do oitocentos".3 

A apropriação coletiva e o uso comum estabelecem uma relação territorial e 

passa a constituir o aspecto cultural da terra, que pode ser um argumento forte para 

garantir a titulação. Tal concepção enfrenta fortes barreiras epistemológicas, pois dentro do 

paradigma4 da modernidade, aquilo que não pode ser reduzido ao universal é excluído, 

de tal sorte que os bens culturais5 também são reduzidos a essa racionalidade. Embora todo 

bem seja objeto de propriedade6, certos bens, produzidos coletivamente e apropriados em 

forma comum, resistem à circulação, estando aqui enquadrados os bens culturais. "O 

valor dos bens culturais, assim, tem a magnitude da consciência dos povos a respeito 

de sua própria vida".7 Bem cultural é aquele que deve ser protegido por ser 

representativo, evocativo ou identificador de uma expressão cultural relevante e, portanto, 

gravados de interesse público. 

Pela lógica do sistema jurídico proprietário todo direito tem um titular, uma 

pessoa, um sujeito de direito, individual ainda que ficção, sendo sempre necessário que 

se tenha um bem, uma coisa, um objeto. Com o advento da modernidade, tudo o que 

fosse coletivo e não pudesse ser entendido como estatal, não é juridicamente relevante. 

"Tudo o que não pudesse ser materializado em patrimônio e não pudesse ter um valor 

                                                           
2 "A história do Direito é, em boa medida, a história da garantia da propriedade". (FACHIN, Luiz Edson. 

Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p.71). 
3 CORTIANO JÚNIOR, Eroulths. O discurso proprietário e suas rupturas: prospectiva e perspectivas do 

ensino do direito de propriedade. 2001. Tese (Doutorado em Direito) – Setor de Ciências Jurídicas, Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, 2001. p.3. 
4 Conjunto de crenças, valores e técnicas partilhados pelos membros de uma comunidade científica. (KHUN, 

Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 1989. p.218). 
5 Elementos resultantes do processo transformador da natureza, que são transmitidos de geração para geração. 
6 A propriedade exclui a fruição coletiva dos bens culturais. Em face do reconhecimento de um direito 

coletivo sobre determinado bem, a incidência do valor cultural implica restrição ao exercício do direito de 

propriedade e resulta no reconhecimento da função social do bem. 
7 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e proteção jurídica. Porto Alegre: UE/Porto 

Alegre, 1997. p.36-37. 
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ainda que simbólico, também estava fora do direito"8, pois, conforme ensina Pietro 

Barcelona, o conceito de propriedade privada, como forma geral de disponibilidade das 

coisas, se converte em norma de funcionamento de toda a sociedade e das relações 

humanas.9 

Com titular sempre identificado e objeto conhecido e avaliável economicamente, 

verifica-se a valoração jurídica para o direito resolver as pendências, o que normalmente é 

mensurado em perdas e danos. Tal regra também é adotada para direitos intangíveis, 

como a identidade cultural.10 

O processo histórico brasileiro, marcado pela presença da mão de obra africana, 

resultou na formação de diversas comunidades rurais integradas por escravos fugitivos, 

alforriados e libertos, todos excluídos do acesso formal à terra. Tais comunidades foram 

denominadas, pelo Conselho Ultramarino, ainda no século XVIII, quilombos.11 

O Direito Colonial não cuidou de regular qualquer mecanismo de concessão 

das terras de quilombos ou de outras hipóteses de apropriação coletiva12, estando nas 

clássicas regras de direitos reais e da posse civil as únicas possibilidades de 

apropriação regular do solo. Mas o uso da terra se dava por suas próprias formas e 

fundamentos, para além do Direito Colonial e, posteriormente, do Direito Moderno13, 

                                                           
8 Id. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá, 2005. p.168. 
9 BARCELLONA, Pietro. El individualismo propietario. Madrid: Trotta, 1996. p.20.  
10 "A identidade é um princípio de coesão interiorizado por uma pessoa ou um grupo. Permite-lhes 

reconhecerem-se e serem reconhecidos. A identidade consiste num conjunto de características partilhadas pelos 

membros do grupo, que permitem um processo de identificação das pessoas no interior do grupo e de diferenciação 

em relação aos outros grupos" (LABURTHE-TOLRA, Philippe; WARNIER, Jean-Pierre. Etnologia-antropologia. 

Tradução de Anna Hartmann Cavalcanti; revisão da tradução, organização literária e editoração Jaime A. Clasen; 

revisão técnica de Antônio Carlos de Souza Lima. Petrópolis: Vozes, 1997. p.409). 
11 Importante destacar que as comunidades inicialmente conhecidas por quilombos, integradas por escravos, 

foram posteriormente integradas ao mundo rural brasileiro e, conquanto combatidas e reprimidas de diversas formas, 

participaram de uma dinâmica econômica que também atingia a sociedade envolvente.  
12 No México, por exemplo, a experiência das terras ejidais foi de alguma forma considerada no período 

colonial e, depois, reafirmada na Constituição Mexicana de 1917. 
13 "A noção jurídica de propriedade, como consequência, não poderia ser outra senão aquela que a enxerga como uma 

projeção do sujeito; a propriedade existe porque existe um sujeito dominador. O caldo do racionalismo do século XVII e o 

fermento do Iluminismo do século XVIII (ambos plenos de relações com o jusnaturalismo) não poderiam senão fazer com 

que essa historicamente inédita noção de propriedade (a propriedade `moderna´) fosse tomando contornos cada vez mais 

nítidos: a propriedade individual como algo insuscetível de ser turbada por fatores externos, como algo subtraído da 

profunda historicidade que envolve as relações entre homens e coisas, como algo, portanto, atemporal. A propriedade é 

completamente destacada da análise dos atributos da coisa e é, ao contrário, inteiramente definida como dependente dos 

atributos do sujeito. A propriedade é vista, a partir da constituição da modernidade, como uma expansão da subjetividade e, 

assim, uma projeção do sujeito no mundo, um afirmar-se (proprietário) em meio às coisas, a si próprio e aos outros." 

(FONSECA, Ricardo Marcelo. A "Lei de Terras" e o advento da propriedade moderna no Brasil. Anuário Mexicano 

de Historia del Derecho, México, n.17, p.103-104, 2005). 
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dentro de costumes ancestrais e por vezes milenares, numa constante reinvenção da 

territorialidade africana.  

A territorialidade africana se implanta com todas as dificuldades de uma terra 

estranha, em condições ambientais adversas e na necessidade de resistência.14 

As terras eram ocupadas coletivamente como refúgio do jugo escravocrata e garantia da 

sobrevivência; eram, portanto, em regra, distantes dos quinhões mais disputados ainda 

na distribuição sesmarial ou de posses.15 Mas as fronteiras avançaram e propiciaram 

uma trajetória de conflitos inflamados por um discurso proprietário excludente das 

diferentes maneiras de apropriação da terra, dando validade aos cânones positivistas 

aplicáveis ao tema. Tais circunstâncias reduziram paulatinamente a extensão de terras 

ocupadas16 e implicou o despojamento de muitas comunidades das suas áreas 

tradicionais (resumidas a pequenos aglomerados de casas e quintais), situação agravada 

com a Lei de Terras17 e, após, com a codificação do Direito Civil. 

É nessa trajetória, após um silêncio centenário, que a Constituição Federal de 

1988 incluiu em suas disposições transitórias18 norma que reconhece a propriedade 

definitiva das terras ocupadas por remanescentes de quilombos e obriga o Estado a 

                                                           
14 Segundo Chiavenato, o primeiro quilombo brasileiro surgiu em 1575, sendo que centenas se espalharam 

pelos diferentes recantos do país (CHIAVENATO, Júlio José. O negro no Brasil: da senzala à abolição. São Paulo: 

Moderna, 1999. p.65); Mello confirma que documentos datados de 1602 também tratavam deste assunto (MELLO, 

Mário. A república dos Palmares. In: Novos estudos afro-brasileiros (I Congresso Afro-Brasileiro, Recife, 1934). 

Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Massangana, 1988. p.181). Schwartz apresenta um relato escrito por um jesuíta 

anônimo que, ainda em 1619, descreve os quilombos baianos (SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. 

Bauru (SP): EDUSC, 2001. p.222), informação confirmada por Fiabani, que ainda acrescenta a notícia da destruição 

da experiência pelo Governador Geral da Bahia, Luiz de Brito de Almeida (FIABANI, Adelmir. Mato, palhoça e 

pilão: o quilombo da escravidão às comunidades remanescentes [1532-2004]. São Paulo: Expressão Popular, 2005. 

p.47).  
15 Regime vigente entre 1824 e 1850, após a extinção do sistema de concessão de terras por sesmarias e antes da 

instituição do sistema de concessão onerosa (vide nota 20). 
16 O termo ocupação é colocado propositalmente porque não se tratava de posse no sentido objetivo adotado 

pelo Código Civil de 1916. 
17 Lei n.o 601, de 18 de setembro de 1850, com a qual se ratificou a propriedade das terras obtidas por 

sesmarias e reconheceu a propriedade incondicional do posseiro, inviabilizando-se a legitimação das grandes extensões de 

terras que não foram obtidas pelo sistema de sesmarias. Na pretensão de ter resolvido o passado, a Lei de Terras se 

ocupou em organizar a forma de aquisição das terras ainda não ocupadas no Brasil, desde então consideradas 

oficialmente públicas na modalidade de terras devolutas, e só poderiam ser adquiridas pela compra, cabendo ao Estado a 

exclusividade na venda. "A Lei de Terras significou, na prática, a possibilidade de fechamento para uma via mais 

democrática de desenvolvimento capitalista, na medida em que impediu ou, pelo menos, dificultou o acesso à terra a vastos 

setores da população. Ao mesmo tempo, criava condições para que esse contingente estivesse disponível para as 

necessidades do capital. É sob a égide da Lei de Terras, pois, que se procederão as transformações capitalistas no Brasil, cujo 

centro será sempre o privilégio da grande propriedade territorial." (SILVA, José Francisco Graziano da (Coord.). A 

estrutura agrária e a produção de subsistência na agricultura brasileira. São Paulo: Hucitec, 1978. p.30). 
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emitir os títulos respectivos. Referido comando constitucional não esclarece: quais 

seriam os remanescentes das comunidades de quilombos; o sentido e alcance do termo 

"ocupando"; qual o procedimento para titular as áreas reconhecidas, notadamente quando 

pertencente a particulares. Não obstante mencionadas categorias poderem ser extraídas 

dos usos e costumes dados pelas próprias comunidades e da interpretação que fazem de 

si, traduzidas ou não por estudos antropológicos, elaborou-se decreto presidencial 

buscando dar conta da tarefa e, com base nele, foram editadas instruções normativas 

pelo órgão agrário19 responsável pelo reconhecimento, pela identificação, delimitação, 

demarcação e titulação das áreas. 

Os povos tradicionais têm sido apontados como agentes históricos, pessoas que 

também constroem seu destino e que, portanto, merecem ter seus direitos respeitados, 

dentre eles o direito a sua cultura, que pressupõe um lugar da cultura, conforme a 

cosmovisão do próprio povo que a constrói e preserva. O exemplo dado pelos guaranis em 

relação aos tekohás20 pode bem ilustrar a análise dos territórios quilombolas. 

O discurso jurídico busca universalizar a pluralidade de processos culturais e as 

dinâmicas deles resultantes, circunscrevendo-os nos institutos transportados de uma 

racionalidade específica e universal, concebida na modernidade, que contribuiu  

para a invisibilidade das culturas diferenciadas. Mas se o saber é local não subjugado pelo 

conhecimento universal, necessário um espaço de reconhecimento que ultrapasse os 

contornos do direito de propriedade modernamente reconhecidos. A aquisição do direito 

de exercer poderes de uso e fruição está na identidade e não na função econômica. Em 

                                                                                                                                                                                            
18 Artigo 68 do ADCT: "Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras 

é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos." 
19 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é o órgão competente, na esfera federal, pela 

titulação dos territórios quilombolas. Os estados, o Distrito Federal e os municípios têm competência comum e 

concorrente com o poder federal para promover e executar esses procedimentos de regularização fundiária. Para 

cuidar dos processos de titulação, o Incra criou, na sua Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária, a 

Coordenação Geral de Regularização de Territórios Quilombolas (DFQ) e nas Superintendências Regionais, os 

Serviços de Regularização de Territórios Quilombolas. (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA (INCRA). Quilombolas. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/estrutura-

fundiaria/quilombolas>. Acesso em: 11 mar. 2016). 
20 Os indígenas guaranis, que sustentam uma luta secular contra a sociedade mercantil e capitalista, costumam 

dizer que sem tekoa (tekohá) não há teko, ou seja, sem "terra" não é possível construir o "costume", a "tradição". 

Devido a isso, a luta pela terra é condição essencial para continuar "índio", afinal, a terra para estes povos não 

representa apenas um meio de produção, mas, toda a possibilidade de sua existência enquanto povo distinto. 

(BORGES, Paulo Humberto Porto. Jornal O Paraná,  20 abr. 2004. Disponível em: 

<http://www.highrisemarketing.com/djweb/historia/ artigos/artigos.htm>. Acesso em: 15 mar. 2006). 
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assim sendo, o modelo proprietário universal é insuficiente para compreender a função 

do espaço territorial na construção e manutenção de contextos culturais diferenciados. 

Embora a Constituição Federal vigente busque garantir a proteção e a inclusão 

dos variados grupos étnicos que compõem a comunhão nacional, deixou a desejar. 

Numa superação tímida ao etnocentrismo, reconheceu o constituinte as formas de vida 

das populações tradicionais, mas não deu instrumentos claros para impedir que estas 

perdessem a sua caracterização subjugando-se ao modo de vida e à cultura da 

sociedade envolvente. Podemos considerar que a ordem constitucional aponta o Estado 

brasileiro como pluriétnico e multicultural, buscando assegurar aos diversos grupos 

formadores desta nacionalidade o direito à manutenção de sua cultura, que 

compreende seus "modos de criar, fazer e viver" (art. 216, inciso III, CF). E nessa 

orientação foi reconhecido o direito dos "remanescentes das comunidades dos 

quilombos" à propriedade das terras por eles ocupadas, nos termos do art. 68 do ADCT. 

A eficácia plena do reconhecimento constitucional do direito das comunidades quilombolas 

à propriedade definitiva das terras que tradicionalmente ocupam implica inexorável 

intersecção dos saberes locais, ainda que interpretados antropologicamente, no direito. Os 

conceitos de comunidade, quilombo e ocupação carecem da análise antropológica para 

vivificar o comando constitucional. 

A aquisição da propriedade nos termos estabelecidos no artigo 68 do ADCT, de 

eficácia plena e de aplicabilidade imediata, com natureza declaratória do domínio21, implica 

reconhecimento da identidade cultural como modo aquisitivo de direitos reais. Estes não 

se encerram no direito individual de propriedade conferido a um  

sujeito de direito22 abstrato, mas consistem em direitos territoriais coletivos sobre uma 

área de terras cujo titular é a comunidade quilombola concreta com sua historicidade e 

ancestralidade específicas. 

                                                           
21 Tese de Daniel Sarmento, no parecer intitulado A garantia do direito à posse dos remanescentes de 

quilombos antes da desapropriação, inspira sobremaneira as diretrizes adotadas no presente trabalho, pois a ideia 

de adiar a eficácia da norma constitucional é central no discurso conservador e excludente que se busca aqui 

combater. (DUPRAT, Deborah (Org.). Pareceres jurídicos: direito dos povos e comunidades tradicionais. Manaus: 

UEA, 2007. p.77-103). 
22 O sujeito de direito constitui-se como resultado de uma longa trajetória na formação do pensamento jurídico 

moderno e trata-se de uma ficção destituída de concretude. (VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico 

moderno. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005). 
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Há que se discutir a teoria objetiva da posse civil, pois os elementos simbólicos que 

estabelecem a identidade territorial ultrapassam a noção de exteriorização dos poderes 

inerentes à propriedade (modernamente construídos). Existem elementos objetivos no 

território, mas estes transcendem os limites materiais identificáveis pelos parâmetros da 

sociedade envolvente. 

A cultura tornou-se um conceito estratégico para o reconhecimento de diferenças e 

identidades, bem como para o estabelecimento de alteridades no contraditório mundo 

contemporâneo. Embora a modernidade adote uma ideia universalizante de que cultura 

está associada às humanidades (um dos campos do saber institucionalizados no 

Ocidente), outra concepção reconhece a pluralidade de culturas, "definindo-as como 

totalidades complexas que se confundem com as sociedades, permitindo caracterizar 

modos de vida baseados em condições materiais e simbólicas".23 Enquanto as 

sociedades modernas (coincidentes com os espaços nacionais e com os territórios sob 

a autoridade de um Estado) "têm" cultura, as sociedades pré-modernas "são" culturas, o 

que requer uma compreensão multicultural. Joaquín Herrera Flores destaca as seguintes 

correntes de multiculturalismo: conservador, que reconhece as diferenças, mas estabelece 

uma política integracionista; liberal, que supõe uma igualdade natural entre as raças e 

grupos; liberal de esquerda, "que essencializa as diferenças, enquanto experiência 

própria alheia ao contexto social"; crítico ou de resistência, "segundo o qual os 

significados históricos e culturais são cambiantes e fixados temporalmente dependendo 

de lutas discursivas, históricas e políticas, ou seja: lutas sociais".24 

O conceito de multiculturalismo pode encerrar, dentre tantos, os seguintes 

significados: a existência de uma multiplicidade de culturas no mundo; a coexistência de 

culturas diversas no espaço de um mesmo Estado-nação; a existência de culturas que se 

interinfluenciam tanto dentro como além do Estado-nação. O multiculturalismo 

                                                           
23 SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolismo multicultural. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. v.3: Reinventar a emancipação social: para novos manifestos. p.27. 
24 HERRERA FLORES, Joaquín. El vuelo de Anteo. Derechos humanos y crítica de la razón liberal. Bilbao: 

Editorial Desclée de Brouwer, 2000 apud DANTAS, Fernando Antônio de Carvalho. O direito diferenciado: 

pessoas, sociedades e direitos indígenas no Brasil. 2003. Tese (Doutorado em Direito) – Setor de Ciências Jurídicas, 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2003. p.498. 
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emancipatório25 baseia-se no reconhecimento da diferença, do direito à diferença e da 

coexistência ou construção de uma vida comum além de diferenças de vários tipos. 

A diversidade cultural na América Latina é inegável, não existindo país que 

possa se dizer monocultural26, e "cada povo mantém com maior ou menor rigor sua 

idiossincrasia e sua organização social e jurídica".27 A diversidade sociocultural 

existente entre os povos tradicionais se estende desde a forma de organizar a vida 

social até as maneiras de pensar a criação do mundo e do homem – expressadas em seus 

mitos, as modalidades de expressão artística, ritual e religiosa, a transmissão do 

conhecimento e outros elementos da sua cultura.  

O discurso moderno, embasado nas grandes narrativas, se construiu sobre uma 

pretensão de universalidade e transcendência, mas o pluralismo, na vertente do atual 

constitucionalismo latino-americano, deve ser o ponto de partida do paradigma de 

reconhecimento do uso da terra. 

A noção de território permeia a discussão de forma transversal, trazendo 

elementos simbólicos não alcançados pela mera exteriorização dos poderes inerentes à 

propriedade. A compreensão da territorialidade pressupõe um diálogo intercultural28 que 

reconheça os processos contínuos de produção de significados e significantes. A 

pluralidade cultural implica a possibilidade da pluralidade jurídica, e é nesse campo que 

                                                           
25 Boaventura apresenta dois tipos de estratégia emancipatória mediante multiculturalismo: o primeiro propõe a 

construção de historiografias e de discursos emancipatórios "alternativos" ou "subalternos", a partir de identificação de 

formas e de narrativas "nativas" de resistência ou de oposição à dominação colonial ou do capitalismo global; o segundo 

baseia-se em um "multiculturalismo 'policêntrico', na relativização mútua e recíproca, no reconhecimento de que 

todas as culturas devem perceber as limitações de suas próprias perspectivas, na igualdade fundamental de todos os 

povos em termos de status, inteligência e direitos, na descolonização das representações e das relações de poder 

desiguais entre povos e entre culturas". (SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos 

do cosmopolismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. v.3: Reinventar a emancipação social: 

para novos manifestos. p.41-42). 
26 Não existe cultura pura, que não tenha recebido influência de nenhuma outra cultura diferente. Os elementos 

culturais são, progressivamente, reinterpretados e assimilados. Ademais, as culturas não são estanques, estão em 

mudança constante, tudo o que é produzido sofre influência não apenas do meio externo e do contato entre as diferentes 

sociedades, mas também dos conhecimentos acumulados, das produções culturais do próprio grupo. 
27 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: 

Juruá, 2005. p.71. 
28 A interculturalidade nos conduz a uma contextualização do pensamento e do conhecimento no marco da 

pluralidade e da diversidade cultural e histórica do mundo. "A interculturalidade comporta, pois, como ponto de partida 

um elemento importante e radical de crítica e de protesto frente ao império de um universo cognitivo dominante, 

hegemônico e monista, o qual tem servido historicamente de obstáculo para escutar a quem também tem algo diferente a 

dizer." (DULCE, María José Farínas. La tensión del "pluralismo" desde la perspectiva filosófica intercultural. 

Derechos y Libertades – Revista del Instituto Bartolomé de Las Casas, v.8, n.12, p.196, Enero/Diciembre, 2003). 
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se situa a grande questão a ser resolvida pela antropologia, que, assim, requer uma 

abordagem para além do evolucionismo unilinear. 

No diálogo intercultural verifica-se a troca entre diferentes saberes, mas, 

principalmente, entre diferentes culturas, ou seja, entre universos de sentido diferentes e, 

em grande medida, incomensuráveis, que consistem em constelações de topoi29 fortes, 

que se tornam altamente vulneráveis e problemáticos quando adotados numa cultura 

diferente. Por meio da hermenêutica diatópica pode-se compreender determinada cultura a 

partir dos topoi de outra cultura.30 Não existe uma argumentação única e 

fundamentadora capaz de transcender os distintos sistemas de moral e, por sua vez, 

estabelecer uma forma jurídica a envolver a pluralidade – cuja compreensão se dá 

dentro de um multiculturalismo progressista.31  

Os limites da dogmática jurídica na compreensão do tema demonstram a 

imprescindibilidade do olhar antropológico, não como ciência auxiliar, mas como 

método de compreensão do próprio Direito. O reconhecimento dos territórios dos 

remanescentes das comunidades dos quilombos implica uma intersecção entre a 

proteção jurídica à diferença e a análise antropológica da diversidade dos sistemas 

simbólicos, contemplando a existência de caminhos que adotaram diferentes opções de 

identidade com os espaços de produção e reprodução cultural. 

O Direito Moderno, contemplando a supremacia a lei, cinde os sujeitos dos 

objetos, mas tal dicotomia não é unânime a todos os saberes. Os conhecimentos dos 

povos tradicionais demonstram um modo de pensar o mundo integrando a realidade 

social, material e mística. O que, no entendimento de Prats, traduz-se no "verdadeiro 

                                                           
29 Os topoi são os lugares comuns retóricos mais abrangentes de determinada cultura e funcionam como 

premissas de argumentação que, por não se discutirem, dada a sua evidência, tornam possível a produção e a troca de 

argumentos. 
30 A hermenêutica diatópica baseia-se na ideia de que os topoi de uma dada cultura, por mais fortes que sejam, 

são tão incompletos quanto à própria cultura a que pertencem. Tal incompletude não é visível do interior dessa 

cultura, uma vez que a aspiração à totalidade induz a que se tome a parte pelo todo. O objetivo da hermenêutica 

diatópica não é, porém, atingir a completude – um objetivo inatingível – mas, pelo contrário, ampliar ao máximo a 

consciência de incompletude mútua através de um diálogo que se desenrola, por assim dizer, com um pé numa 

cultura e outro, noutra. (SANTOS, Boaventura de Sousa. As tensões da modernidade. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/boaventura/boaventura4.html#3>. Acesso em: 13 abr. 2006). 
31 "O multiculturalismo progressista pressupõe que o princípio da igualdade seja utilizado de par com o 

princípio do reconhecimento da diferença. A hermenêutica diatópica pressupõe a aceitação do seguinte imperativo 

transcultural: temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes quando 

a igualdade nos descaracteriza." (SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do 

cosmopolismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. v.3: Reinventar a emancipação social: para 

novos manifestos. p.458). 

http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/boaventura/boaventura4.html#3
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patrimônio cultural que a humanidade pode conservar e transmitir: o conhecimento, 

tanto o dos êxitos científicos e artísticos mais singulares, como o dos sistemas e 

dispositivos culturais que têm permitido ao homem em situações ecológicas muito 

diversas e em situações sócio-históricas muito cambiantes adaptar-se à vida no planeta 

e à convivência com seus semelhantes".32 Isso pressupõe inquirir o papel da cultura 

local e suas imposições determinantes, sendo necessária, para qualificar um direito 

reconhecido para culturas diferenciadas a abertura para outras fontes para além da lei. 

A questão da ocupação da terra entre sesmarias, posses e o discurso 

proprietário, será abordada, analisando o percurso histórico-jurídico da privatização da 

terra e a cristalização no Código Civil de 1916 do direito de propriedade moderna, 

apresentando a equivocada valoração jurídica do uso comum. A formulação enfrenta a 

consagração do domínio útil como pedra angular da propriedade moderna, que, ainda 

assim, guarda reminiscências de diferentes formas de uso pré-modernos. Destaca-se a 

existência de territorialidades rivais às formas reconhecidas pelo direito proprietário, 

demonstrando que tais diferentes formas de apropriação, além de não serem 

reconhecidas, foram combatidas e invisibilizadas pelo modelo implantado, pela figura do 

Estado e do monismo jurídico consolidados na modernidade. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral da proposta prático-teórica qualitativa da pesquisa consiste em 

discutir a pluralidade cultural como alicerce para afastar o modelo moderno e 

patrimonialista na valoração da aquisição da terra em espaços territoriais diferenciados, 

reconhecendo que se tratam de bens culturais adquiridos por fatores identitários que não 

se confundem com a exteriorização dos poderes inerentes à propriedade. 

Também se buscará aprofundar que a discussão de que a ocupação da terra 

entre sesmarias, posses e o discurso proprietário, no percurso histórico-jurídico da 

privatização da terra e a cristalização no Código Civil de 1916 do direito de propriedade 

moderna, apresentou a equivocada valoração jurídica do uso comum. Tal formulação 

enfrenta a consagração do domínio útil como pedra angular da propriedade moderna, 

que, ainda assim, guarda reminiscências de diferentes formas de uso pré-modernos. 

                                                           
32 PRATS, Llorenç. Antropología y patrimonio. Barcelona, España: Ariel, 1997. p.62.  
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METODOLOGIA 

A pesquisa tem o marco teórico numa perspectiva crítica da dogmática jurídica 

construída na modernidade, inserida em nosso contexto pelo colonialismo europeu, 

buscando adotar uma análise pluralista do direito e da cultura como possibilidade de 

fortalecimento no reconhecimento de territórios tradicionais dos remanescentes das 

comunidades de quilombos, em superação ao conceito clássico de propriedade privada. 

No campo da história do direito e na crítica do pensamento jurídico moderno, 

bem como ao direito de propriedade, adotatar-se-ão obras de Paolo Grossi33, Pietro 

Barcellona34, António Manuel Hespanha35 e Michel Villey36; na discussão do colonialismo a 

abordagem se ancora nas obras de Enrique Dussel37 e Anibal Quijano38; faz-se a 

análise do novo constitucionalismo latino-americano, que insere o multiculturalismo e o 

plurinacionalismo, a partir de Gustavo Zagrebelski39 e Bartolomé Clavero40; no campo 

antropológico, adota-se o particularismo histórico defendido por Franz Boas41 e busca-

                                                           
33 GROSSI, Paolo. História da propriedade e outros ensaios. Tradução de Luiz Ernani Fritoli e Ricardo 

Marcelo Fonseca. Revisão técnica de Ricardo Marcelo da Fonseca. Rio de Janeiro: Renovar, 2006; Id.. La 

propiedad y las propiedades: un análisis histórico. Madrid: Civitas, 1992; Id. Mitologias jurídicas da 

modernidade. 2.ed. rev. e atual. Tradução de Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007; Id. Para 

além do subjetivismo jurídico moderno. Curitiba: Juruá, 2007. 
34 BARCELLONA, Pietro. El individualismo propietario. Madrid: Trotta, 1996. 
35 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia: síntese de um Milênio. Florianópolis: 

Fundação Boiteux, 2005; Id. Panorama histórico da cultura jurídica européia. Mem Martins: Publicações 

Europa-américa, 1997; Id. Pluralismo jurídico e direito democrático. São Paulo: Annablume, 2013. 
36 VILLEY, Michel. Filosofia do direito: definições e fins do direito. São Paulo: Atlas, 1977; Id. A formação 

do pensamento jurídico moderno. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
37 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão. Petrópolis: Vozes, 2002. 
38 Para o autor "En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de 

dominación impuestas por la conquista. La posterior constitución de Europa omo nueva id-entidad después de 

América y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo, llevaron a la elaboración de la 

perspectiva eurocêntrica de conocimiento y con ella a la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización 

de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no-europeos. Históricamente, eso significó una nueva 

manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad/inferioridad entre dominados y 

dominantes. Desde entonces ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social universal, 

pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más antiguo, el inter-sexual o de género: los 

pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia, 

también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales. De ese modo, raza se convirtió 

en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la 

estructura de poder de la nueva sociedad. En otros términos, en el modo básico de clasificación social universal de 

la población mundial." (QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Buenos 

Aires: CLACSO, 2014. p.203). 
39 ZAGREBELSKI, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. 2.ed. Madrid: Trotta, 1997. 
40 CLAVERO, Bartolomé. Happy Constitution: cultura e lengua constitucionales. Madrid: Trotta, 1997. 
41 BOAS, Franz. Anthropology and Modern Life. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1928. Reimp. 

1984; Id. Antropologia cultural. Tradução de Celso Castro. 6.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.  
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se adotar a teoria dos sistemas simbólicos42, admitindo a complexidade e contemplando 

os saberes locais contextualizados, interculturalmente, na construção dos direitos, 

traduzindo os saberes e símbolos das comunidades interpretadas. Propõe-se o 

pluralismo jurídico comunitário participativo defendido, dentre outros, por Antônio Carlos 

Wolkmer43, Iris Marion Young44 e Maria José Farínas Dulce45 em contraposição ao 

hermetismo linguístico tendente a codificar o discurso, o saber, o poder e, 

principalmente, o viver (aqui também entendido dentro do paradigma da vida 

concreta46). A pesquisa adotará uma investigação indutivo-crítica qualitativa, de caráter 

interdisciplinar, que recorre ao direito, à economia, à política, à antropologia cultural e  

à história, propondo uma valoração cultural das terras ocupadas pelos remanescentes das 

comunidades de quilombos, numa abordagem crítica à colonialidade, ao colonialismo e sua 

montagem que determinou a sobreposição de mundos, com impacto, inclusive, sobre a 

própria construção da modernidade e, via de consequência, do direito moderno. O 

percurso adota a pesquisa bibliográfica e documental, além da descrição densa 

resultante de pesquisa de campo que se realizará em comunidades específicas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Construção de um aparato teórico que amplie a discussão dos fundamentos e 

institutos jurídicos da propriedade e da posse, visando o reconhecimento jurídico das 

diferentes formas de apropriação no contexto da diversidade cultural. 

                                                           
42 Tendo como principal referência o trabalho de Cliford Geertz, buscando interpretações plausíveis do 

significado da trama simbólica que é a cultura, a partir da descrição densa da maior quantidade de pontos de vista 

que seja possível de conhecer a respeito de um determinado contexto, considerando que os elementos da trama 

cultural não possuem o mesmo sentido para todos os membros da sociedade diante das possibilidades interpretativas 

em diferentes posições na estrutura social e diferentes condicionamentos sociais e psíquicos. (Síntese exposta por 

Laplantine, in LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. Tradução de Marie-Agnès Chauvel; prefácio de 

Maria Isaura Pereira de Queiroz. São Paulo: Brasiliense, 2005. Verificadas nas obras de GEERTZ, Clifford. O saber 

local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Tradução de Vera Mello Joscelyne. Petrópolis: Vozes, 1997; Id. 

Nova luz sobre a antropologia. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001). 
43 WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002; 

Id. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura do direito. 3.ed. rev. e atual. São Paulo: Alfa Omega, 

2001; Id. Elementos para uma crítica do Estado. Porto Alegre: Sergio A. Fabris, 1990. Id. História do direito no 

Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999; Id. Ideologia, Estado e direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989; 

Id. Direito e justiça na América Indígena: da conquista à colonização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998; 

Id. Direitos humanos e filosofia jurídica na América. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004. 
44 YOUNG, Iris Marion. La justicia y la política de la diferencia. Tradução de Silvina Álvares. Madrid: 

Cátedra, 2000. 
45 DULCE, María José Farínas. La tensión del "pluralismo" desde la perspectiva filosófica intercultural. 

Derechos y Libertades – Revista del Instituto Bartolomé de Las Casas, v.8, n.12, Enero/Diciembre, 2003. 
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46 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão. Petrópolis: Vozes, 2002. 
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