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RESUMO 

De 1616 a 18241 a legislação agrária da Amazônia apr~ 

sentou uma tendência contínua para a ascensão do latifúndio ind! 

vidualist_a. triunfante afinal na Constituição outorgada por Pedro 
I. Desde então aos nossos dias (1824-50. 1850-89. 1889-1970. etc.). 

.j orn a lenta fonnação de um campesinato na região. duas tendências 
socialmente conflitantes vieram se constituindo no sistema juríd! 

co-agrário regionai: a de fortalecimento da empresa capitalista la 
~ " - 

· tifundiãria e a de moderado estímulo e pequena produção familiar. 

A "_advocacia pobre" recentemente surgida em meio às lutas sobre a 

tsrra na Amazônia está entroncada historicamente no polo campones 

daquela dupla tendência. Na medida em que esse advocacia faz ape 

lo objetivamente a uma transformação dos aparelhos da justiça e po 

lícia. recoloca-se a veiha e sempre atual interrogação sobre o p~ 

tencial de mudança social contido no Direito e suas instituiçõesª 

/~ 

.. "" "' . Com o fito de chegar a uma ccncepçao nao paralisante do Direi~e 

válida também para a ação profissional em defesa do camponês ama 

zônico~ apresenta-se uma breve revisão crítica das po~içõ~ .. -do 
tomismo. da escola cl&ssica1 do positivismo jurídico. do marxismo 

e de Kolakcwsld. 
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INTRODUÇÃO ,,' •. J 

O exercício profissional da advocacia agrarista na Amazôni~ bras1 

leira tem tido tipicamente por objetivo a conservação da ordem legal~ ou mais 

exatamente. selecionar e defender. do ordenamento legal, os preceitos, 

mentos e favores que interessam à clientela típica dos advogados - o 

argu 

latifún 
J dio·extrativista da borracha ou da castanha, as grandes fazendas. as compa 

nhias de mineração. as empresas de construção rodoviária, as empresas de ex 

ploração flrrestal, etc. Nos anos mais recentes. porém. um fato novo-transto_r 

nou essa tr>.diçâo: surgiram na região. como no resto do país. grupos de advo- 
/ 

~ gados desenvolvendo uma espécie de "advocacia pobre" - chamêmo-la provisoria- 

mente assim - dedicada à defesa do trabalhador rural e do camponês, a qual se 

realiza diretamente nas zonas de maior conflito fundiário, sobretudo no sul 

do Pará. norte de Goiás e Acre. lançando mão da lei civil, do Estatuto da Te.!.: 

ra e até dcJ direitos humanos, para assistir os posseiros e suas famílias,bem 
\ 

como certos sindicatos de trabalhadores rurais. Parte desses advogados reali- 

zam reuniões regionais e nacionais para trocar suas experiências. formular mé 

todos comuns de ação e propor a vulgarização, no currículo dos cursos de Oi- 

- se reito, da cadeira de Direito Agrário, a qual. porem, deve ser ministrada, 

-1' gundo dizem, "do ponto de vista do cernponàs ", De certa maneira. esses gr-rpos 
\ 

novos tiveram como precursor o advogado e política Francisco Julião. que atua 

va à frente das Ligas Camponesas no Nordeste antes do golpe de 1964_ mas tam .• . . - 
bém têm por trás de si toda uma tra~ição libertária_ combativa e romântica da 

advocacia jovem e do estudante de Direito no Brâsir~· à·. exemplo de 

ves e Rui Barbosa no séc. XIX. 

Tenciono averiguar se a recente distinção interna ocorrida na cor 

Castro Al- 

.. . 

~! 

poração dos advogados da Amazônia reflete de alguma TOrma distinções que ~is 

toricamente já viessem se consti~uindo no préprio domínio da legislação1 cap~· 

zes de favorecer o surgimento de ~ma advocacia camponesa ou proletária_ justo 

quando ss intensificavam os conflitos no campo. 

Por seu turno, essa abordagem empírica nos sugerirá revisitar um 
problema teórico difícil e para cujo afrontamento peço ajuda: o de saber se o 

Direito pode ou não ser profissionalmente usado corno instrumento de mudança 

social. Acentúo a palavra profissionalmente para excluir da questão o uso do 

Di:-eito_ como mera opcr tuní.deoe de denúncia, agitação politica e crítica social. 
. . ~ . --· - -- - - ,._ 

(+) Preparado para a Conferência sabre Expansão da Fronteira na Amazõnia. do 
Center for Latin American Studies. da Universidade da Flórida, fevereiro 
de 1982. · · - 

(++) Do Dept9 de Economia e do Curso de Pés-Graduação em Direito, da Universi 
dade Federal do Pará. E obrigatório mencionar a colabor~çãa do advogado 
Jorge Alex Nunes Atryias. estudante pós-graduado de Direito. na reunião 
de informações básicas e indispensáveis para este trabalho1 pela qual o 
eutor manifesta seu sincero reconhecimento. 
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pois neste casü a pergunta estaria pré-res~ondída, Ao mes~~ tempc, eu a$sinal~ 

,r:t_a q'.;e a atuaç~o profisslonal do advogado em uma "advoc.sc.í e pobr-s " 'tenje a g! 

:r-ar efeitos "políticos". na me_dida ·em que ~).)ela obj at ãvemer.ce para ;;; dasbur-o 

cratizaçãa efetiva dos aparelhos da justiça•e postula ademais ~ma m~aança pr~ 

funda na conduta dos magistradas e da polfcia~ no modo de os agentes. do Estado 

lidarem profissionalmente com as fatos (principalmente com as presunções sobre 

os ~atos) e na sua atitude perante o homem - conseq~entemente. na atitude pe 

rante a le1. Acredito que uma reflexão dessa espécie possa tornar-se Útil para 

os juristas que há cerca de dez anos, em número crescente. vivenciam situações 

totalmente originais na Amazônia e no resto do Brasil, ou mesmo em outros paí 

.ses - já que a vivência de experiências transformadoras do Direito no marco do 

sistema capitalista vem sendo·uma novidade em diversos países 1 

E assim que esta expcsição se comporá obrigatoriamente de duas Pª.!: 

tes; a primeira.mais extensa e na qual se faz acento. destinada a reconstituir 

empiricamente os principais traços da história da legislação agrária na Amazô 

nia brasileira. pondo em destaque suas tendências básicas e assinalando aquela 

em que se envolve a "adv~cacia pobrs"; a segunda. breve. dedicada a reapresen 

tar questões teóricas relativãs à pusição do Direito np sistema social.não com 

a pretensio de respondê-las definitivamente. mas visa~do ativar o debate entre 

colegas de maior competência que a minha. 

la. Parte TENDÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO DE TERRAS NA AMAZÔNIA 

\ 
t 
t 

t 

1 
' l 
1 
i 

Para nossos fins. a curta existência da Amazônia brasileira - 365 

anos - pode ser dividida em duas fases: a primeira, indo desde a fundação. em 

1616, ·até às proximidades da Independência do Brasil. digamos 1824. quando' ter 

mina o regime das sesmarias no Pará: e a segunda. de 1824 a nossos dias •. com 

preendendo cerca de século e meio. A meu ver, a tendência dominante da primei-. 

ra fase é a de ascensão e vitória do latifúndio individualista. Na_segur1.9~ fa 

se, esboçam-se duas tendências socialmente cànflitantes no·sistsma· legal: a do 

declínio do individualismo, com a afirmação-da pequena produção de base· fami 

lisr. e a do estímulo à grande propriedade fundiéria de tipo nitidamente capi 

talista 
2- 
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1.1 - Ascens~o e vit6ria do latif~ndio individualista: 1616-1824 f. 

i 
Ourante a primeira fase. nota-se às claras que a legislaçã~ se mo 

/ 
· difica e sobretudo se interpreta cada vez mais no sentido de consolidar 

n~ e absoluto direito de propriedade da terra independentemente de sua 

o pl~ 
utili- 

zaç~D sücial. Não admira que assim ocorresse na Amazônia, já que no resto. do 

país ~~a tendência idêntica se manifestava~ embora a Amazônia fosse administra 

tivamente separada do Estado do Brasil até às vésperas da Independência 3• ·re 

cebia dele forte influencia cultural e. além de tudo. ambos obedeciam ao mesmo 

comando regule~entar sediado em Lisboa. 

O regime colonial de terras na Amazónia, como no Brasil~ foi o das 

sesmarias 4 - concessões destinadas à grande fazenda e sujeitas a certas cond1 

dições. Em caso de descumprimento. as terras deveriam voltar à Coroa. que as 

.Y 
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·rase ~amp~aenJer O caráte~ da relação jurí~ica en:re o sesmei~o ~ ~ ~srra. 9e~ 
.! ,d-!rti:jte do direito absoluto de propriedade pr:tvada do pc.:riciêdc :-::--:-.=:1c. que 'v:.. 

1 --t .. , ~ r e;: ~ 
ria a.ser restaurado e exasperedc pela revolução burguesa s-c.úlcs ;-.~::s terd6 ,i~ •. -· 

' Ele estava presente no regimento dado pelo ',::ei ao governador do Es t aco cc l"':ar-a 

não e Grão-Pará em lô55 6. Não havia, porém; qualquer limite explÍci~c. no regi 
men~o. quanto à área de cada sesmaria. Liberalidades desse tipo tinham dado eri 
gem, no Estado do Brasil, às mais extravagantes concessões, que no nordeste ul- 

- 7 trapassavam as 50 leguas • 

N~o se sabe ao certo quais eram os usos sobre a dimens~a das sesma 

rias na Amazônia do século XVII; os catálogos só registram concessões a partir 
. , - ·a - - - oos ultimas anos desse seculo • f1as ha razoes para supor que as areas con~edi- 

das fossem excessivas até essa época, tanto mais que restaram registros de r~ 

clamações de moradores da colônia a propósito. súscitando novas recomendações 

do rei sobre a "de_sigualdade com que nesse Estado se costumam dar terras de ses 

marias. ficando os mais pobres sem elas para os poderosos largarem muitas 

guas, e estas nos melhores ·sítios" (carta régia de 16-9-1705). Em 1697> o 

nho dcs concessões tinha sido limitado a tres léguas por uma 9• A verdade 

lé- 
tama 

e 

que mesmo três léguas por uma 03.065 hectares) já configuravam :latifúndio, o 

qual~nas condições da colônia. só poderia explorar sem risco de devolução um. 

homem de posses, dono de capital e 8s~ravaria. Face à inexistência inicial de 

.escravos negros e à resistênció do Índio a deixar-se escravizar, os latifÚndjos 

viviam permanentemente sujeitos ·a devolução. Entretanto, cumprir a velha lei de 

O. Fernando, fazendo-se execut~r ~s devoluções. r~~ultaria em desistir da colo 

nização. Com efeitu. a outra solução seria adotar um modelo de colonização com 

base na pequena propriedade. o que se achava inteiramsnte fora das possibilida- 

desde Portugal numa época em que sua população interna estava esgotada pe-Ja . ·~, 

sangria das constantes emigrações para fins militares e coloniais em vastas a-, 

reas dos diferentes continentes. Começam daí as tensões entre urgir o cum~rjm~ 

to da lei agrária e tolerar seu descumprimento, entre proibir o cativeiro dos 

Índios mas permití-lo sob certas condições .- reflexo dos problemas de v}abiliza 

çao da colônia.,. que afinal resultaram em sua notória -falta de dinamism~.10; • - 

A luz dos objetivos da colonização, qualquer das atividades ensaia-. 

das esbarrava na escassez de trabalhadores. Militõres e·colonos tratõram de su 

perar a dificuldade por meio da escravização dos Índios, no que logre,ô:rs rela!._! ·· 

vo sucesso, apesar da oposição dos missionãrios religiosos, cujos ~ª~~~~5 de su 

jeição do nativo eram mais lenientes. Da história da escravização incfgena se 

extrai a impotência da regra de direito da Coroa para manter livre o indio, ou 

mesmo para reduzir OS C2S0S de escravidão. A chicana jurídica ou e fl~e:--ta vi o-la 
ção d= lei Jogo converteram a caça ao índio no negó~io talvez m~is rEndoso. de 

cq1Õr.i5. Por vezes, a própria legislação desviava-se de seu cu~ho protecionista 

tradicional e cedia ~s press6es locais. apadrinhadas na corte. São not6rios os 

seus ziguezagues e tolerâncias. sobretudo nosrn~~entosem que o pr~stígio dos je 
S .L d" • • • • t l ll u1~as 1m1nu1e Juno ao poder ree • 

... - .. . . .. _. _ _._ ... , - ·------·--- ------ 
Enquanto isso, a empresa extrativista. co~o era de esperar. so~r~t~ 

do Porque voltada para o exterjor. a~rcsentava baixo efeito genninativo, rc:~~ 
.. --· --· ·--- 

por ~ue não se estabeleceu então uma rede de troces internas suficientementc.;, 
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densa para que a colônia mcntassa mecar.fsmos préprios de auto-est~,~laç~Q - u~ 

·pequeno ff.ercado cem =irculaçãr· de ~inheiro, ce~ta variedade de pr~~~~CE egric~ 
las e serviços urbanos diversos 12• O comércio com a metrópole r.ãc zr~ signifi 

~ativo.Esse acanhamento do mercajo e a passibilidade de rec?rrer a bai>O custo 
ao trabalho indígena passaram rapidamente a valorizar o 6cio entre os ccionos, 

e eo mesmo tempo devem ter desvalorizado a unidade de área das terras,· manti 

das com elevada taxa de desocupação. Latifúndio e escravidão se associavam e 

se reforçavam reciprocamente nesse quadro: autorizando sesmarias de três lé 

guas, a lei legitimava uma dimensão de estabelecimento só viável com largo con 

tingente de trabalhadores; e a escravização do Índio era a maneira concreta 

que na consciência social dos colonos existia para aproveitar, ainda que.medi~ 

crementek vastas áreas de terras. 

A via seguida pelos missionários até meados do séc. XVIII mostrou 

se relativamente diferente desse quadro. sobretudo no caso dos jesuítas. Havia. 

ao que parece, duas espécies de empreendimentos com dois distintos regimes de 

terras: o do grande estabelecimento rural administrado com bastante competên- 

,-, eia pelos padres e o;erado pelos Índios, cujas terras pertenciam à Ordem 13; e 

o das aldeias indígenas, supervisionadas pelos religiosos geralmente, mas nas 
l 

quais a posse da terra pode ter sido sempre comunitária, ou exercida sob outra 

forma adotada pelos costumes nativos. D latifúndio missionário propriamente d! 

to. o primeiro. não tinha características individualistas e dificilmente pode 

ria considerar-se uma empresa capitalista. Muito menos. a atividade nas al- 

d . 14 e ias 

Diverso era o espírito de latifúndio do donatário ou sesmeiro co- 

mum, de feição individualista bem acentuada, sem qualquer destinação social. 

Ordina·riamente. a terra se lhes apresentava como meio de auferir renda sem 

trabalho 15• E foi para esse espírito que se inclinou todo o sistema escravis 

ta de exploração da terra regional. Um século depois do regimento dado ao go 

vernador Negreiros. a devolução de terras não cultivadas à Coroa, ou sua redis 

t ib . - 't d l . t 16 ~ · - r uiçao aos necess1 a os. tornara-se etra mor a • O proprio dever de de- 

marcar suas terras, necessário para a longo prazo impor um mínimo de ordem na 

discriminação dos domínios particulares, raramente era cumprida: ficavam os 

terrenos sem limites definidos. amarrados·a acidentes geográficos mutáv~i~ e 

sem o acompanhamento de um registro hábil, prontos para gerar toda a sorte- de 

invasões. superposições e disputas. 

A edição do Alvará de 5 de outubro de 1795 constituiu a derradeira 

tentativa de sistematizar as regras esparsas e inoperantes sobre sesmerias e~- 

brig:~r os. sesmeiros ã demârcação das· terr_á_s no prazo de dois anos. A de sobe- 

diãr.=1a a esse prazo faria a doação cair em comisso irremissivelmente. Entre 

tanto. êntes de completar-se o prazo legal. os interesses instalados lograram 

obter a suspensão dos-efeitos do Alvará no Estado do Brasil (10-12-1796). Na 
- - . d • - t - . 17 Estado do Grao-Para parece ter pennanec1 o em v1gencia o a o reg10 ~ mas na 

prática é como se a execução houve~se sido aqui.tembém suspensa. pÕis persis 

tiu o costume de não demarcar as terras. de reter fundos improdutivos. etc. 

Por essa altura. a burguesia na Europa havia completado vitorias~ 

mente o seu primeiro ciclo de reivindicações. ao longo do qual elaborara a i 

_deologia jurídica da propriedade burguesa. em breve consagrada pelo Código Na-,,,... 
0 
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poleãa. A nova concepção iria prest;r-se à consolidação do latif~~~i= em nosso 

país. Há muito tempo vinha ganhando vulto um problema novo no ca~=: =~esile1 

·' ro, o da posse sem título e da pereg~inaçãa forçada de famílias de ~~:s2i~os,d~ 

salojedas de sesmarias recém-concedidas a proprietárias. O afastament0 c~s pos- 

seiros gerava carencia de alimentos nas cidades. o que contribuía para 

certas opiniões sensíveis ã necessidade de revisão agrária 
18• 

Nesse 

formar 

ambiente, 

a vinda de João VI para o Brasil (1808), na medida em que possibilitava melhor 

fiscalização do cumprimento da lei de ·sesmarias e do comisso, podia ser encara 

da como uma ameaça efetiva aos senhores de terras. Seguramente, a proposta de 
José Bonifácio, em 1821, no sentido de se incorporarem ao patrimônio nacional 

as terras de sesmarias não cultivad3S estava em total discordância com o regime 

de irresponsabilidade social da propriedade que na prática se adotara há tanto 

tempo 19• Não \cimira. pois. que menos de um ano após, em vez de aceitar as su 

gestões de Bonifácio. o Príncipe Regente haja extinguido o regime de sesmarias 
~ 20 no pais • 

Era a cristalização do latifúndio colossal, não mais sujeito a qual 

quer restrição ou encargo. uma vez que a lei renunciava a atualizar a sanção de 

retomada das t:krras. E logo viria a Constituição de 1824 reconstruir conceitual 
l - 

mente a propriedade fundiária como propriedade burguesa típica, plena, só ceden 

do em casos excepcionais de desapropriaç~o, mediante prévia indenização 21 - 

._.-::..... Entrementes. o Pará fizera. em 15 de agosto de 1823, sua solene a- ~ 
desão ã Independencia do Brasil, declarada em 7 de setembro de l822~ · Rigorosa 

mente, as concessôe~ de se~marias deveriam ter terminado em 1822. pois com a 

chegada de João VI ao Brasil se dissipara a distinção administrativa entre Bra 

sil e Pará, passando as determinações a vigorar para um país unificado. Não obs .. 
tante, a concessão de sesmarías prosseguiu na Amazônia àté 1824, talvez 

que o governo pudesse atender a requerentes que tinham pedido as terras 
22 da ordem de 1822 • 

para 
ant.es . 

Resumindo1temos que em seus dois primeiros séculos a sociedade .a 

mazônica evolui de um regime legal de terras pÚblicas._controladas pe!o E~ta~o 

e apenas cedidas mediante ônus sociais bem definidos, especialmente oco culti- 

vo e o da demarcação. para práticas de caráter privatístico. socialmente irres- -~ 

pensável; e que tais práticas. primeiro toleradas, acabam por legitimar-se T-or 

malmente: terras regidas antes por normas de direito público passam a um regime 

de terras particulares. com atribuição de direitos privados aos concessionários. 

agora proprietários plenos e dotados da garantia constitucional de nao-expro- 

.. 

priaçe~. salvo em casos estritos previstos em lei. quando se torna obrigatória. 
- - - l E t t- 1 23 U!Tlá ~r.~en1zaçao pe o s ado ao par 1cu ar 

1.2 - Pequena produção familiar contra e~~resa capitalista: de 1824 

em diante 

r~urna passagem mernorãve) d~ seu livro de 155~. diZiã AloerLc Pc~so~ 

Guimarães: "Enquanto noutros continentes. e após iniciada a civiliza;ão (na GrÉ 

eia e Roma antigas. na Frísia. em Flandres e no Baixo Reno)º a propriedade lat.!_ 

fundiária surge e se desenvolve sobre as ruínas da pequena propriedade campor.e 

sa. em nosso país. ao contrário. a pro~rienade latifundiária foi ím;>lantada pri - ,• 
L--• 

.. 
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•. . d . 1 .•... f d· ' · d » 24 · - - ,, · quando o r1g1 o sistema a~1 un 1ar10 cc~e;a a ecompor-se • ~:: __ mDs ae 

ver, na seção precedente. que a Amazõnia também se depara com o la::::-~~c:.c des 

de os primeiros anos de fundação. Resta saber como surgiu a pequena pr~dução de 

base familiar - ou camponesa - em meio ao latif~ndio amaz5nico, e ccimo o,direi 

to enfrentou essa nova realidade. Isso nas permitirá compreender melhor_ a revan 

che do latifúndio, já sob novas Termas, principalmente nos anos mais recentes. - Os sinais dessa tensão aparecem claramente na legislação agrária e correlata. 

Um pouco de luz podemos colher nos àrtigos que o Conselheiro Paes 

de Andrade publicou em 1690 sobre a história agrária do Pará. Ele confirmava 

que> na maior parte> as sesmarias concedidas não cumpriam as c~ndições da con 

cessao. tornando-se ilegítimas e só não se decretando o comisso ''porque as ter 

ras eram muitas e os cultivadores poucos". Mas acrescentava algo surpreendente: 

·Antes da Lei n9 601.. de 18 de seternbro de 1850, a propriedade territorial ti 

nha por principal fonte entre nós a ocupação primária" 25• Significa isso que 

o r.eg~me de sesmarias, embora tenha terminado por desembocar numa afirmação in 

dividualista da propriedadeª que o contradizia nas próprias raízes, por outro 

lado, ao se desmoralizar, veio desde o séc. XVIII abrinpo oportunidade a que os . 

;'' 

pequenos produtores começassem a se estabelecer por conta própria nas terras in 

cultas. E como se o poder público. f8ce às continuadas tolerâncias com os ricos 

sesmeiros> tivesse afinal perdido o controle e mesmo o interesse no controle da 

propriedade das terras que lhe pertenciam e que, jazendo abandonadas, prestavam 

se a "ocupação primária" pelos pequenos posseiros - e também por grandes passei 

r-os , sendo imensa a região e relativamente reduzido o número de estabelecimen 

tos latifundiários. esse "regime" de posse provavelmente não dava origem a con 

flitos maiores. E claro que a história agrária regional teria sido outrB1 ·se a 

mercado para os produtos do latifúndio fosse mais estimulanteª instigando os 

grandes proprietários a enrijecerem seu domínio sobre a terra ou a invadirem ha 

bitualmente as posses dos pequenos produtores. 

Em que momento aparace o pequeno posseiro ou produtor de base fami 

liar. eis o que é difícil estabelecer. Há indícios de que isso terá coincidido 

com a emancipação dos·indígenas pela Lei ·de 6 de junho de 1755. ao tempo do MaE_ 

quês de Pombal. quando governava a Amazônia seu irmão Mendonça Furtado. Conqua~ 

to a emancipação não liquidasse verdadeiramente com o cativeiro dos Índios, ela 

teve urn significado formal mais importante que o das ordens régias anteriores a 

respeito e foi o ponto inicial de um processo de lenta libertação civil dos que 

conseguiram sobreviver às várias formas de destruição causadas pelo corrttictu-da 

. ----· .. soci:;;aade européià"" é:oin\:1 emêrírícr:ta/ sob"retúctà após" a exÚnção--d~s- - - ··i:!-iret"órios 
ds cl~~ias" pela carta régia de 12-~-1798. Lembremos. por exemplo, o testemÜnho 

do Be:-~o de Guajará. de que •. desde a supressão dos diretórios. os Índios, "li 

vres e aptos para guiar-se em todas as suas relações civis( ••• ) isentos da an- 

t . . . - i d d. . f · 1 · - " 26 O 1ga suJe1çao, mas epressa se ispersaram e re ug1aram pe os se~oes . .::!_ 

t~o indício reside na grande redução da procura de sesmarias junta à administr~ 
çao pública precisamente no período de impulso econômico trazido à região pela 

Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. de 1755 a 1778~ como mostra o quadro 

~- 

a seguir. I 
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OUADRD 1 

.. Concessoes de Sesrnari~s na Amazônia Brasileira 

1725 a 1B24 

Período Duração Numero -de Média da conces- 
em anos Concessões soes por ano 

1725 a 1754 30 1.523 51 
1755 a 1784 30 303 10 
1785 a 1814 30 232 8 
1815 a 1624 10 120 12 

Total 100 2.178 22 

Dados brutos: Catálogos de Sesmarias nos Annaes da Bibliotheca e 
Archivo Publico do Par~. 
~QBS. - Computaram-se sarnente cem anos3 porque a documentação ante 
~~ior a 1725 é provavelmente incompleta (v. nota 8). Após 1824 e a~ 
~té 1836 foram concedidas ainda duas sesmarias. As informações des 
te quadro es~ão sujeitas a retificação. 

A explicação plausível para isso é a da crescente dificuldade de 
obter a mão-de-obra indígena que. ao emancipar-se, ganhava em boa parte o int~ 
rior. O negro africano custava muito mais que os antigos escravos Índios. de 

modo que só·uma parcela relativamente pequena da classe dominante - a mais po- 

derasa e mais diretamente beneficiada pelos grandes negócios do monopólio re 

cém-fundado - podia dar-se ao iuxo de ampliar seus estabelecimentos e incorpo 

rar novas sesmarias; a grande maioria deve ter perdido o Ímpeto. desistindo de 

acumular outros fundos de terra que sabia de antemão não.lhe valerem de nada. 

ü r e , o i ndio q{J e partia para o interior ou para os distritos rurais da e~ 
pital se achava destribalizada, de maneira que não lhe restava senão a agricu.! 

tura autônoma, geralmente familiar, para fins sobretudo de subsistência, combi - .• 
nada com a caça e a peses. 

O mestiço pobre, filho de homem branca com mulher-Índia~ formou •. - 

·também outra corrente al:í.mentadora desse campesinato elementar que· se assenta 

va ora em terrenos apropriados por outrem mas não cultivados, ora em terras pÚ 

blicas jamais antes concedidas. Mais tarde, _negros alforriados e mesti9os .dê 
d - . 1 . b t j t · . . 27 i" ~ 1 - • d ascen encia negra 1 er os un aram-se aos primeiros • ~ possive .ain a que 

nos quilombos dos meados do séc. XIX se tenham implantado.experiências campone 

sas associadas a formas cooperativas de produção'2º. Importante lembrar qu~ 

desde o princípio do séc. XIX, pelo menos, famílias livres do Nordeste1 tang!. 

das pela seca. evadiam-se para a Amazônia, o que pode ter resultado também em 

aumento da populaç;o camponesa inicial. 

Tudo isso concorre para confirmar a sugestão de Donald Sawyer quan. 

to - . d. - - . t I\ - s 29 - - = :Jerio :izaçao da f o rrneç eo do campesina o na Arnez orrí a , awyer argui que 
esse ~~oluç;o compreende as etapas seguintes: la.] a do proto-campesinato. de 

1616 a 1750. caracterizada pela ausência quase total de camponeses; 2a.) de 

1750 a lBSO, definida pela formação de um campesinato de subsistência. embora 

Pressionõdo para voltar a ser ou para tornar-se forçe-de-trabalho_a serviço ca 
aconomia de exportação; 3a.) de 1850 a 1930, caracterizada pela expansão da pe 

quena Produção mercantil; 4a.) de 1930 em diante. fase de "integração nacio 

nal". em que, além da permanência dos carnpesinatos anteriores, pequenos produ 

tores de mercadoria de outras regiões brasileiras penetram e se estabelecem na 

• ,~ 1 -.. ~ ,.,., • 



(• 1.2. l - Sob a Lei Imperi·a1 601: d.8 1850 a ld89 
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Evidente que .aquela gredual co~stituição de campesinatos. à b~se de 

posse. no Brasil como na Amazônia. h~via de influir na legislação. Desde a s~ 

pressão legal do regime de sesmarias o país se achava privado de qualquer tipo 

de regulamentação agrária. uma desordem que não interessava a ninguém. muito me 

nos à classe dominante. 
Foi assim que veio i luz a Lei 601. de 18 de setembro de 1850, do 

Governo Imperial. A vigencia dessa lei iria possibilitar. pela primeira vez na 

história da Amazônia. uma moderada ascensão social do posseiro extrator~ à prc- 
porção que lhe legitimava juridicamente a posse e num momento em que as condi 

ções econômicas eram excepcionalmente estimulantes para a atividade extrativa 

de base familiar: formara-se externamente um mercado mundial de borracha~ e e 

ram de início as c Jas ses populares da Amazônia que se dedicavam a produzí.:.la 30 

Enquanto os grandes proprietários. afetados após a Cabanagem 
w 

do e a cessaçao 

. 1---·, 
tráfico de escravos por um agravamento da escassez de mão-de-obra. desejavam a- 

trair produtores do setor de subsistência através de contratos salariais ou de 

r....._ 
1 

.parceria, esses trabalhadores preferiam a produção de borracha em terrenos mais 

distantes. Barbara Weinstein descreveu cabalmente esss processo e mostrou .ara 

zão pela qual a elite da Amazônia, antes do auge do "ciclo da borracha", criti 

cava uniformemente o extrativismo e exaltava a agricultura. inclusive a pequena 

agricultura de base familiar - uma posição relativamente progressista e que.ª.!:!. 

tes dessa autora, parecia difícil de compreender numa classe dirigente que con 

vivia com a es~ravatura 31• É verdade que parte do-novo grupo que ascendia aca 

bou sendo tão profundamente envolvido pela rede do "aviamento". que perdeu. a 

autonomia, equiparando-se aos seringueiros nordestinos subordinados,. do final 

do século 
32• 

Mas outra parte dos primitivos seringueiros logrou não só legiti 

mar sua propriedade como conservar sua autonomia, a julgar pelos indícios exis 

tentes •. 

A casos como esses caberia dizer o que Messias Junqueira cfirmou da 

Lei 601 - "a mais brilhante vitória que o humilde posseiro conquistou sobre o 

orgulhoso sesmeiro". E o mesmo Gabinete que sancionara a lei tinha. dias antes. 

extinguido o tráfico de escravos no Brasil 33• Os objetivos técnicos da Lei 601 

e seu decreto regulamentador (1.318, de 30-1-1854) eram no f'unda si:n;:iles e cçin 

sistiam essencialmente: 

a) no respeito à ocupação. desde que cer-ec t er-ãz ede por "cultura e·f!:. 
... ··w··-. -· - --H~1~- ia· morada. hábituãl" ,-- quer -cf' ó"Cfüpante· fosse. ürh-;:i1:fss·eiró-·sem··tftúto·--~a-:t'gutTr;--~~c-~ 

quer 70sse um sesmeiro relapso. A posse seria legitimcda ou a sesmaria e revali 

dada, salvo quanto ao que excedesse da cultura efetiva e morada ·habitual. que 

se consideraria devoluto: 

b) em n~o mais se concederam terras devolutas gratuitament~. ressal 

vadas as situações "a". devendo-se punir os que invadissem as terras daí por di 
ante; 

e) em instituir um cadastro de imóveis. o registro de terras possuí 

\0 
~r-·,~~· 

~ 
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das; 

t ,. d) sm prsciser os limites· territor:~.3is atra·/233 :!e dis::-:-.:."1e:5es I e 
de demarcações obrigatórias. 

No entanto1quase quarenta anos ~epois. quando proc_lamada ~ Repúb+i 

ca, o Pará apresentava um quadro de desordem fundiária. D cadastro-não fora fei 

to e somente a quarta parte dos terrenos se achava legalizada. Persistia a ·o 

cupação primária" como o método mais freqõente de se apoderar das terras. tanto 

por parte do camponês, como por parta dos grandes proprietários. ficando todos 

impunes. Em 1860 o governo provincial tentara estimular ambas as classes a reg~ 

larizarem seus domínios. instituindo a venda a prazo das terras> sistema que 

foi aperfeiçoado por um regulamento de 3-6-18741 sob o qual o pagamento da de 

marcação era logo antecipado no ato da venci~. Mas a concussão perpetrada pelos 

agrimensores à margem da preço legal tornava praticamente impossivel ao pequeno 

posseiro o pagamento de um título definitivo. Esse fato. unido ã sua ignorân- 

eia sobre a valia prática de uma documentação regularizada, manteve grande par 

te·do campesinato caboclo no costume da mera posse sem titulação formal. Disso 

. r,.,-. tiravam proveito os lati~undiários que. podendo pagar aos demarcadores as van 

tagens ilegalmente exigidas, expropriavam por vezes os seus vizinhos pequenos. 

inclusive sem lhes indenizar as benfeitorias 34• 

Nessa época.perder uma ·terra em certo lugar não constituía proble 

ma insolúvel. jã que não muito distante existia outra disponível. E a extração 

e os altos preços da borracha facilitavam as coisas para o camponês~ de.maneira 

que parece ter sid~ extremamente rara a resistência de famílias caboclas à ex 

pansão do latifúndio. Muitas vezes. o camponês se tornava um fffregues" ou "avi.5!_ 

do" do latifundiário. deste recebendo certos bens de consumo e alguns instrume.!:!.. 

tos de trabalho, em troca da bqrracha ao fim da safra. Quanto ao seringueiro tí 
' - 

pico do final do séc. XIX1 geralmente nordestino, não tinha ele terra de .espé- 

cie alguma. não passando de simples assalariado do seringalista. nu~ regime ·de· 

super-exptoraç;o e coerç;o. 

É desse período (1850-1869) um~ série de leis gerais e provinciais;. 

visando a facilitar a co~onização com base na pequena propriedade de· famílias 

estrangeiras. cujas experiências foram, porém1 mal sucedidas na Amazônia 35• 

'-.r - • No geral1 o periodo nos mostra o germe da dupla tendancia contras- 

tante do sistema jurídico, favorecendo, par um lado. a pequena produçãa de base 

familiar1com um sentido libertador em relação ao regime escravocrata, e. por ou 

tro. preservando a grande propriedade, ora fonnalizada1 rígida. combativa em re 

lação a terceiros, ora informal e por vezes temperada com relações de parentes- 

.-.,·.·.- co ritual -.C-compadriol.- ·abrandada .. no e~ercício. -e·-quase-todas, grar:ldes..-e pequenas. 
sem l:~ites certos. amarradas em acidentes naturais e marcos perdidos. ~ esse 

gerr.,e que se projetará ao longo do período republicano {1889- ). passando 

por certes metamorfoses que a seguir resumiremos. 

--· 

1.2.2 - Dominância da administração fundiária estadual: 1869-1970 

A Constituição republicana de 1891 reafirmou o direito de propried~ 

de "em plenitude". reconsagrando a doutrina da indenização prévia na desapropria 

, l l 
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36 A grande mudança consistiu.em trensfer:r para os Estados e ~~~!nio dcs 

d 1 t 37 . ~ - ~ - terras evo u as • A partir dai, tres grandes marcos juridico~ d.::-.:. r er-ec a his 

tória da legislação agrária do Estado do Pará: o Decreto 410, de lé~l. e seu re 

gulamento; o Decreto 1.044. de 1933; e o Decreto-lei 57, de 1969. 

O Decreto 410/91 e seu regulamento, conforme bem registra Pàulo La 

marao, contém as linhas mestras da legislação posterior: a criação de uma repa!. 

tição estadual de terras; as regras sobre medição e demarcação administrativas, 

sobre processos de venda, revalidação e legitimação, sobre as terras reservadas 

e sobre o registro das posses e propriedades. Eles reconheceram a posse de to 

dos os que tivessem ocupação na data da proclamação da República, incluindo pe 

quenos possuidores e antigos sesnieiros relapsos ou seus sucessores. As velhas 

sesmarias ficavam sujeitas a "revalidação" e as posses a "legitimação". Em am 

bos os casos, a cultura efetiva e a morada habitual eram requisitos indispensá- 
38 veis • 

A essa época, porém, e exploração da borracha nas matas já nao era 
1,...... negócio somente dos pequenos empreendedores dos meados do século. O dono da se 

ringa! e o negociante da borracha tinham sido admitidos ã elite 39• Ora,. o serin 

gal se compunha de árvores nativas. prescindindo de cultura. Outro tanto se po 

deria dizer das pastagens nativas para o gado. Da! o art. 69 do Deo. 410 ter r;:. 
putado cultura efetiva a conservação de vegetais para a -indústria extrativa" e 

as pastagens naturais quando existissem currais e arranchamentos. Como notou B! 

nedito Monteiro. o art. 69 foi "a brecha para a consolidação e ampliação de to 

dos os latifúndios existentes" 40• Mas o restante daquela legislação continuou 

a servir ao pequeno produtor também, quer o extrator de seringa numa posse re 

duzida> quer o ~avrador. 

Ao mesmo tempo. o declínio secular do latifúndio agríccle egravara 

se com a migração de homens e capitais para o empreendimento seringueiro. E a 

,r-- pequena agricultura sobrant'e não podia responder eficientemente ã crescente de 

manda de alimentos em Belém, Manaus e demais cidades da região. Assim. os pro 

blemas do abastecimento e a tradição de uma ideologia que fora forjada para ou 

tros tempos. predispuseram os dirigentes a promover a colonização da zona bra 

gantina em regime de pequena propriedade. Construiu-se uma estrada-de-Terra e 

assentaram-se ali colonos nordestinos - na mais durável e importante e~periên- 
. 1 - i • ~ t - tw 41 - 1 1 eia co onizator a havida na Amazonia a e en ao • A descendenc a desses co c- 

nos, depois expandida. passou a constituir importante eleitorado no Pará. e da 

li surgiram vários municípios. 

,·- .•. ,_,..,. --·e·. . ... ,.;· .. _ . P. f_im~l ..,_qq_,_!;ô éc:;1,Jl,O- er~ .. um 1!19.ITl.8..n.tq . P~_iy,t l~giado_ par.q organizar admi..; -:,e - 

nis~r~tivamente a distribuição das terras. _Fora ultrepassad~ à escravatura, um 

vento de liberalismo soprava na região, a economia regional se achava em prospe 

ridade e praticamente não havia conflitos ou disputas :f.mportantes em torno da e.=! 

trutura fundiária. Se um bom cadastro e sistema de medições se tivesse montado ª.!! 
tão. sem dúvida mui tos problemas de hoje teriam s·ido prevenidos. Poi·s-es técnica!:à 

de administração fundiária não podem ser reduzidas à dinâmica das classes soci 

ais.i é inútil esconder sua qualidade da matéria relativamente neutra - o que se 
- 42 - infere. por exemplo. do sucesso da experiencia nortesmericana • A Amazonia 



~perdeu essa oportunidade, devido à incompetência ou negligência ce 22Js dirige~ 

tes. Foi tentada a delegação de atribuições aos intendentes munic!~~:s fpre7ei 

tos) para expedirem títulos. mas tal política de descentralizêçáo. ~~e 2enedito 

Monteiro reputa sábia, durou menos de vinte anos; o cadastro complete jamcis se 

ria concluído. 

Ordinariamente. as terras devolutas só poderiam ser transferidas m~ 

diante venda ou reserve para fim especial. como usufruto indígena ou formação 

d ~ - d 43 e colonias mediante divisao e lotes para aforamento • Mas o colapso da eco- 

nomia da borracha, com o refluxo da mão-de-obra para o Nordeste, levou o gover 

no de En~as Martins a criar em 1914 um incentivo inusitado para o pequeno lavr!!. 

dor: a concõssão totalmente gratu1ta."a todo cidadão que o requerer, (de) um lo 

te de terra~ devolutas, em qualquer município do Estado, até o máximo de cem 

hectares~ 44• O governo de.Lauro Sodré aperfeiçoou o sistema, instituindo o r.tí 

tulo provisório de localização", que era uma lisença para ocupar e cultivar ter 

ra d~Estado, pddsndo o possuidor ao fim de dois anos, registrar essa posse e 

promover-lhe a legitimação 
45• 

Nesse interregno, vinham sendo criados diversos 

núcleos colJniais, com 500 lotes de 25 hectares cada 46• Foi graças a medidas 

àesse tipo, visand~ a retençã~ de braços e o desenvolvimento da pequena produ 
ção, que a região conseguiu defender. embora· sem brilha~ o nível de emprego dras 

ticamente reduzido pela grave depressão do sistema ext~ativista. 

Enquanto os seringais fechavam, duas espécies de grandes empreen 

dimentos extrativistas se expandiam - o da castanha~ o das madeiras - ambos ba 

seados num tipo do organização semelhante ao do seringal ("aviemento",etc.). Ab.:. 

tração feita dos pecuaristas do Marajá e dos raros grandes proprietários agrÍcE. 

las,~ principalmente desses interesses que se vai alimentar a pol~tica agrária 

local.até 1930, no setor primário. Lograram seus representantes construir um~- 

figura de aforamento perpétuo a fóros extremamente baixos e cobrindo extensas-- 
glebas, muito superiores ao que serie permitido vender •. Era um modo de jogar- o+«: 

Código Civil recém-vigorante (1917) contra o nosso Decreto 410. O aforamento ·.· 
# - f consti tuia de fato uma transf erencia do controle total dos castanhais para oe E. ,. • 

re1ros. Na mesma-data em que sancionou a lei do aforamento perpétuo. o governa- 

dor Lauro Sodré, atendendo provavelmente a instâncias de grupo econômico mais • •.·· ' - 

complexo- estabeleceu o regime de concessão de terras devolutas a grandes empre 

sas agro-industriais 47• Dessa forma, tornou-se possível legitimar a prática de~ 

imensas concessões. que no governo Dionysio Bentes causaria.tanto escândalo, a- 
- 48 tingindo a um total superior a B.6 milhoes de hectares • 

. ... .,.--.~-=-.,_ •.. , .. ·--·- ... _ . ...,...,~_Desses .. p:roce_dimentos __ tpmcu_. nota.,_a __ fiev.9 lução . de -. ,l.93_0, _ c~jos_ .. li.deres,..,.=---- - 
não l~as pouparam censuras nos "considerandc" dos decretos revolucionários. Nem 

fica~.::: .• nas censuras. Um dos primeiros atos do Governo Rev~lucionário foi o De 

ereto r.9 11. de 7 de novembro de 1930, que Tez reverterem imediatamente ao pa 

trimônio do Estado todos os castanhais existentes. mesmo os de título definiti 

va. até que uma comissão opinasse sobre o· es sunt o , D interventor l"lagalhães Bar2_ 

ta manteva a reversão e declarou definitivamente inexistentes os aforamentos con 

cedidos, Mpor contrariarem o programa deste Governo Revolucionário e aberrarem 
49 dos princípios de Direito• • Ligado ao tenentismo, Barata porecia ter. pes- 

13 
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soalmente~ forte ·tilidade i:ara es necessidades populares. E~ r.;:-çc de 1931 

~revogou todas os di$pos~- ~.obrigavam o~ colonos a pagare~ =~ =~spesês de 

m~dição de suas terras e ise~tou-os de 8i~postos e taxas~~ ~EgLllariz~ 

çao de suas propriedades. alem de outras facilidad~~ó laac, incumbiu 

as Prefeituras de promoverem a fundação de núcleos coloniais p~~iEc~lização 

d b r - 50 . 
e pessoas sem tra alho". prestando-lhes o auxilio necessario • 

O Decreto 1.044. de 19-8-33, passa por um dos mais bem feitos da ad 

ministração estadual. e o regulamento das terras que vigorou até 1966, cem pou 

_quissimas modificações. Consolidendo toda a legislação anterior efundindo-acom 

a revolucionária. esse diploma reflete, Rorém, o quanto os novos líderes já ti 

nham posto os pés no chão e sentido as dificuldades financeiras do empobrecido 

Estado. Barata teve que voltar atrás quanto à isenção total do colono, pois as 

Prefeituras não tinham recursos para executarem sem reembolso a discriminação dos 

lotes agrícolas. e o Estado não podia suprí~los. Em todo caso, a cessão 

do lote permaneceu gratuita. 

Nos núcléos coloniais, o colono recebia um bilhete de localização, 

,r- e dentro de dois anos, provado o beneficiamento, podia requerer o título defini 

tiva gratuito (art. 81). Vários outros instrumentos legais foram baixados visan 

mesma 

do a· estimular a pequena propriedade. antes e depois do Estado Novo, quer em re 

gime de colônias agrícolas essistidas pelo governo estadual, quer em regime de 

1 - i · - . 51 co on a espontanea. que~ como posse fômiliar isolada • 

No Estado do Amazonas. ã formação do campesinato também ia se faze!! 

do, a começar pelo camponês-extrator de base familiars geralmente "freguês" de 

um "aviador" de borracha. Um dos grandes passos havidos naquele Estado para o 

fort~lecimento da pequena produção agrícola foi a imigração para as várzeas de 

cerca de ·so familias japonesas em 1937, visando a produzir juta. O êxito obtido 

animou tra~alhadores brasileiros a se estabelecerem por conta própria na produ 

ção juteira e, mais tardB, na zona bragantina do Pará. na de malva e outras f! 
,r- bras. O regime de terras no Amazonas era tão frouxo ou pouco rígido càmo no Pa- 

- 52 ra • 
Até pelos meados dos anos cinqõenta. o setor campones e o setor la 

tifundiário ~inham sendo tratados pelo sistema jurídico estadual come comparti 

mentas estanques. Havia uma legisl~ção para latifúndios (arrendamentos de gle 

bas para o extrativismo~ venda de grandes áreas, etc.) e outra para núcleos a 
grícolas e posseiros pequenos; as repartições públicas que cuidavam da matéria 

eram distintas* Como os dois setores praticamente não se comunicavam. raros e 

geralmente bem localizados eram os conflitos sobre terras. O assalariado rura; 

que eos poucos foi surgindo não derivava da expulsão física ou econÕrráca promo 

vida ~~r qualquer avalanche capitelista sobre o campo. mas da situação de subem . - 
prego gerado por um quadro bem mais complexo, em que se combinava~ o empobreci- 

mento do solo após a destruição do delicado ecossistema planiciãrio. as estrutu 
0ras de comercialização dos produtos e insumos através do "aviam9nto.!' .• o inade- 

·53 
quado sistema educacional rural. etc. 

Em breve. os dois setores iriam Tinalmente por-se em confronto na~ 

rnezônia. pela primeira vez em larga escala. Em 1956. a Lei 2.975 expressou a d!! 

cisão do governo de construir e rodovia Belém-Brasília. Enquanto na lado ociden 

JY 
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tal a descoberta da cassiterita levou grandes fluxos humanos para ~~~jÔnia# a 

terra da banda oriental passou a ser procurada por capitai~ de pec~~~~s~as P!;:. 

ra engorda da gado e abastecimento de Belém, ao mesmo tempo~ pequen~L ê~~icul 

tores de solos pobres emigraram para os solos mais férteis recém descobertos. 

Desse modo~ implantou-se uma nova frente na zona, misturando-se paraenses,goia 

nos~ mineiros. baianos, paulistas, e recompondo-se as classes sociais. Cresceu 

a demanda de terras devolutas no Estado do Pará. A Secretaria de Terras, que 

vendera 35 mil hectares entre 1949 e 1953, vendeu 61 mil entre 1954 e 1958. I!, 

so despertou a expectativa de ganhos imobiliários de especuladores e investid~ 

r-es. os quais intensificaram a procura de terras. A economia brasileira entra 

ra em crise desde 1961 ou 1962. crise essa que deixava poucas chances de inve!. 

tir;.além disso. o ritmo da inflação impelia cada vez mais aos "bens materiais•. 

A faculdada de poder transferir recursos à Amazônia·e preservar-lhes ou mesmo 

aumentar-lhes o valor. comprando terra, era uma oportunidade boa na época, s~ 

bretudo para fazendeiros 54• Foi o período da corrida às terras. Entre 1959 e 

1963. o Estado do Pará. que ainda era dono da quase totalidade das terras dev~ 

lutas, vendeu a preço baixíssimo enormes massas de terras, perfazendo mais de 

s.s·milhÕes de hectares. as quaio viriam a passar às ~ãos da grande empresa e~ 

pitalista ou de especuladorBs. Informa Lamarão qus. ~entre o término da Belém 

Brasília e a Revolução de 64, isto é. essencialmente nos anos de 62 e 63, é 
inacreditável a degradaç~o a que se chegou na titulagem das terras paraenses. 

Houve de tudo. Títulos falsos; porque sem apoio em qualquer processo. Proces 

sos nulos por defJitos de edital, ausência ou fraude na demarcação, superpos,!_ 

çao de áreas. nomes de pessoas inexistentes ou desaparecidas, acidentes 

ficas não localizáveis# azimutes e declinações magnéticas imaginárias. ~ 
gens distorcidas. confinantes e posseiros désrespeitado_sn 55 .• 

geogr~ 

metra- 

- .. 
• 

O novo governo estadual procurou reagir1 praticamente sustou 

quer venda de terras, começou a desenvolver um programa de apoio comercial 

de transporte ao pequeno produtor. e editou a Lei 3.641. da 5 de janeiro 

1966, visando a reordenar o caos a que chegara a administração das terras 

Pará. Mas os fatos conspiravam em outra direção. A política do governo federal 

no campo, desde o golpe de 1964, executava-~e no sentido de desmontar· todo o 

frágil aparelho sindical e associativista que começava a se esboçar entre os 

camponeses e assalariados rurais, cujos líderes. presos ou ameaçados.foram pri 

d d •. - 56 - va os os legitimas instrumentos de rapresentaçao e defesa de sua classe .Por 

outro lado, antes do golpe. grupos do Congresso Nacional tinham percebido que 

o incentivo fiscal seria um meio artiTicial de gerar oportunidades de inversão 

QU; ~eltavam na crise. Fora então votado o regime federal de incentivos fiscais 

eo desenvolvimento do Nordeste. logo estendido à Amazônia 57• Desde aí# a re 

gião amazônica passou a s~r insistentemente oferec~da aos capitalistas do cen 

tro dinâmico do país e do exterior, inclusive com facilidades de crédito sub 

~idiado. Criada a SUDAM para substituir a SPVEA~ os incentivos fiseais e Tina!! 
ceiros da União. até aí restritas a indústrias~ logo passaram a beneficiar tam 

bém a grande empresa agropecuária. A partir desse momento. gerava-se um foco 

poderoso de pressão sobre as instituições jurídicas no domínio regional. face 

qua_! •• 
e 

çte 
•• ·no·. . •.. 
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ã absoluta superioridade técnica, crgar.izativa e política dê grén=2 
, ) ~ 
e:n;Jrese, r.!.::. 

xime porque ela pessava a ernpalmar para uso privado somas enormes=: recurses 
~ 

públicos. 

1.2.3 - A União assume: 1970 em diante 

No âmbito estadual, o Decreto-lei 57, de 22-8-69, representou um 

esforço do governo para resguardar de dúvidas jurídicas a grande propriedade e 

criar canais que permitissem solução rápida para os litígios desta com o pequ~ 

nc posseiro ou de grandes proprietã~ios entre si (~permuta". "compensação", fi 

guras até então estranhas à legislação estadual). O programa de colonização e 

o apoio ao pequeno produtor voltaram a entrar em àeclínio. Mas, Estado de bai- , 
xa receita~\º Pará não dispunha de recursos suficientes para satisfazer a gra.!!_ 

de empresa com a pressa que impunha a avidez desta pelos favores fiscais da 

SUDAM. Teve então origem uma série de atos limitadores da competência do Esta 

do sobre o controle de suas próprias terres, e a edição da Emenda Constitucio 

nal n9 1, de 17-10-69, pela Junta Militar que assumira o governo do _país~ po~ 

sibilitou que isso se fizesse com a maior facilidade. Principalmente porque 

desde 1964 a competência para prcmulgar legislação agrária tinha sido atribuí 

da nova~ente à União. (Em. Const~ n9 10/64). Em 1970 e 1971. a União apoderou 

se da quase totalidade das terras devolutas dos Estados da região amazônica e, 

sem qualquer indenização nem audi~ncia das respectivas populações, as entregou 

à administração do INCRA. 58• Enquanto isto~ ela empreendia vultosas obras d~ 

infra-estrutura capazes de, em parte, viabilizar os empreendimentos 

construiu a Transamazõnics de leste a oeste, iniciou a construção da 

privados: 

Cuiabá- 

,,--. 

Santarém no sentido norte-sul, erigiu novos portos, expandiu seu sistema de 

pesquisas para prospecção dos recursos naturais da região, instalou aeroportos. 

passou â. exploração àe minas em associação com o capital estrangeiro. com~çou 

a construção de usinas hidrelétricas, etc. O desenvolvirnen~o econômico não. se 

fez esperar. Entre 1965 e 1978, a renda interna aumentou 4,5 vezes ·ne Amazônia~ 

elevando-se sua participação na renda do Brasil, de 1,9% para 2,7%. A ~enda 

per capita a preços constantes subiu de 7.876 à 25.052 cruzeiros entre. 1960 e 

1978 (de 304 para 968 d6lares constantes). Essei dados nada nos dizem, porim, 

sobre a drástica reconcentração da propriedade e da renda ocorrente naquele P!:, 
ríodo; e menos ainda sobre a emergência e crescente agravamento dos conflitos 

sobre a terra que desde então vêm transformando o meio rural da Amazônia ~um 

palco de dilacerações que repercutem em todo o pais.~ que as frentes campone- 

ses acabam sendo defrontadas por diversos tipos de egentes do capitalismo - 
, : .... . gren=2s êinpresas, especuladores de terrãs~ ·-g~ileii;-~·~:-· ";·;~~-;e~-~i'~d;·;;~---d~ ext·;·;·:.-· 

çãc r.~=aireira, etc., e entra em disputa a ocupação primária da 

o ca~pcnês tradicional da Amazónia, o caboclo, se vê afetado em 

pela intrusão de rel~ç5es capitalistas ~o campp, pela elevaç;o 

ra, etc.; que terrrdna resultando em seu deslocamentc for;aào. 

terra. Também 
àlgumas areas 

do ..Preço da teE_ 
f\ações indfge-· 

nas são igualmente incomodadas pelas frentes pioneiras. quer dos próprios cam 

poneses em busca de terra para trabalhar. quer de empresas. grileiros e outros 

personagens agressivos do drama social amazônico. 
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Se:n ~cmpreen~er bem as g rendes linhas histéricas do p~~ler.;c=. e Gc 
~ l 

varno federal centralize cada v~z mais es decisões poH ti as e su:-::::! ·:ide os .e- 
parelhos de decisão organizativa ou admin~strativa, envolvendo-se r._~z =~ro~r~ 

tização e num crescendo de incomp~eensão, que só faz aumentar o es~e~= oe tur 

bulência nas áreas de maior confronto social. O Decreto 71.615, de 22-12-72, 

prescreveu que na colon~zação e a concessão de terras devolutas~ fossem feitas 

"através de projetes de colonização, de empresas rurais e de atividades indus 

triais de interesse agrícola, pecuário ou agro-industrial, apresentados por Ó! 
gã.o públ~co ou particular, pessoa física ou jurídicaN. Como veremos abaixo, e~ 

sa disposição marcava u~~ mudança de ênfase na política fundiária do Programa 

de Integração Nacional, que desde 1970 procurava se orientar para a colonização 

de base camponesa. No mesmo Decreto* o Governo exigiu o prévio assentimento do Co,:: 
selho de Segurança Nacional para a aprovação dos projetos pelo INCRA e autorizou 

o Conselho a "evccar o exame de quaisquer projetos e atividades relacionadas com 

as terras devolutas" das Taixas marginais às rodovias federais. Parece que o 

motivo para interferência do CSN é que no principio dos anos setenta tinha ha 

vido urna guerrilha no s·ul do Pará e norte de Goiás, mas o papel do Conselho co.!! 

tinuou decisivo, mesmo ·ou principelmente após a eliminação do foco guerrilhei 

ro. Ora, a introdução do CSN na matéria importava em converter uma questão ad 

ministrativa em problema militar, o que complicou o assunto, conferindo-lhe a 

quele ar de mistério e risco que caracteriza a área de informações de seguran 

ça. Em 1975, o Estado do Pará, através da Lei 4.58A, de 6-10-75, criou o Insti 

tuto de Terras do Estado~ eut arquí.e destinada a administrar o que rastave dopa 
t . - 

trimônio devoluto do Pará. Mas já então o Governo estadual não podiadarum Pª.! 
.se importante em matéria de terra sem ouvir as recomendações do CSN. Em 19 de 

'fevereirc de 1960, pelo Decreto-lei 1.767, alterado pelo DL l.7S9, de 5-8-80, 

a União instituiu um órgão diretamente subordinado à secretaria g~ral -do CS~~ 
..•. 

o Grupo E?(ecutivo das Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT),· com a finalidad2~ 

declarada de acelerar a titulação de terras dos pequenos produtores. Orgão se- 

.. 
~ 

malhante foi criado para o controle das terras do Baixo Amazonas. A multiplic!:. 

ç~o de unidades administrativas (IBDF. INC~A, FUNAI. ITERPA, GETAT, etc.J. co!!!· 
binada à rígida centralização das decisões fundamentais. nenhum resulted~ con- .. , .- 
ereto de grande escala tem produzido em benefício do pequeno lavrador. o que . 

predominam são os tratamentos especiais~ do gênero dos constantes da Exposição 

de Motivos 005/76. ou as Portarias 11 e 12/76. do INCRA. que concederam rado 

bredas facilidades a grandes projetos econômicos. Entrementes, houve novo re 

fc~ço de incentivos fiscais para os conglomerados de empresas, consubstanciadc 

n~ 2:-tigo 18 de Oecreto-~~i 1.375, de 11-12-74. 

Conclui-se que urna das características principais deste período é 
e desenvolvimento. na Amaz6nia, da grande empresa capitalista latifundi;ria - 

não sõ do tradicional latifúndio pouca rígido no domínio e de exercício frouxo 

de propriedade. No entanto, é tembém a partir de 1964 qu_e ganha Ím;:ieto nê le 

gislação, como nunca,~ idéia da reformà agrária. Aboliu-se. por emenda const1 

tucional, a exigéncia da indenização prévia em dinheiro para desapropriar imó 

veis rurais. aprovou-se o Estatuto da Terra e criou-se o Instituto Brasileiro 

~'-&1 .,~.·r•~·1~• - ··•-: ,-. ~ .... 
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de Reforma Agrária para lhe dar execução 
~ 
legal capaz de viabilizar a estabilidade 

59• Construiu-se assim a ins~rumentcçãc 

d - . 60 ~ t a posse agraria , • pa.i': "7:erics em er- 
ras públicas. independentemente de qualquer título inerente ao dcr.,Í~i:> - estebi 

lidade essa que resultaria da "legitimação" da posse, conferindo ac poss2iro pr~ 

ferência para a aquisição da propriedade. ou do usucapião pro labore, que cansi~ 

te na aquisição direta e gratuita do.terreno após certo número de anos.de posse 

não contestada. Na mesma linha a legislação estadual, pois o Decreto-lei 57 /69 r2_ 
tificou que o Estado pode doar até 100 hectares ao posseiro. As próprias leis refe 

rentes ao Programa de Integração Nacional foram a princípio influenciadas pelo PI'E. 

pósito de desenvolver uma colonização com base na pequena propriedade familiar. Oe 

fato, dois empreendimentos simbolizam, para este· período. as tendências socialmen 

te conflite~tes no interior do sistema jurídico: o apoio ao fantástico latifún 

dio de uma empresa multinacional no rio Jari e o programa de colonização das 

margens da rodovia Transamazônica por unidades familiares. Erros ecológicos. ecE_ 
nõmicos e organizativos se acumularam em ambos, os quais não vem ao caso comen 

tar. Vale, sim1 ressaltar a função política da fronteira camponesa aberta pelas 

novas estradas. independentemente das intenções subjetivas de um ou outro gover 
1 - 

nante, consistente em aliviar tens5es sociais em zonas críticas. come o Nordes 
l 

às demandas sociais postul!:. te e certas áreas do Sul, sem ab~olutamente atender 
61 das pe~os camponeses e trabalhadores rurais • 

Face ao trabalh9 que sobretudo a Igreja Católica realiza junto a CE_ 
munidades camponesas da Amazônia. a consciência do campesinato o vem dispondo a 

atitudes de resistência - resistência pacífica, mas que. em um ou outro caso.d.! 

das as características de violência com que atuam latifundiários, grileiros e 

respectivos pistoleiros, tem infelizmente incorrido em violência também, na de 

fesa de sua posse agrária. Ocorre· que o Estatuto da Terra n~o regulou a posse 

agrária e~quanto tal, nem estabeleceu quais as condições judiciafs de sua pro 

teção em caso de esbulho ou violência. Juízes e advogados vêm aplicando. por i~ 

so1 as velhas e obsoletas regras do Código Civil. Diz o Código: "O possuidor tem 

direito a ser mantido na passe. em caso de turbação. e restituídc,na ~e esbu 

lhoJ { ••• ) poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto qus 

o faça logo", nãó ·podendo os atos de defesa ou desforço "ir além do indispensá 

vel à manutenção ou restituição da posse( ••• ) O possuidor. que tenha justo re 
ceio de ser molestado na posse. poderá impetrar ao juiz que o segure da violên 

cia iminente, cominando pena a quem lhe transgredir o preceito" (artigo 499 e 

ss.). Ora. manter-se na posse "por sua própria força" é quase impossível a uma 

fa~l.lia isolada. enfrentando Ceemo em certas áreas) pistoleiros ou tratores. A 

. Üni~~ ajuda.legal.do posseiro incomodado_seria a determinação do juiz; prevent_! 

ve,CL atual. Mas aí se desenham três ordens de problemas~ que examinamos no tó 

pico e seguir. 

1.3 - Justiça e advocacia pobre 

O primeiro problema diz respeito à estrutura privatística da Just~ 

ça dos Estados no interior. Excluindo-se os jurados, todos os auxiliares da admi- 

~···•..:::,.1.1: 
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~nistraçao da Justiça recebem remuneraçro oficial. chamada "custas". diretam3~ 

te da pessoa ou P.mpresa interesse-da. Escrivãe·s. tabeliães. oficiei: == regis 

tro de imóveis, oficiais de j~stiça (executores de ordens do juiz). eveli~da 

res. peritos. todos só realizam seus serviços mediante pagamento. Nec se trata, 

pois. de verdadeiros funcionários públicos. lembrando antes certos ent í.gos pe!:. 

sonagens do que Weber chamava o Estado p~trimonial. Um cartório é análogo a 

uma agência que presta certos serviços ao público. mas faz a arrecadação pare 

si.Demais.as regras de subordinação disciplinar desses cartórios são muito va 

gas. de maneira que eles exercem suas funções com singular liberdade de movi 

mentos e quase nunca são de fato vigiados. Essa situaçãp, além de os super-ex 

por facilmente à corrupção. gera custos extremamente altos dos serviços. judi 

ciários, impossibilitando sua utilização por famílias camponesas 62• 

O segundo problema S8 rsfere à exigência legal de advogado para d!: 
,.· 

fender um litigante. quando na Ar.~zõnia são inúmeros os municípios em que - nao 

,,--. 

existe um só adv~gado, morando o mais próximo (que pode ser e da parte contrá 

ria) a centenas de quilômetros. O terceiro problema consiste na formação roma 

nista dos magistrados: mesmo quQndo pequenos posseiros conseguem reunir-se pa 

ra remunerar o advogado e obter gratuidade no cartóriq, o espírito com que os 

juí~es encaram a posse sem capitnl á geralmente suspicaz, qua~do não hostil~ 

.. 

O advogado que faz advocacia camponesa se defronta com problemas 

,~, 
t 

dessa gravidade. aguçados ainda por duas outras dificuldades: a das insuficiê!! 

cias crônicas de funcionamento das Justiças Estaduais no norte (comarcas vagas 

por tempo longo, ~scassez de recursos mõteriais e outras que não detalharei) e 

a da concepção duelista e igualitista das regras sobre o procedimento judicial 
- 63 quanto a posse 

A polícia é um Órgão de colaboração com o Judiciário, diz a lei. e 
. . ~ 

é certamente muito mais dinâmica do que este, dispõe de força e· sempre····.·· está 

mais à mão. Utilizada em favor da posse justa e sob estrito comando dos tribu 

nais, seria de extensa valia na solução dos conflitos, no desarmamento e puni- 
, 

ção dos pistoleiros particulares dai; empresas e instauração da ordem. C:ontudo,. 

observações em campo na área de maior conflito mostraram que o contrário é que 
se dá: agentes da polícia ~sam a força contra o camponês sem·autorização_judi- ~, 

cial, excedem-se na violência~ coonestam os abusos de jagunços e nem sempreres 

.... 

peitam o advogado no exercício do dever~ 

Do lado da advocacia enquanto profissão, há problemas também. Pe 

lo estado de pobreza. a clientela não oferece remuneração condigna ao profis 

sicnal e nem sequer tem condições de lhe pagar o custo d~s _carí~~imas passa 

ger.~ ~e avião nas grandes distãncias amazônicas a percorrer. O transporte rodo 

vié~~~~ nem sempre seguro. é lento e 

loca~s que lhe podem proporcionar um 

vies. nem facilidades de alojamento. 

Neo é preciso dizer mais, para concluir que a "advoce~ia camponesa" 

afasta o profissional"por mais tempo dos 

pouco mais de rendimento. Não há ferro- 

é exercida em condições extremamente adversas e se assemelha. sob este aspecto# 

bo exercício da própria atividade do camponês. Ela exige virtude. desprendime!!_ 

to. preparo profissional e certa dose de heroismo. qualidades pouco comuns de 

i /9 
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dupla·.? • ~nê~ntraram reurJdas · Está entroncada. '1ist-:;ric·~.nentg, no polo ca:-:-:c:::;:;35 da 

tendência do sistema jurídico que si:? veio cone i:':ituindo na Amazõnie e:.;;: ::e; 1S24. 'com 

0 encerramento das concessões de sesmarias: Isto significa que a le::b~slação;pa~ 

sada# ao reconhecer a posse agrária de antigos escravos e mestiços lioertos, de 

algum modo condicionou e preparou o surgimento dessa advocacia nova1 mas que 

também a nova advocacia, com a experiênci3 acumulada e os dramas sociais e jud_!. 
ciários vividos, pode indicar e preparar as condições de um novo e mais amplo 

direito tutelar do camponês. 

Poder-se-ia dizer, contudo, que um novo direito não surge antes que 

se substitua o modo de produção. O argumento nos restituiria ao início desta ex 

posição, tentando definir como seria possível tratar profissionalmente o Direi 

to para fortalecera tendência pró-camponês. verificada em nosso sistema juridi 

co na última sesquicentúria~· e cancelar ou modificar a outra. Em termos mais g~ 

~ais: que posição ocupa o Direita nc conjunto do sistema social? Isto é o que 

abordaremos na Última parte da exposição, embora de modo apenas tentativo. 

2a. Parte - DIREITO~ MUDANÇA SOCIAL 

Comecemos por lembrar ~s transfcnnações sofridas pela concepção de 

Direito na época moderna e no período contemporâneo. Nos séculos XVII e XVIII 

se processa uma revolução na filosofia do Direito. A antiga visão aristotélico 

tomista, prevalecente em certa fase da Idade Mé~ia na Europa~ fora totalmente 

substituída pelas das correntes ccntratualistas e racionalistas. Em Aristóteles 

e sobretudo Tomás de Aquino, o Direito era definido de um modo que, para a men 

talidade racionalista, soava altamente impreciso: era uma pauta de conduta. ba- 

~seada num vàlor extra-legal, o "justo". As pessoas deveriam obrigatoriamente e 

' de boa fé guiar-se. nas situações concr~tas, pela "justiça", de modo a serem "ju~ 

t·as" umas. com as outras. A própria lei positiva devia orientar-se para o "bam ., . 
" • 64 comum, isto e, a justiça em sociedade ~ 

Em verdade, a imprecisão se devi~ às características de flexibilida 

de e adaptativid~de do DireitoJ reccnhecidas pela teoria tomista. Tom3s de Aqui 

no dizia que a lei natural ;tnclui alguns "princípios imutáveis". dos quais· o 

mais geral ão que ordena fazer o bem e evitar o mal. Mas acrescentava que ela 

Pode mudar mediante acréscimos e qualificações, e ademais sofre mudanças nas a 

plicações particulares# se os supostas de sua aplicação se modificam; além dis 

ªº• um princípio imutável só se torna obrigatória para detel"l'llinados povos ou i,!l 
dividuos quando o nível de civilização ou a situação histórico-cultural envol- 
v ..._ , h - 65 en_9 - es permitem tomar consciencia de sua validade geral • 

Ora. o racionalismo exigia noções claras. accessíveis prontamente à 
•razeo·~ e como tal não se poderia ter o valor "justo" do tomismo~ suscetível 

da distintas estimativas. conforme as situações históricas particulares e rebe.!_ 

de ao raciocínio meramente dedutivo. Aí residia-um dos motivos para_a reação da 

escola de "direito natural" - um vasto aglomerado de intelectuais compreendendo 

desde o jurista holandês Hugo Grotius com sua De jure balli ac pacis. de 1625, 

~tõ os economistas fisiocratas e. em certo sentido. o próprio Adam Smith. Gro 
tius. Pufendorf e Thomasius inauguraram o ciclo dos imobilizadores do Direito. 
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•postul~ndo que a imutabiliuade. é _da 2ssencia do hdireit~ natural". 3~otius a~ 

gOiu que o único método válido de construir a Direito seria e dsdu;;: ~acional, 

e e partir daí compôs um sistena completo de direito civil deduzioJ :ú~ direito 
das coisas concreto, direito da família, das obrigações e das ·sucessSes, concre 

tos), inculcando-o como direito natural. Pufendorf e Thomasius, na esteira, pro 

·põem um "direito natural" universal ·e constante, dotado de prescrições aplicá 

veis a todas as circunstâncias concretas e múltiplas da existência, quecencela, 

pela conseqõente inutilidade, o direito posit~vo. Ganhava corpo também o contr~ 

tualismo inspirado em Hobbes e Rousseau. com a idéia de que o Direito surge de 

um ato da vontade dos indivíduos - o contrato. gerador e organizador do Estado 

e de toda a vida social. 

Essencialmente. essas duas vertentes jurídicas do pensamento moder 

no original - a racionalista e e voluntarista - fundam o Direito e a sociedade 

na liberdade e no contrato, garantidos por uma ordem de wdireito natural" imutá 

vele universal, organizada pela "razão".- E a propriedade individual, enquanto 

direito subjetivo. faz nesses sistemas o papel de instrumento necessário da li 

berdade, conforme o ensino idealista de Kant. 
_,,,---., 

· Entre os economistas fisiocratas. na França de me~dos do século 

XVIII, o "direito natural" desempanhava uma função caracteristicamente ideoló 
gica no sentido de Mannheim: tutelava as interesses dos grandes proprietários 

da fidalguia dominante, na medida em que a propriedade rural ocupava o centro 

da cena~ o indivíduo abstrato e livre era erigido em principal agente econômico 

e as diretrizes p~liticas recomendavam o governo despót~co, isto é, a monarquia 

absoluta e hereditária. Já para os economistas ingleses, entre os quais se pode 

situar Smith. a função do "direito natural" seria até certo ponto utópica C~=1n-· ~ w 

!,--... 

nheim), já que servia à classe· insurgente, a burgues í.e , como em breve viria a_ 

acontecer também na França. De modo geral, porém. há bastante tempo se·vinha ~e r- .• 

senvolvendo nos tribunais de quase.tod~ a Europa uma luta tenaz e encarniçada 

visando a arrancar do direito positivo todas as poucas vantagens que ele-ã épÔ- 
. · ~66 . - 

ca pennitia aos interesses da classe burguesa • 

A idéia de um direito imóvel. estruturador de sistemas sociais su 

postamente invariáveis. não foj. exclusiva da escola clássica da "direito netu- ·· ·." 

ral". Tem estado igualmente presente no positivismo jurídico. herdeiro de Com~e 

e Durkheim. A forma mais acabada desse positivismo se acha em Hans Kelsen. com 

sua teoria pura do Direito. que identificava o Direito com o Estado. e. p_ortan- ' 

to. implicava como fonte única de legitimidade e legalidade estatal 
67~ 

A posi- 

Çé3 de Kelsen é o desdobramento da tarefa a que se aplicaram os primeiros posi- __ 

tivistas à la Savigny ou Maine. em torno de uma nàemitific~ção" do Direito que. 

ao lMa cassar o caráter mítico de natureza teológica ou cosmogÔnica. pudesse pó 

lo ccr.io simples objeto de análise social. Nessa direção. que tentava converter 

o Direito em mero fato social despojado de todo mito. orientou-se tembém o pen 

samento jurídico norteamericano. abandonando e· entiga ética de orrgem jusnatura 

lista. para absorver os modelos pragmatistas de James e Oewey. O sistema capit2_ 

lista estava instalado e funcionava: era preciso conservá-lo e fazê-lo ~perar 
e fi 1- - · - ' - · it SB É om e e encia, esse~ o valor pragmat1co e o unico valido do Dire o • ela- 
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troque nessa vísao o direito positivo evolui e se modifica. por vaze~ em mudai 

ças estonteantes, mas sempre nos q~adros de um sistema estrutural~:~~; i~6vel, 

neste sentido. a no:rma basilar imutável deixa de ser e busca da be~ Eefug~ eo 

mal. para·transformar-se na defesa cabal do est2blishment. No fundo. trata-se 

de uma nova mitificação, que universaliza e impõe não mais uma norma· ~erdadeira 

mente universal e abstrata de dever ser, e sim um sistema concreto de relações 

sociais metamorfoseado em modelo eterno. apenas admitindo, com Roscoe Pound ou 

Llewalyn. pequenos aperfeiçoamentos. 

A visão neomarxista do Direito propõe a superação do positivismo ju 

r!dico e representa um passo além. na medida em que submete a crítica a legali 

dade existP-:1ta e ao mesmo tempo ace~tua a "autonomia relativa" do Direito face 

à base econ\mica. Teve início um processo de gradual distanciamento crítico em 

· relação ao marxismo clássico. Este Último comportava, nas primeiras formu 1 a 
. ções 

69• 
a redução do Direito a mero epifenõmer.o da economia. como na interpre 

- - 70 d- j d taçao dos juristas sovietices Stuchka e Pashukanis • Na correspon enc .a e 

seus Últimos anos. Engels tentou restringir consideravelmente a noção de força 

determinat~Va ~as relações ·de produção, desenvolvendo o conceito de "determina 

ção em Última instância". Em ~899, o revisionista Eduard Bernstein dizia ver a 

"concepção materialista da história numa forma diferente da que foi inicialmen 

te apresentada pelos seus fundadores" e que "seria a maior retrogradação absndo 

nar a forma amadurecida que Engels lhe deu nas cartas a Conrad Schmidt e voltar 

às primeiras definições-do conceito~ forçosamente rudimentares. emprestando-lhe 
- •. 71 a interpretaçao tmon1stica' que nelas se baseava" • Antonio Gramsci~ em va- 

rias pontos de suas obras escritas na prisão fascista. relativizou bastante o 

postulado economicista. Um deles: "A pretensão (apresentada como postulado es 

sencial do materialismo histór1co) de apresentar e expor qualquer flutuação da 

politica e da ideologia como uma expressão imediata· da infra-estrutura deve ser 

combatida. teoricamente. como um infantilismo pri~itivo ••• w 72• Mais recentemen ... -· 
te. outros autores marxistas, da corrente althusseriana~ e·ngendraram a te~~. da 

sobredetenninação: cada modo de produção. entendido como "estrutura social glo 

bal". compõe-se de diversas "estruturas regionais" ou ninstâncias" - · e econôrnr 
ca. a jurídico-política e a ideolÕgicaJ a "determinação em Última instência" sig • 

nifica que é a instãncia econômica que determina~á qual de todas será a domina.!! 

te em certo período histórico. v.g.~ a instância religiosa no feudalismo medie 

val 
73• 

De acordo com essa doutrina. Nicas Poulantzas ensina: "Não será assim 

necessário. para estabelecer a realiàade do Direito e do Estado. reduzi-los pu 

ra e simplesmente à materialidade dos níveis da base (considerando-os como rela 

çoes ~~ediatas de produção ou como meras realidades 'de fo;~a'). como se esses 
niv=~s da base fossem os Únicos a ter acesso à dignidade d~ real. os Únicos ca 

pazes de uma função histórica. que exerceriam sobre si mesmos1 nà verdade. como 

se a história avançasse exclusivamente através de uma auto-estruturação da ba 

se" ?4• E acrescent·a: ~Assim. a imagem constru~ivista da 'base• e-da 'su~eres 

trutura•. de uso puramente descritivo, permitindo visualizar de qualque~ manei 

ra o papel determinante do econõmico, não só é inadequada a uma representação 

correta da articulação da realidade social e, portanto, desse papel determinan 

te. mas revelou~se mesmo. a lo~go,prazo e a mais de.um título. desastrosa. Segu 

.. Q.JJ ( 
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•iramente temos tudo a ganhar' não cor.fj encc neia; de minha ner t e , ~~ ;;1ui to te'mpa' 

- - ~l " 75 R 1-'b. d f . . - '·d que ·ja nao a emprego na ana ise e~ Esteda • alph Mi i an -01 =~:õ7., cons1 ! 
rando que a posição de Poulantzas ainda é 'excessivamente econornicis~== " ••• 1sua 

própria análise parece-me que nos leva diretamente a um tipo de determinismo e~ 

trutural, ou melhor, a um super-determinismo estrutural que torna impossível uma 

verdadeira consideração realista da relação entre o Estado e o 'sistema• { ••• ) 
. - , 1 t " 76 Trata-se de um desvio ultra-esquerdista que nao e , atualmente, invu ger-, e e. ~ 

rdriam Limoeiro Cardoso~ apesar das severas impugnações que faz à teoria da so- 
o 

bredetanninação dos althusserienos, parecendo à primeira vista propugnar por um 

retorno às fonnulaç~es do Prefácio> em verdade elabora um sofisticado conceito 
• 77 - 1· t de ideologia, - que confere a esta inesperada eficacia • Ha mesmo marx s as que 

impugnam a própria formulação da "determinaç~o em última instãncian, porque de~ 

sa forma o marxismo clássico retira verdadeira efetividade aos elsmsntcs superes 

truturais. nAs características não determinadas pela economia são reconhecidas 

e consideradas não-essenciais, e portanto inefetivas em Última análise, num ún.!_ 

coe mesmo movimento". Acrescentam que "o argumento que liquida com a detennin~ 

ção em última instância elimina tambám a 'correspondência' que supostamente de 

veria predominar entre as relações e·as forças de produção"~ p9rqua "é claro 

que as relações de produção e as forças de produção podem, cada qual, proporcio 

d - ~ 76 - nar algumas as condiçoes de existencia da outra" • 

Percebe-se que, na formulação nova, o marxismo abre possibilidade de 

uma atuação profissional do advogado, com capacidade de influir no campo políti 

có e sobretudo· co~tribuindo para promover mudanças no campo econômico. A atua- 

ção teria entre as principais tarefas a exploração estratégica do conteúdo da 

ideologia dominante, a fim de tirar o máximo proveito par~ a melhoria de condi~ .• _ .. 

çÕes de vida da classe dominada e a superação do capitalismo. 
·.• 

Apesar disso, o discurso marxista, a meu ver, não se libertou d9 to . 
do do economicismo, e por isso, enquanto discurso. não pode reconhecer ao ·01rei ~- 

to e em geral aos componentes "ideológicos" sua real especificidade. Mais ainda, ·· 

_ele está comprometido com o cient1f1cismo moderno e até certo ponto com o ·pró 

prio positivismo.contra o qual luta atê agora sem sucesso. Ao identificar Dire1 

to e Estado e negando reconhecimento a todo dever ser transcendente em relação 

ao modo de produção. o discurso pretende não ultrapassar o nível do fato cultu 

ral e renuncia ostensivamente a trabalhar com o conceito axiológico de "justo", 

reduzindo-o às idéias que as classes opostas fazem da seus próprios interesses 

econômicos. Sei bem que não foi erudição que faltou a Marx1 devemos isso ao&ta 

tal abandono a que finalmente relegou ou quis relegar. em seus pressupostos e 
pi.s'tc:nolÓgicos, todá ·e-qualquer variante· de· realidade incondicionada-. como •• -VB_!: 
deda", "valor". etc. A necessidade de reagir contra o idealismo e contra seus r.! 

vais socialistas, a par da aguda percepção do fetichis~o da mercadoria no sist!:_ 

ma capitalista. levaram-no ao esforço de renunciar à posição algo jusnaturalis- 
te de 1842 

79 
e de apostatar metodicamente - ou melhor. literariamente-· sues 

crenças em realidades incondicionadas. Em Engels, as realidades incondicionadas 

- que aliás sua exposição confunde corn resultados da generalizações científicas 
80 - nao passam de "banalidades", "lugares-comuns", etc. 

/ 
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No entanto, o merxf.smo c'Jntém uma força integr-a:::::-2:, cepez] de 
1 

•dissecar o reaf e ao mesmo t ernpo reco;,sti.:uí-lo num sêi µrr_-::Essr:; -fc:::-:;:::1 que c:l~cc:.~· 

re, ~egundo penso, de uma atitude profunda~ente avaliativa do real. f,s r.n~lises 

marxistas de certa situação, a pretexto de um discurso estritamente científico, 

na verdade a julgam, utilizando critérios não explícitos. Nessas condições, cada 

sit.Jação eparece dotada de um sentido, o qual é criticado à luz de sentidos dese 

jades pelo analista [v.g •• não-exploração, libertação, etc.). E como se estives 

s~~ pressupostos na análise certos valores éticos ou de uma justiça transcenden 

te à situação mas que devem informá-la, e entretanto o analista se negasse a re 

conhecer tais valores como critério independente do todo situacional. 

Essa característica do marxismoD que põe em tensão interna contínua 

o vinculo entre praxis e valores transcendentes (não reconhecidos pelo d1$curso)~ 

é que. salvo engano. constitui a única via através da qual os neomarxistas podem 

explorar um conceito verdadeiramente axiológico de Direito. desde que os valores 

incondicionados pressupostos pelo discurso. mas por ele literariamente rejeita 

dos, passem a ser explicitados e desenvolvidos. 

· r,,....· A cultura cóntemporânea tem uma vertente tecnolÓgicai da qual deriva 

a ciência~ e uma vertente. que Kolakowski denomina mítiqa. n~rna _acepção proposita 

damente forjada e que se refere justamente a realidades incondicionadas. A noção 

de~ em Kolakowski abrange uma parte dos mitos religiosos - principalmente os_ 

que os stnólogos designam por "mitos de origem" - "e se estende~ além.deles, até 

detenninadas construções presentes (de maneira oculta ou explícita) em nossa vi 

da intelectcal ou afetivaª em ~articular as que permitem harmonizar em um todo - 

teleologicamente - os componentes condicionados e mutáveis da experiência para 
· 81 

referi-los a realidades incondicionadas" • A intenção de referir o mundo expe- 

·rirnentado e realidades incondicionadas não prova a existência delas, mas nao - e 
deste problema que se trata. Está em causa a presença permanente do "mito" ern no.:! 

sa · cultura, uma rea lidada çja qual não podemos nos descartar com duas palavras.· Ela 

("........ se apresenta .• inicialmente, na superfície da cultura. AÍ* ela comparece em distin 

tas versões, qual a necessidade de viver o mundo da experiência como dotado da 

sentidos a necess~dade de crer na perduração dos valores humanàs é a de conceber 
o mundo como contínuo ou teleológico. O "mito" está também presente como necessi 

dade inarredável em outros domínios da cultura: quando a teoria do conhecimento 

anula a pergunta tradicional sobra a realidade que se situa "fora" de percepção. 

continuamos a nos interrogar sobre isso. porque no trabalho corrente do cienti~ 

ta cu na atividade comum a distinção entre consciência e coisa é necessária até 

para nossa auto-identificação. Quando a lógica estatui princípios de oposição e!:'._ 

tre "verdade~ e "falsidade~ e expõeº caráter.obrigatório dàs demÔnstr~ções.i6gi 
cas. ~l~~apassando o como se pensa para atingir o como se deve pensar. é inca- 

paz de damonstrar esses princípios sem uma fé prévia na razão, e as razões dessa 

fé s~o indernonstrãveis de um ponto de vista lógico. são míticas, escapam a comp!:_ 

tência da razão. O sentido do amor é igualmente·"mítico". como a cr-ença oa liber 

dade e nos valores. Renunciar ao "mito" não só tiraria o sentido que emprestamos 
, - I B2 a existencia e ao mundo da experiência. como seria na verdade imposs vel • 

A inteligibilidade das ideologias, das valores morais e jurídicos ou 

•• •• •H• ~ •• ..---y, ~- ..•• ,- •.•. ,,- --~ ~- •• ,,~ - ,,. rl•H- .. •~t••• <• ~ • i:''tl•~-~. 
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1 rel.-rgiosos não se esgota rre 'sua cou~açã~ sc::ial [jlj ps Iquf ca emb~~;, e clarq.es 
1 - 

5as ,causações cerempenhein uma função ir .~ecusável na forn,ação empiri=z: ccs 1~eá- . 
o.. " ' ' 
rios. A cultura humana seria :tncampreensivcl sem a presenç...,, de valur-~.; referidos 

- ' 

a realidades incondicionadas. E por isso que, segundo pensd. uma legislaç~o posi 
' - 

tiva não constitui problema meramente técnico, a não é indiferente sé um advoga- 

do camponês procede com decência ou com a mesma falta de escrúpulos de 5eus pre 

decsssores burguesesJ tampouco é indiferente se ele manipula camponeses defende.!.!. 

do hoje o campesinato para amanhã surpreendê-lo~ com a coletivização total,ou se 

se conduz com integridade. Do contrário, jamais encontraríamos respost~ para es 

ta pergunta:. por que ficannos do lado do camponês? Por que não gozar a vida até 

o último trago no conforto da classe dominante? 

Dir-se~ã que preferimos o lado camponês# não porque seja "bom" ou 

•justo"$ e sim porque fomos educados nessa direção e não podemos fugir aos refle 

xos condicionados ou eos hábitos que a educação nos inculcou. Quem se satisfarie 

com resposta tão insuficiente? Quem seria capaz de dar seu tempo ou sua vida sem 

a convicção pessoal nos valores humanos envolvidos na luta camponesa? Quem acre 

ditará, no fundo da consciência1 que sua luta pelo pobre se_deve ao treinamento 

r" de seu próprio organismo· para lutar# aos reflexos de seu cérebro amestrado pela 

sociedade. ao invés de pela crença na "justiçan 83? Vários dos ~dvogados que ho 

je militam no meio camponês nem seq~er receberam educação para isso. Na verdade~ 

o processo educativo. o embiente escolar no Brasil, inculca geralmente hábitos~ 

postos. Nem se diga que os novos advogados "acreditam" no valor justo, só que 

condicionado. enque,nto "justiça" dá classe camponesa; isto seria outro modo de 

articular a mesma questão: por que~ então. os novas advogados não "acr~ditam" na 

"justiça" da classe dominante, aceitando os regalos que ela lhes pode pr~porc1o~ 
nar? 

Não foi a ciência que eiaborcu uma declaração universâl da direitos. 

do homem. €m 1948. para se~em respeitados universalmente, despojados ds toda car-á 
- ~ - 

ter histórico. Cada um de nós pode tentar justificar os direitos humanos à lu'z 

da "razão" em sentido estrito (v. infra), mas a crença nelas prescinde em si ãe 

justificações "racionais". O dever-de respeitá-los não tem causa eficiente empi 

ricamente demonstrável. Mesmo quem jamais tenha lido a Declaração possui em nos 

sa cultu~a uma intuição ou conhecimento de que cada homem tem direito a aliman 

·tar-se adequadamente# a não ser constrangido a crer no que não quer, etc., e de 

que todos temos o dever de trabalhar, de reparar os prejuízos que causamos e as 

sim por diante. Essas normas se aproximam de "modelos incondicionados", pois coo.! 

_tituem diretrizas universais. independentes dos modos de produção, que prescre 

vem o cue de~e ser, num nível estranho ao que foi ou é agora. Embora a formula 

ção dos direitos humanos na Declaração contenha certos condicionantes referidos 

à cultura r.Dderna, impedindo-nos_ de os considerar como normas primeiras da njus 

tiça• totalmente incondicionada. sua generalidade nos leva muito perto deste con 

ceita. Nesta acepção, os dire.itos humanos configuram um mito no sentido de Kola 

~owsld, o "mito da justiça", não mais uma razão de classe social. mas justiça u 

niversal. Inclino-ma a acreditar que a opção pelos camponeses na Amazônia re 
sulta fundamentalmente de que essa é a classa social - composta de homens e mu 
lheres - a que falta alimento. suficiente. ~ducação. níveis adequados de saúde e 
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o exercício de 
jl 

de um sistema 
A 

outros direitos humanas. de que está privada pela ~::~r-àvivência 

erronea. 

crença extremamente generalizada nos direitos humanos~;=~ direi 

to no sent:ido positivista. _mas constitui 1,1õtriz de novos sistemas jur:~ic::s ou 

de renovação dos sistemas existentes a Leste e Oeste do mundo. Se a::::.redit.ar;ios 

que certos direi tos fundamentais devem ser exercitados por todos os horasns em 

qualquer modo de produção~ ou regime p9lítico. então esses direitos constituem 

Üm a~elo t mudança social. 

Não quero dizer que os mitos são sempre nbons". Há muitos profunda 

."inerite prejudiciais às relaçõ~s humanas. portanto "meus ••• Face à tendência um ta,:: 

.to antiintelectualista que parece permear o pensamento de Kolakowski. cumpriria 

estab~lecer s~efetivamente a razão pode ou não nos apoiar nas distinções do gê 

nero bom/mau.,;.· se não a razão enquénto faculdade referida a realidadss observá 

veis (acepção que usamos nesta seção)~ pelo menos a razão em sentido lato, en 

tjuanto faculdade intelectiva que nossa cultura cientificista ainda não desenvo} 

.. veu ,de todo. mas dotada de capacidade de per-cepçjio e reflexão já experimentada 

em tentativas anteriores. Neste trabalho, porém, não poderemos prestar atenção 
.1 

a isso e damos como assente que os direitos humanos - ac,itos que s;o hoje pela 

quase totalidade das nações em uma decla:ração preparada pelo que de mais repre 

sentativo existia no pensamento mundial - constituem um Mmito" que. embora in~ 

suscetível de comprovação pel~s regras atuais de persuasão admitidas no meio 

·científico~ tem relação direta com a proteção da dignidade do homem. 

Toéle:via, a capacidade renovadora ou transformadora do Direito não 

deve ser exagerada quando se trata da Amazônia brasileira. Por isso mesmo que o 

Direito não é só valor. mas também norma dirigida a fatos1 e ainda instituições 

compostas de tribunais. cartórios, prisões, polícias. os valores de justiça in~ 

pirados nos direitos humanos só. _poderão alcançar o camponês mediados por ume 

transformação das normas e instítu!çõek· · e~trategicamenté-- decisivas. Já vírrcs que 
,,,..-... o quadro do Judiciário e forças auxiliares não é animador na região. 

'' ... 

r>. 

Ultimamente, os trabalhadores rurais do 8~asil p2ssaram a reivindi 

car a total substituição do Judiciaria tradicional por um corpo de. mag:strados 

especializados, uma.Justiça Agrária 65D· Eles se guiam pelo exemplo brasileiro 

da Justiça do Trabalho, que é hoje um organismo relativamente independents, ao 

qual os patrões individualmente respeitam e cujas decisões são executadas com 

baixo Índice de resistência após quarenta anos de esforço. Mas é precise consi 

derar que essa Justiça surgiu num momento propício à formação de urna ideologia 

Operária~ seus juízes absorveram da liderança de refornscores uma doutrina qus. 

conqu3n~o populista e ainda hoje contaminada por resquícios do fascismo, pÕde 1~ 

vá-lcs a encarar o mundo ds forma menos estática, destruindo vários dos precor.- 

ceitas c.í,:~-e:;:e:rãrio~ prevalecentes. foi im;)1anted2 :=:::r-a aplicar u~. direito 

~aterial razcavel~ente bem adaptado ~s condiç6es d~ e~onomia do país na ~poca e 

Ut1lizarido uma ]egisleçio procassuel si~~lificad2 e flexívsl. SE SÉ· cr~e fSO~a 

u:-:c -Jus t í çe Agrá:-!c. rne s se mcntém o Código Civil da 1916 com seus pr-~:::eitcs ra~ 

Cionários; se permanecem as mesmas normas processuais de decidir; se os futuros 

juizes não receberem dentro e fora das faculdades um treinamento em que esteja 



ele virá cum rr1?.fs preEtÍg:..:. 
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daquele 

i 
• l r.,ais , di , 
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pret~nte o ponto de vista do Cdmpon~s e do 

t,rga~ismo judi~i~rio resLlltará desastrosa: 
(' r. 

't_•' 

. nhei~o e mstcr "força moral", para objeti~amente serJir ai.ida melh~:- 

resses dos latifundiários, grileiros e especuladores. / 

Temos de reconhecer, entretanto, que a reivindicação é de consider~ 
vel valor prático e que. uma vez conquistado seu objetivo com prevenção dos ri~ 

cos indicados, poderá ter grande alcance trensfonnador. O governo está oferece.':.. 

do séria resistência a atendê-la, mas os trabalhadores já contam com vários a 

liados. entre os quais certo número de advogados. parlamentares e associações 

privadas. Já houve inclusive projeto·no Congresso a respeito 
86• 

Se os trabalhe 

dores conseguirem. na campànha pela Justiça Agrária. mobilizar o apoio de cama 

das mais amplas da população. com a participação inclusive da Igreja e suas Co 

missões Pastorais da Terra, para alterar o direito material e criar uma legisl~ 

ção processual especial~ e educar ou reeducar a futura magistratura, o advento 

dessa Justiça trará condições francamente diferentes para a militância da "advo 

cacia camponesa". Tenho a convicção pessoal de que, ~este caso, os camponeses e 

assalariados rurais da Amazônia haverão de experimentar, na prática de suas vi 

das melhoradas e da posse e~tãvel da terra, o imenso potencial de renovação so 

cial que também no Direito se contém. 

•• 

NOTAS 

l - Na França, por exemplo, o Movimento de Ação Judiciária, composto de advoga 
1--- dos e estudantes de Direito, alguns magistrados e inspetores de> trabalho. ou· 

o Sindicato da Magistratura, com mais de-1.200 juízes militantes. promovem 
.um trabalho d~ mudança das ins~ituiçÕes judic1árias. ARNAUD (1978),pp. lSs. 

2 - O conceito de tendência empírica de um sistema ou subsistema jurídico, aqui 
_ suposto, é o que tentei elaborar em trabalho anterior. mas cóm alguns aper 

feiçoamento, SANTOS (1960-a). pp. 326-327. A tendência se manifesta tanto a 
través de novas regras jurídicas, quanto por meio de novas formas particula 
res de aplicação de regras já existentes. - 

3 ~ Desde 1621, a colônia do Maranhão, em que se incluía o Pará, foi constituí 
da em estado autõncmo, não sujeito ao do Brasil# mas diretamente subcrdi 
nado ã Coroa portuguesa. A carta régia de 13-6-1621, aplicada efetivamente 
e partir de 1626. criou o Estado do Maranhão e Grão-Pará. ~c,:,m go,y_ernador se· __ .. 

- . -._,...._. __ · .· c-t ~c-·inic1almente- em São· LÜÍs; .. ficando'. no governo ·-de Bel em um capi tâo-mõr:- 
::;.. 1753# a capital seria transferida para Belém, e em 1772 a Amazónia e o 
Mc:"er.hâo Toram administrativamente separados, ao se estabelecer o Estado do 
Grãc-Parã e Rio Negro. REIS (1966). P• 98. MEIRELES (1960). p •. 187. A unifi 
·cação do Pará e Brasil ocorreu. provavelmente, em 1808. com a vinda do rei 
D.João VI para o Brasil, ou pelo menos em 1823, quando o Pará aderiu à In- 
dependência. · 

4 - Sesmarias, em nosso país, eram terrenos concedidos pelo rei ou pelo donatá 
rio de capitanias hereditárias. Informa Diégues Jr. QUe a sesmariaftdestina 
ve-se ã grande lavoura, no caso a cana-de-açúcar e. em parte,a do algodão. 
e à criação de gado, e, posteriormente, alongou-se ao sxLra~1v1smo vegetal, 
ao cacau e ao café". OIÉGUES (1959). P• 39. A "carta de data e sesmaria". tí 

.•.• ,.~-- -- . ---·--·-·····------- . . .. -- . ---· -- --- . . .. --- - -- .. . . . . .. ~-- ., . - .. .ll-.l.. . . / j"F" .. ,1,' 
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r ' · tulo provisório, era· sújei to e, 1• confirmt.lção-' dentro dí.:: três :::--:::.::. O s asmáí r-o ~ 
assumia a obrigaçéo de cultivar as te-:--ras recebidas, c!3:riar-cá-!.=f "E r.sles osm:. ". f. 
tir caminhos püblicos e pa:rticular95. !J rei ra~srvava oara s; --·Ê:"'ios direi-=-' 
tas sobre as terras concer:iaas. VIANNA [1904-a)~ p. 14b&. 

. ---- 

A devolução das terras à Corca, ao implicar um confisco, remontava ã vslh2 
legislação de 1375, pela qual o rei D. Fernando, face à crise econômice por 
tuguesa, estatuíra que as terras não lavradas fossem entregue~ a quem esqui 
sesse lavrar. Cf. VADE-MECUM AGRARIO (1978), p.11. SOOERO (1968). p~1so, LA7 
RANJE!RA (1981), pp , 19-241 STEFANINI (1S76L pp. 20-21. Por seu turno, o ato 
de D. Fernando, segundo certos autores, teria encontrado respaldo no livro 
XI do Código de Justiniano, De omni agro deserto (sobre o campo abandonado). 
Ou talvez o pudéssemos associar e drastica Lei licínia Agrária contra o la 
tifúndio. que data de 367 a.e. BANDECCHI (1964), pp. 7 e 25 e nota 19, ci 
tando Ruy Cirne Lima. JUNQUEIRA (1964), 5 29 do cep , 1, pp , 9-18. De qua lcuer 
forma, as Ordenações Manoelinas ( 1521) e Filipinas (1603) não revogaram a pos 
sibi11dade de retomada de bens concedidos para efeito de redistribuição a oü 
tros possuidores. - 

Recomendava o. João IV no art. 15 do regimento trazido por André Vidal de Ne 
greiros: "Vereis logo e vos informareis da repartição que se faz das terras 
da dita Capitania do Ma~anhão e das mais desse Estado, e a que pessoas se da 
vam. e o que têm feito no benefício deles, conforme as obrigações com que se 
lhes repartiram. e achando que não têm satisfeito e que as terras estão de 
volutas (sic), mandareis notificar as pessoas a que estão dadas, que dentro 
de um ano~ beneficiem, na forma de minha doação, e não o cumprindo assim, 
lhas podereis tomar {sic) e dá-las a outras pessoas, que logo, com efeito • 
tratem do benefício delas". Nos Annaes da 8itliotheca e Archivo Publico do 
Pará, daqui por diante ANNAES - t~mo I {1902/1966). p.31. 

Uma légua de sesmaria tinha 6.60P metros. As concessões de Garcia d'Ãvile e 
parentes atingiam a 200 léguas de extensão (1.320 km), da Bahia eo Piauí. GUI 
MARÃES (1977), p. 5lr Casos dessa espécie é que suscitaram a edição. para Õ 
Brasil. de várias cartas régias entre 1695 e 1698, limitando a área_ das ses 
marias a três por uma légua e impondo cut~as medidas restritivas. SOOERO 
(1968), p. 190. 

B - Precisamente a partir de 1694, como se pode ver nos catálogos de ArthurVian 
na e Palma Muniz. Talvez porque faltou aos dois cuidadosos pesquisadores ado 
cumentação básica, presumivelmantedesaparecidano naufrágio do secretário do 
Estado em 1725. VIANNA (1904-b) e MUNIZ (1926). Reordenamos os dois catálo 
gos pela seqüência de anos. O número 1.774 do catálogo de Vianna alude a uma· 
concessão do ano de 1625, mas a releitura do manuscrito original nos pareae 
indicar o ano de 1725. Em todo caso, é altamente provável que tenha havido 
concessões de sesmaria desde a primeira metade do século XVII. Sobre o naL.. 
fágio e desaparição de documentos1 ver ANNAES-I (1902/1968], p. 280,doc.177. 

9 - Carta rêgia de 9~1-1697# no mesmo sentido da vigorante para o Estado do Bra 
sil. ANNAES-I .(1902/1968), pp , 108-109: " ••• não excedendo cada sesmaria 
de três léguas em comprido e uma de largo. seja a pessoas que as passam cul 
tivar. e tratar do seu benefício~ com a cláusula de que, não as tendo povoa 
do dentro do tenno da lei, que são obrigados a cultivá-las~ a façais exe 
cutar, tirando-lhas e dando-as a quem faça o que eu ordeno em Minhas Reais 
Ordens". 

5 - 

. 6 - 

7 - 

10 - Os problemas de viabilização abrangiam três componentes: 19) a natureza dos 
objetivos impostos pela chefia do empreendimento colonizador; 29} o das al-. 
ternativas de prnduçào , e 39) o da escassez de braços num regime l_~tifur:idiâ:: --- . 
r!o de exploração. Quanto à natureza dos objetivos. resumiam-se estes a um 
sé. o de produzir renda líquida para a Coroa de forrr.a pronta, imediata. o 
q~e g~a altamente limitativo de toda organização econômica a longo prazo pro 
vei~sa e segura. No tocante às alternativas de produção. a escctlha era des 
de logo difícil, face ao desconhecimento da regiêo e suas restrições ecológT 
cas. As expedições mineradoras, em que se envolviam até contingentes vindos 
dos Açores numa desabalada aventura em busca de metais e gemas p~eciosos~ fo 
rem mal sucedidas. A produção de açücar, que inicialmente parecia promisso~a. 
iria frustrar os senhores de engenho, principalmente após a implantação da ccn 
ccrrência holandesa nas Antilhas na segunda metade do século XVII- quando o 
preço·caiu de 50~ e finalmente da 90~. O tabaco parece ter obtido mais êxi- 
to. De modo geral, porém, a não ser algumas exceções. como a da farinha de 
mandioca e a de algum algodão usado na confecção do grosseira vestuário lo- 

-· .. . .. ~ ~- 
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cal, a agricultura não pôde se firmar como a atividade mais prc::t.r:iva da re 
0 gião. Assim, desde que a pesce as segur-ave com a farinha e base C:;; eliii:enta7 

ção, o extrativismo, atravis da cbleta das ~drogas do sertão". E~E~giu come 
a quase exclusiva ctividade capaz de responder aos objetivos, a'!:rê,·s:: C::. re 
messa desses produtos in natura para a metrópole. Finalmente, quer.::JJ ao pro 
blema do trabalho. jamais pode ser satisfatoriamente resolvido. : - 

11 - Desde o princípio, os jesuítas desenvolver~m uma luta encarniçada contia a 
escravização dos Índios pelos colonos, ao mesmo tempo em que estendiàm so 
bre as nações indígenas uma espécie de protetorado cultural que incluía o 
treinamento e a execução de trabalho produtivo. Segundo AZEVEDO (901), com 
o passar do tempo a Ordem relaxou seus princípios e também praticou a escra 
vidão. embora num regime de coerção menos violento. 

- Ver o - rel_ato melancólico do governador José da Serra em 1735, na carta ao 
cardeal Motta. i n AZEVEDO ( 1 S01 L p. 193. nota 1. Só mais tarde é que. 
com a ação educãtiva dos missionários. vem a surgir uma boa atividade de o 
laria. algumas artes de madeira. um modesto artesanato de ferro. serviços 
de transporte animal, execução de música., etc. Em meados do séc. XVII. Be 
lém não passava de um porto e um casario para 80 ou 100 famílias. conforme 
e informação do Padre Antônio Vieira relatada por AZEVEDO (1901), pp. 131 e 
126. A moeda metálica só passou a circular em 17501 antes disso, serviam de 
dinheiro o algodão em pano ou novelo, o cacau e o cravo. 

12 

13 - Esses latifúndios dedicavam-se par vezes ã produção de taba~o. cana, fari- 
í" nha, açúcar, aguardente, cacau ou algodão, ou à criação de gado. ao fabrico 

de sal, à pesca e conservação do pescado. Além disso, as missões possuíam 1 
móveis aplicados às suas próprias sedes. onde funcio,avam escolas, templos 
e serviços. As mulheres Índias fiavam novelos de algodão e teciam panos que, 
aliás, se usavam eventualmente corno dinheiro, enquanto seus maridos esta 
riam. por exemplo, trabalhando na construção da embarcações em terrenos pró 
ximos, também das missões. 

14.-0epois da expulsão de~initiva dos jesuítas por Pombal e a morte do Padre 
Malag:z:-1.da por sentença da Inquisição portuguesa em 1761~ o que se apurou 
de certo é que .f obra das missões tinha um caráter especial, que o lucro e 
ra reinvestido nas aldeias e o fim principal dos trabalhos era a melhoria 
da própria comunidade6 em vez da acumulação de capital. que os padres emre 
gra não tiravam proveito pessoal dos negócios, vivendo, ao contrário6 uma· 
vida de desprendimento e frugalidade. AZEV~OO (1901)~ pp. 196, 208-210. 

/,,...._ 

15 - Neste caso est~vam os donatários residentes na.corte e ausentes de sua·pra 
priedade, ou os sesmeircs que cediam a terceiros a terra mediante cobrança 
de fÕros: " ••• os moradores do Rio Mearim se acham com muito detrimento no 
dito rio, assim por causa de sua pobreza e ser a terra infestada de gentio 
bárbaro~ como por estarem sujeitos a pagar fóros das terras em que vivem e 
têm há muitos anos povoado, a várias pessoas a quom foram concedidas por da 

-ta? de sesmarias, moradores nessa cidade e_na do Pará ••• ". Carta régia dt;l 
12-5-172la ANNAES-I {1902-1968)ª p. 187º 

16 - Prevaleceu, porém~ no caso dos jesuítas. cujos bens foram confiscados e re• 
distribuídos a oficiais militares e altos funcionários. Tinha havido. antes. 
uma tentativa de administração estatal do patrimônio confiscado, lego fracas 
sada. Pelo que, o governo resolveu doar, só no Marajá. 22 quinhões de 13. 608 
hectares cada, a 22 indivíduos influentes. numa clara preferência pela admi 
nistração individualista da propriedade. O gado também (mais de 135.000 ca:: 
beças) foi dividido. A origem local do problema entre a Ordem jesuíta e o 
Estado havia sido a luta do Padre Antônio Vieira e seus colaboradores con 
t~e a escravização do Índio no século XVII. mas.existiam outros fatores de_ 
c::::~licação. 

"' ... 
' 

17 - \l"I.l-.i~':'JA ( 1904-a) afirma que "posteriormente alguns atos régios alteraram, 
su~:::-:.r:rl.ram ou aumentaram vários dispositivos dessa lei, mas de moda algum a 
reformularam profundamente", p. 154. 

18 - A propriedade territorial em si, desligada.da trebalho, ia per:c:!endo o valor 
mítico que lhe conferiam os fisiocratas. e para isso contribuiu o tratado 
do Visconde de Cayru sobre economia política, aderindo em 1804 às idéias de 
Adam Smith. LISBOA (1804/1956): "O proprietário territorial. sem os traba 
lhadores do campo e das oficinas e sem fundo circulante com que sustente a 
estes até o tempo da colhei ta, não poderá cultivar a sua terraJ e não só não 
retirará renda dela, mas nem ainda obterá subsistência, vestido e agasalho". 
p. 191. 
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3,g - José Bonifá"cio não propôs a supf-ss sâo do r eg írne das sesmürics, = sim a r::tj 
cençe da legislação sobre elas. Dizia ele: "Conscdereruío ql.!a:-:t:: ::or.vérr: ec 
Brasil em ger e L, e a esta Província ení ,particular (São Paulo J • .'.:J= h~~a urna 
nova legislação sobre as chamadas sesmarias, que, sem· aumentar e ~6r:c~!t~ 
ra# como se pretendia. antes tem estreitado e dificultado a pov~a;ão pro:: 
gressiva a unida, porquanto há sesmarias de 6. 8 e mais léguas quadradas 
possuídas por homens sem cabedais e sem escravos, que nio s6 a& nici culti 
vam. mas nem sequer as vendem e repartem par quem melhor as saiba aprovei 
tar. originando-se daqui que as povoações do sertão se acham muito espalha 
das e isoladas por causa dos imensos terrenos de permeio, que se não podem 
repartir e cultivar por serem sesmarias, seguindo-se também daqui viver a 
gente do campo dispersa e como feras no meio de brenhas e matos, com sumo 
prejuízo da administração da justiça e da civilização do País. parece-ncs 
por todas estas razões muito conveniente que, seguindo-se o espírito da lei 
do Senhor O. Fernando sobre esta matéria, que serviu de fonte ao que está 
detenninado na Ordenação, Livro IV. Tit. 43, se legisle, pouco mais ou me~ 
nos, o seguinte: lJ que todas as terras que foram dadas por sesmaria, e não 
se acharem cultivadas, entrem outra vez na massa dos bens nacionais, dei 
xando-se somente aos donos das terras meia légua quadrada, quando muitc,.ccro 
a condição de ccmeçarem logo a cultivá-las em tempo determinado que pare 
cer justo ··~n· Apud SOOERO (1866), p. 1932 

20 - nsuspendam-se todas as sesmarias futuras até convocação da Assembléia Ge 
ral Ccnstituinten, ordenou o. Pedro I em 17-7-1822. Com o cuidadosa adjeti 
vo •futuras". o Príncipe manteve intactas as ses~~rias já concedidas,o qui 
implicava. se não confirmá-las tacitamente, coonestar que de fato permane 
cessem não demarcadas. na maior parte incultas, etc. 

21 - nt garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenituds. Se o bem pú 
blico legalmente verificado exigir o uso. e emprego da Propriedade do Cida 
d~o, será ele previamente indenizado-do valor dela. A Lei marcará os casos, 
em que terá lugar esta Única sxceção, e dará as ~egras para se determinar 
a indenização." (Art. 179. S 22, da Constituição de 1824, outorgada pelo 
Imperador D. Pedro I.). 

22 - Na verdade~ houve concessões até 1836 {Manoel Alves Leyte era o sesmeirc). 
· Em 1823 o número de concessões foi 10; em 1824, 13; em 1825, l; em 1836, 1. 
No catálogo de Palma Muniz. sob o n9 162# consta uma concessão em 3 de no 
vembro de 1871. Há erro gráfico# devendo ser 1781. Como as petições foram 
perdídes , não ti vemos meio de verificar o ano csr-to, Ao considerar o ano de 
1824 corno termo do primeiro período, sigo uma tradição que vem d e MU/1:IZ 
Cl924). p , 5: "As sesmarias constituíram concessões gratuitas quanto ao ve- 

r' ler do terreno~ e. no Pará. foram outorgadas até 1&24~· 

23 - Nos quadros do escravismo colonial indígena ou africane. que liberava para 
o Ócio, a intriga e a conspiração os donos de escravos, dois fatores subja 

-centes a essa evolução deveriam ser analisados, se houvesse tempo, pelo aT 
cance que terão na formação cultural das populações amazônicas de hoje.Que 
ro referir-me. por um lado. ao insistente descumpr~~ento das leis e. por 
outro. à inabilidade ou certa aversão relativamente ao trabalho rr~r.ual. O 
primeiro poderia ter um interesse teórico especial em ciência política ou 
sociologia jurídica. já que diretamente ligado à questão das estruturas de 
poder e de troca entre grupos hierarquizados. estudada por Richard Adams. Pe 
ter Blau. etc. Cf. BUNKER (1979), pp. 56-76. O segundo foi redescoberto por 
Charles Wagley em Itã, sob a forma de um ncomplexo de fidalguia". WAGLEY 
(1976). p , 110. 

24 - GU!MARÃES (1977). p. 110. 

25 - AN~ADE (1890). I: ~Raros eram os indivíduos qus. reconhee-endo o poder se 
nr.c~lal do Estado sobre as terras devolutas, requeriam sesmarias ( ••• ) Qual 
quE:" indivíduo chegava a uma paragem. que lhe agradasse. e ali abria um r~ 

· çado, armava uma casa com as madeiras da mata e com o cipó. que se encon 
trava em abundância. cobria-a com as palmas de ubussu ou com os grelos de 
pindoba. tecia as portas da mESma palha, plantava quatro bananeires, e era 
considerado proprietário do solo!" 

26 ~ RAIOL (1902). p. 158. 

27 - "Vivem os mestiços na maioria espalhados pelos arredares da cidade e naspe 
quenas vilas ao norte da capital. na ilha de Marajá e nas margens do Rio Pa 
rã". diziam Spix e Martius. presentes em Belém. em 1819 •. "Formam. finaJ-= 
rnente. a clesse mais baixa da popul~ção os negros e os índiÓs- são livres - ----- . . -------- -------- 
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estes· últirr.Ds; todavia, cc.no di.scrimina a líng!J.a, _ não s~o civil:..::.==:~s, porem 
apenas Índios mansos. re::tantes da antiga popuãeçâo indigena. cue 7:!.caram B!:_ . 
tre os imigrados. Essas duas Últimas raças, formando numerosa c Ie z s e do pcvc 
na provincia do Pará, vivem semi-civilizaoas. sem conhecimentos. na~ :instru 
ção, nem ambição. e apenas dispostas a satisfazerem suas poucas necessidades, 
entre as quais figuram, principalmente. o 'dolce far niente', a cachaça e_ m~ 
lheres". Pondo de lado o preconceito subjacente a esse juízo. eis· um testemu 
nho importante: "As águas piscosas, o pedacinho de terreno fértil em volta da 
palhoça d~o-lhes o necess~rio. ~em que muito se esforcem; passam assim des 
cuidados o tempo. e o homem meio civilizado burla-se de uma vida cujas altas 
aspirações nunca conhecerá ( ••• ) Na simplicidade. ingenuidade e isolação des 
sas familias., pouco se faz sentir o maior bem da civilização. a proteção das. 
leis~ e·o pai de família mal tem noção do Estado e das suas.obrigações pa.ra 
com ele". (Note-se a menção a família e a uma atividade de subsistência,exer 
cida em terreno fértil.)SPIX-MARTIUS (1823-1976), III, p. 21. A produçao ca7 
racterística desses pequenos produtores era certamente a mandióca; "esta plan 
tação parece privativa dos cultores de acanhados prédios, pois. entre estes 
ela é tão certa como a do arroz e do algodão entre os lavradores que possuem 

· escravos~~ escrevia Antônio BAEl'JA ( 1839). p. 79 • 

28 - Pode inferir-se isto das informações de SALLES 0971), pp , 220, 227 .• 231., 236Q 
Esse distinto autor chega a aludir a uma "massa camponesa" que habitaria os 
arredores de Belém nos idos de 1835 Cp. 256), expressão talvez um tanto ex 
cessiva. O próprio Eduardo Angelim, Último grande líder da revolução cabana, 
dificilmente poderia considerar-se um camponês, já que exercia a agricultura 
recorrendo ao trabalho assalariado, "com braços livr'as", segundo o testemu 
nho de RAIOL (1883/1970),II. p. 467. Antes disso, ele se dedicara ao comér 
cio (ibid.), e depois, pelo casamento., tornou-se pessoa abastada, cf. MOURA (19571":°p. 22. 

29 - SAWYER (1979). Venho adotando neste trabalho.a definição de campesinato indi 
cada por Sawyer em caráter provisório: "a produção camponesa é provisoriamen 
te definida como a atividade agrícola ou extrativa levada a efeito por unida 
des familiares que têm a posse dos meios de produção utilizados e só ocesio-= 
nalmente recorr~m a trabalho nãa-familiarn~cp. 6). E aceito também., embora 
·com restrições., sua definição mais elaborada, a partir da teoria sobre "for 
mas de produçêon fcap. 2) - a meu ver, uma das ma1s expressivas contribuições 
de sua brilhante tese. · · 

30 - "Atualmente /-1819"7. dedicam-se fazendeiros solitários e, sobretudo., a gen-. 
te mais pobre de origem mestiça. chamados por isso ~eringueiros; à cata e prer '· 
paro dessa seiva". o leite da borracha. SP1.X-MARTIUS (1823-1976)., III-29.SA..~ 

,~ Tos c1sao-bJ PP· s1-7s. - 

. . . ' 
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31 • WEINSTEIN (1980). esp. cap. II. "Nestas- áreas /municípios como Breves. Ana 
Jás e Melgaço?. mui tos seringais eram pequenos em termos de· Amazôriia, med-in 
do ,abaixo de meia légua quadrada. As famí1ias requerentes de tais posses. e-· 
ram provavelmente de origem humilde e elas mesmas trabalhavam em suas estra· 
das de seringueiras. Várias delas foram ·1istadas como analfabetas ·e~ ·p~rtari 
to1 incapazes de pessoalmente assinar o registro de terra. O freqfiente apare· 
cimento de nomes como Francisco Antônio, José Adão. Victoriano e Camila Antõ · 
nãe, sem menção de nome de família. indica que pelo menos alguns peque nos 
posseiros provinham de ascendentes Índios ou escravos". Obr. cit., p. 77. 

32 
• Dai o pessimismo de_VER1SSIMO (1892/1970) quanto à atividade dos posseiros 

que com suas mulheres e crianças exploravam seringais. Ele não percebeu o que .. 
o extrator autônomo representava em termos de avanço. social num sistema es 
c~evocrata (p.181). 

33 
- Jl!::::::t.:E!RA C 1964). p, 67. No entanto, tratava-se de um gabinete conservador. 

34 
•• Cite::-.as uma vez mais o Conselheiro Paes de Andrade: "Daí resultou que o po 

vo éo interior. na sua maioria pobre, fosse constrangido a preferir a ilegal 
l'Tlaneira de obter terrenos por ocúpação primária, à compra por diminuta quan 
ti~ ao Estado. As conseqOências funestas dessa falta de proteção às classes 
CUltivadoras fizerarn-se sentir em grande escala. Os indivíduos ruais abasta- 
.dos do interior. muitas vezes, vieram comprar grandes lotes. e. annados de 
um titulo provisório, arrancaram por me_io da demarcação aos pequenos cultiva 
dores terrenos. que tinham fecundado, com trabalho aturado, por longos anoS: 
Ouantas familias expelidas, por tal maneira. de suas casas, ficaram sem abri 
to! ( ••• ) eram despojados da terra pelo simples processo da demarcação, po~ 
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i 
i que o presidente da p::ovíncia ti:iha rnandedo vender a um po t errt ecz e l gumes \ lê 

guas de território, em que est evem incTuÍd..Js mu1.-:as t;i1uup!3n2s ccs ::acuenc~ l~_,.,· 
vradcr-es , que eram despej a:.!cs com perda das benfei t or-í s s ," Ubr. ::i::. Que:' a '° 

opinião de Paes de Andrade era insuspeitâ infere-se de .. sua biogr~~.:.a. Entre 
outras coisas, foi presidente do Tribun~l de Justiça do Estado. Cf. CUNHA 
(1896/1970), pp. 131-136, e MOURA (1974). PP• 270 e passim. · 

35 - As principais experiências foram a da empresa de Mauá, com portugueses e chi 
neses perto de Manaus. em 1854; a dos confederados norteamericanos em Santa 
rém, em 1866-71; a chamada colonização "francesa", em 1875 no nordeste da 
Província, com franceses, italianos, espanhóis, alemães. etccJ e e "açoria 
na". em 1886. MUNIZ (1916); SANTOS (1980-bl. pp. 88-92; GUILHON (1979)c So 
bre outros empreendimentos colonizadores antes da República, v. MOURA(l957), 
pp. 62 s. 

36 - "D direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude. salvo a desapro 
priação por necessidade. ou utilidade pública. mediante indenização prévia7 
As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que fo 
rem estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de indústria" (art. 
72, S 17). O Ato. Adicional de 1926 não modificou esse dispositivo, salvo pa 
ra proibir a estrangeiros a propriedade de minas e respectivas terras ~neces 
sirias ~ segu~ança e defesa nacionais". 

~7 - Art. 64, o qual, porém, resguardou para· a União os territórios de fronteiras,. 
fortificações. construções militares s estradas-de-ferro federais. 

38 - Artigos 39. 49 e 59 do Decreto 410/91, em LAMARÃO (1977). Toda a legislação 
estadual de terras citada doravante. salvo indicação em contrário. terá como 
fonte essa cuidadosa coletânea de leis, com a introdução retrospectiva do au 
ter> ou os seus comentários publicados em LAMARAD (s.d.). 

39 - WEINSiEIN (1980). 

40 - MONTEIRO (1980): ""Mas. embora e Decreto 410 proclamasse a necéssidade de de 
mocratização do sola. iniciando no Estado do Pará o processo fundiário, ins 

~, .. tituindo o cadastramento das posses e propriedades e estabelecendo os limi-=- · 
tes de 1.089, 4.356 e 1.545 hectares. respectivamente, para a lavoura. pecuá 
ria e indústria extrativa, prevaleceram por longo tempo as influências so-= 
ciais e políticas dos latifundiários do Marajó e das casas aviadoras da in 
dús.tria extrativa. usando naturalmente a ambigllidade do art. 69 e seu pará 
grafo Único. etc."# pp. 22-23. Secundariamente e conquanto presumivelments 
ausentes das intenções dos interessados. o art. 69 pode ter exercido também 
uma função ecológico-conservacionista, ao não estimular a derrubada da mata •. 

41 - PENTEADO (1967). 

42 - LORENA (1979), referindo-se ao cadastro dos Estados Unidos1 a partir do sis 
.tema da ordenação de 1785. pp. 18 e 19. 

'13 - ·o.Decreto 410 e seu regulamento.haviam previsto a reserva de terras do Esta 
do para fins de colonização, meqiante distribuição de lotes rurais ou urba 
nos por aforamento. Tinham previsto também a reserva para aldeamentos indÍge 
nas (arts. 108 e 110 do reg.)~ - 

44 - ~ei l.42~. de 9-10-1914, a qual s6 beneficiava 
gum no Estado e se obrigasse a cultivar o lote 
do-o em cinco. 

~s - lei 1.584, de 26-9-17. 

--~-~-~.De~:-etos __ _3_._093. •... de 17-4-16;..3.09.4~ .de 17-4-16; e 3.115, de 11-7-16. 

47 - ls! l.9ft7, de 11-11-20. Aforamento verdadeiro,ou enfiteuse, é o contrato pe 
lo ~~alo senhorio transfere a alguém o domínio útil e perpétuo do imóvei: 
meé!.=nte o pagamento anual de fóros. O foreiro tem direito a transmitir o do 
rt>.Ínio útil a terceiros. mas o senhorio tem preferência para retomã-10. poden 
do abrir mão dessa preferência se o foreiro lhe pagar certa quantia~ o laude 
mio. Ocorre que os 7Óros no Pará não passavam de 2% do custo do 1móvel, o que 
transformava o aforamento numa 'fraude contra.o Decreto 410. Em l~ll~ o lt:gis· 
lativo estadual. premido pela crise da borracha em pleno curso e provavelmen 
te pela intensificação dns pressões de seringalistas por ela atingidos, jã 
C~iara exceções importantes ao sistema do Decreto 410. Pera certos munic! 
pios, fôra permitida a concessão gratuita de posse da terra até 4.356 hecta 
res, es áreas excedentes. até 15.000 ha, seriam vendidas pela metade do pre- 

- " - quem nao possuisse terreno al 
dentro de três anos. demarcan 

/ 
.f:'l't"· 
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~ 
ço. Lei 1.235.de s-11-1911 [gov. João Coelho). 

o ~ • ,_ __ -r10 d 
E t e as maiores concessoes do governo de Sentes contam~se: com 1.L~~-~~ e '4B - n r . .•. , .• , hectares, a de consolidated Gold Fields Limited, a de Jorge Oumon- .~~-~res, 
depois vendida à Companhia Ford; a de W. L. Raeves r a de Ferreira Cc'.=.-:e & Cia. 
e Arthur Maria Schindler; a de Joaquim Faria Coelh~: a de ·Hachirc Fuku_hara 
(1.030.000 ha). De 300.000 a SOO.DOO hectares: Jose Fernandes Antunes1 JoaoP_!. 
res dos Reis, José Eirado e Almério Pires dos Reis, e a de PeterA.C. Fr-ethein. 
o quatriênio do mencionado Governador foi de 1925 a 1926; portanto, quando se 
ecuraulavam no país as forças que des~mboéariam na Revolução de 30. Para os i_!2 
formes sobre as concessões de terras. COIMBRA Cl981L pp , 125-132. 

. . . . 

49 - Decreto 397. de 25-6-31. Passou-se a permitir a venda de_castanhais eté o má 
ximo de dois lotes (2 x 4.356 ha) a cada pessoa. A locaçao ou arrendamento de 
castenhais ficou mantida. 

50 - Decreto 184, de 12-3-31. Conforme o preâmbulo do Decreto~ a Revolução tinha 
por objetivo, nintensificar a agricultura e amparar as classes proletárias, há 
longos anos ~"'Primícias pelos homens de governo e pelas leis que, longe de. as 
Tavorecer no seu labor, as asfixiavam ·com os entraves materiais de impostos 
imoderados. na aquisição de pequenos lotes de terras, ao mesmo tempo que, pro 
digamente. concediam. gratuitamente, a negocistas, bafejados pela politicagem, 

· ·milhares e milhões de hectares de terras devolutas". Entendia Barata que "uma 
.. só concessão, deferida pelos governos paraenses da velha RepÚblice, de um mi 

lhão de hectares de terras devolutas# mais de duzentas léguas quadradas, das 
,-.-. que este Governo cassou a pessoas inidôneas, dá. fartamente, para contemplar 

em lotes coJ)niais de 25 a 50 hectãres a todos os lavradores e pessoas que se 
quiserem dedicar à agricultura no Fará". 

51 - Decreto 282,.de 12-3-45; lei 602. de 20-5-53 •. O Decreto 229 de 19-2-45, subs~ 
tituiu o capitulo do 1.044 que tratava das colônias agrícolas. e nem sempre o 
fez bem. Tudo indica que a esse tempo, na .segunda interventoria, Barata cede- 

. ra ao espírito fascista do Estado Neve, porque o novo Decreto passou a subor- - - 
· dinar a concess·ão de terras para o lavrador à apresentação de prova de u bons 
costumes" (art. ao.·e 5 29 do 811. passada pelo del~gado, ~ coletor e ~1nco vi 
zinhos. Além dissd, é fantástico como o art. 88 introduziu a absurda exigên-:" 
eia de o colono residente à margem da rodovia ter de zelar pela conservação 
do trecho da estrada correspondente ao seu lote. E o art~ 89. continuou. con 
tra as normas da ecologia, a pr-escr-ever- que a casá do colono. no lote. fossa 
construída em ;tea "desafogada de ~rvore". Outra lei. ao que parece_ bem in 
tencionada. mas de formulação técnica bastante defeituosa~ foi a."Augusto Cor 
rêa", de número 762, de 10-3-54. limitando a 100 ha os imóveis destinados ·aõ 
que chamava "indústria agrícola", preceito que deu margem a sérias cont~vêr 
sias e chicanas. A lei 913. de 4-12-54, foi mais generosa que a Constituição. 
eo dar preferência pera aquisição ao lavrador que ocupasse até 100 hectare~ 
de terra~ em vez dos 25 previstos na Carta de 1946~ e a título gratuito. Em 
·comoensacão. restabeleceu o aforamento de terras devolutas do Estado. e· sua 
disposição de · proteção ecológica (art. 18) parece não ter tido jamais qual 
quer eficácia. - 

52 - A formação e transformações do pequeno produtor mercantil na juta foram estu 
dadas sistematicamente per MIYAZAKI-ONO (1958), que mostraram a estreita asso 
ciação desse campesinato com o "aviamento". Camponeses nipônicos associados 
em cooperativa tornaram-se depois, na banda oriental. os líderes da produção 
de pimenta-do-reino, o principal produto agrícola exportável do Pará. 

53 
- Un breve diagnóstico da pequena agricultura no princípio dos anos cinqOenta 

foi~ constante do Primeiro.Plano QuinqOenal da Superint'endência da Valoriza 
ç~o =.::::mÕmica da Amazônia, SPVEA 0955), 19 vo L, , pp. 74 ss. Boa parte do pla 
no e.e SPVEA era voltada para a pequena agricultura, como se fora uma respos-=- 
ta ao discurso do Presidente Vargas em Manaus em 1940. bem antes de iniciar 
se a Batalha da Borracha. Coma se sabe1 porém, todas os programas.da SPVEA -fo 
ram afetados pela recusa da União a entregar ao Órgão os recursos previstos 
na Constituição. 

S<. SANTCS.(1979-~). 
nos não sofria a 
TOS (1979-b). p. 

_ ...• 

. t. ". 

cap. 39 ~ "Note-s~ que. até então, a apropriaçê~ de~ses terre 
influência de incentivos fiscais. inexistentes à época". SAN 
21. 

$~ • LAMARÃO (1977). vol. I. p. 18. 
58 

~ A sindicalização rural no Pará. embora não Tosse expressiva em 1964. já podia 
contar com uma dúzia de sindicatos ou mais. Eles se organizavam sob orienta- 
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Jado, e, por outro. a.Frente Agrária Paraense, entidade ligada~ :g~eja Catõ 
1ica. O nome de um pioneiro. já agora desaparecida. merece ser- e: ::::;jc corr, res 

• pBito - Benedito Serra. 

57 - Para o Nordeste, o regime começara com· a Lei 3.3QS/81. (art. 34). alterada pela 
Lei_4.239/63 (art. 18). A extensão à Amazônia se fez em 1963. embcr~ a implan 
taçao tenha começado no segundo semestre de 1964. ao temoo da SPVEA. Ver Lei 
5.174í66. Dec. -lei 288/66. Bec. -lei 291/67. Dec. -lei 756/69. etc. Um resumo do con 
teudo dos incentivos nessa legislação é apresentado por MAHAR 0978), cep , 47 
item 4.1. pp. 107-111. . . 

58 - O Decreto-lei 1.106. de 16 de junho de 1970, que instituiu o Programa de Inte 
gração Nacional. determinando a construção das rodovias Transamazõnica e Cuiã 
bá-Santarém, re?ervou "para colonização e reforma agrária, faixa de terra de 
atê dez qu~iômetrcs à esquerda e à direita das novas rodovias". Animado par 
essa idéia, o Governo federal foi além: violando a autonomia estadual~ trans 
feriu para a União, por simples Decreto-lei, "as terras devo Lut as situadas na 
faixa de cem (100) quilômetros de largura, em cada lado do eixo das (seguin 
tes) rodo~1ias já construídas, em construção ou projeto",. na região da Amazô 
nia Lega1,:DL 1.164, de 19 de abril de 1971). 

59 - A Emenda Constitucional ni 10, de 9--ll-64, exige, para a dasepr-opr-Leçâo "por 
interesse socialR de imóvel rural. a indenização em títulos de dívida públi 
ca. resgatáveis a prazo qe até vinte anos. O Estatuto da Terra é a Lei 4.504" 
de 3er.,11.,.54;· · · 

. . . 

60 - A posse agrária · se distingue da posse civiL Esta requer, além da detenção do· 
imovel, o ,animo de tê-lo como proprietario (Savigny). ou ao menos um comporta 
mente exb:Ú:·ior de proprietário lihering). Para a verificação i:la posse agrária, 
não se pesquisa se há ânimo ou comporta~ento de proprietário# e ~im, objetiva 
mente, se o lavrador tem trabalho e residência na terra durante certo período. 
Esta nova doutrina jurídica está sendo desenvolvida. Ver MONTEIRO (1980). pp. 
149-155, e DUQUE co~~EDOR (1981L . 

61 - vários estudiosos do Brasil e do e~terior têm estudado este tema• l'lsnciono os - 
trabalhos precursores c!e GUIMARÃES {1977) e PRADO JR. (1966)7 a os de MA~!INS 
(1975) e (1980), VELHO (1972) e (1976). SINGER (19~7). IANN! (1978L _ KA12MAN 
(1977).. SAWYER (1979). GRAZIANO DA SILVA (1978) e ll9BD), BUNKER (1919L DI/>S 
(1978) e (1979). ARA0JO (1979), SCHMINK (1981). FOWERAKER (1981), PINTO (1977) 
e (1980) e SANTOS (1979 a-b). 

.• ... ·;::: 

62 •· Há uma legislação sobre gratuidade dos serviços para os pobres (Lei 1.060, de 
5-2-50). · mas , como existem na região mul tidÕes de pobres , os cartórios fica 
riam depressa insolventes se facilitasse; sua correta aplicação, o que ~ostra 
a incompatibilidade desse serviço público com uma exploração de c"à1. ..• ,iter -mer~ 
cantil e privado. · 

63 - As partes· são concebidas como economicamente iguais num duelo do qual o j~iz 
é mero espectador,· quando realmente o camponês é economicamente inferior. e e 
função do juiz deve ser a busca d~ verdade. Essas normas. relativas às ações 
possessórias, constam de um Código de Processo Civil novo (Lei 5.869, de 11- 
1-73., que revogou o Código de 1939). artigos 920-933, e da Lei 6.820. de 16-9-80. 
Embora negando em tese abrigar equela concepção {Mensagem 210/72), o Código 
não faz outra coisa no capítulo das ações passessórias. 

64 - "Omnis lex bonum corrmune orclinatur". AQUINO (1857) $ la. -2ae .• , q, SO, art. II. 

65 - Assim me parece que se deve interpretar a questio da"promulgaç;o da lei na 
ccnsciência humana" em relação com o artigo IV da questão 94 da Suma TeolÓgi-. 
ce de AOUINO (1857), la.-2ae. Sobre a teoria tomista e neotomista do Díreito, 
ve~, entre outros: MARITAIN (1952) e (1967). CATHREIN (1950), DABIN (1925). 
GA!.YN Y GUTIÉRREZ (1954). LECLERCO (s.d.), RECASENS SICHES (1974).VILLEY(l975), 
e D'~ZEGLlO (1944). Fundamentalmente. a lei natural, para o neotomismo, é um 
modelo ético genérico, a ser observado na Torrnuleçâo e eplicação· do direito 
positivo. Por isso mesmo, não se confunde com o direito positivo. nem esgota 
jamais seus desdobramentos. 

66 - GlDE-R!ST (1941). L I. cep , 1. e 2l GONNARD (1952L Liv. III, c~p. 4, e Liv. 
IV, cap. 2J TIGAR-LEVY (1978), especialmente Quarta Parte. caps. 16 e 17. e 
Sexta Parte. cap. 21. pp. 283-266. 

67 - KELSEN (1962). 
68 - LYRA (1977). PP• 35 ss •• e(l981L pp , 17 s s , 

----· ----~---------------------- 
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ss ..:···No Manifesto "Comunista, Merx e 'Engels id::ntifi~avam todo o di:-Ei::c rie soc1e0e 

de capitalista com O "direito burgu,::;s•· e argõiam: "Vossas prép:-:..~= idéias de 
correm do regime burguis rle produç;o e de ~ropriedade burgues~. ~ssim como 
vosso direita n~o passa da vontade de vossa classe erigida em ls!. vontadi 
cujo conteúdo é detenninado pglas condições materiais de vcssa e~~s~Ência co 
mo classe". MARX-ENGELS (1950), p. 44. E~ texto célebre do· Prefã~io: MO con 
junto dessas relações de produção fonna a estrutura econômica da sociedade, a 
base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e i 
qual correspondem determinadas formas de consciência social". MARX '(l 9ôl), p , 
301. . • 

·,~~ , ..... :, 

70 - POULANTZAS 0973 a)., pp , 136-1371 VILLEY (1976)., p. 179. 
71 - BERNSTEIN (1964)~ p. 29. 

72 - GRAMSCI (1978), cep. II, p. 17. 

73 - _ALTHUSSER Cl960), vol. II, n9 IX, pp. 136-140. BALIBAR Cl980L vol. II, n9 3, 
p. 179: "Em estruturas diferentes, a economia é determinante na medida em que 

· · determina _qual das instâncias da estrutura social ocupa _o lugar determinante". 
74 - P,DULANTZAS (1973 b), p, 19. 

75 - POULANTZAS Cl978)., p. 17. 

76 - MIL!BAND (1975)., pp. 44-45. 

/ 
';,' 77 CARDOSO Cl978) ,. pp, 67-83. 

1 . J.,-, 78 - CUTLER (1980). vol. 1., Parte III. cap. Bs p. 203 • 

79 - Quanto à fé jusnaturalista de Marx em 1842, cf. HIRST (1980)., pp. 252-256. 

80 - ENGELS (1960)., Parte I, cap. 9~ p. 110. 

81 - KOLAKOWSKI (1981).,·p. S. As idéias que exponho -nesse paragrafo SdO todas de 
Kolakowski. -- .. ,.. - - · 

82 - KOLAKOWSKI (1977), p , 154: "É preciso ter, de antemão, aceito esse clichê do 
evolucionismo, segundo o qual tanto a magia como a própria religião não forem 
e n~o s;o sen;p ticnicas in~fic~zes; preen6herido as lacunas de nosso saber e 
de nossos poderes práticos. Nada, porém, é menos garantido. Se fosse apenas 
uma técnica falsa, apoiada em associações contingentes e em conexões inexis 
tentes na natureza, sua persistência seria absolutamente inconcebível,porquan 
to ineficaz: podêriamos ver nisso a prova de que nosso sistema nervoso., regi-: 
do pelas leis dos reflexos condicionados, é inf~rior ao de todos os outros aw 
nimais, pois que ele não é capaz de realizar a abolição dos reflexos ·baseados - . ~ ~ em conexoes inexistentes•. 

.. 

83 - 

84 - 
85 

KOLAKOWSKI [1981)., pp. 26-27. propõe questões semelhantes a essaa. 

KOLAKOWSKI (1981)~ pp. 90-94. 

CONTAG (1979)~ p. 166. 

· 86 - Ver informações em MENDONÇA (1977) e· Cl98l). 
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