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EDITORIAL 

O Pluralismo jurídico é um tema que aparenta grande vitalidade, e há bastante 

tempo, provavelmente desde o princípio do século 20. Dois tipos de conjuntura política 

discrepantes explicam essa energia. Alguns acham que pluralismo jurídico não é um 

conceito como outro qualquer, mas um “novo paradigma” que contesta a exclusividade 

do Estado como centro de poder e juridicidade.[1] Para outros, ele é apenas subproduto 

do “entrecruzamento do global e do local, à custa do Estado nacional”, 

instrumentalizado por uma estratégia transnacional “acelerada pela globalização e a 

construção de um bloco americano colonizado pelo direito dos Estados Unidos”.[2] 

 

Detrás das barricadas, conforme se depreende da leitura dos textos deste 

dossiê, existe, porém, um trabalho analítico incansável de antropólogos, que, malgrado 

a proverbial incompetência de sua disciplina para lidar com o historicamente 

específico,[3] conseguem vislumbrar o conceito na dinâmica do seu desenvolvimento. 

Percebem-no, assim, na ocorrência de ordens normativas paralelas e, mais 

recentemente, em combinações nacionais e supranacionais propiciadas por ordens 

normativas cada vez mais permeáveis a mútuas influências.[4] 

 

Paradoxalmente, enquanto os analistas demonstram que na sociedade moderna 

múltiplos ordenamentos sub-estatais, semi-independentes, impõem um ‘pluralismo 

jurídico de fato’, o próprio Estado não sente a mínima obrigação de reconhecer tais 

regimes alternativos. Situação que explica a vitalidade do conceito e justifica as 

barricadas, todavia, esvaziadas, na América Latina em particular – as antigas hostes 

militantes renderam-se ao neomonismo jurídico de olhos fixos na demanda, insistindo 

em reformas estruturais e estéticas, i.e, Justiça superdimensionada, mas com ‘rosto 

humano’. 

 

Ênfase na demanda é justamente o fator que mais inviabiliza a quebra do 

monismo jurídico por um pluralismo obcecado pela diminuição da procura por justiça 

formal. Conforme ocorre nos países em que vão a julgamento apenas 2% das ações – 

a maioria é resolvida “cada vez mais na base do ‘faça você mesmo’ e os tribunais 

quase nem olham”. 

 

“Alguns reclamam que a privatização foi longe demais. O Congresso está 

debatendo a questão “será hora de trazer os juízes de volta“? Na Suprema Corte as 

questões são mais cerebrais. Que papel deve ter o governo na supervisão da resolução 

privada das disputas? Os rivais que concordam em arbitrar uma briga de forma privada 

têm direito de chamar um juiz para verificar se o acordo é justo? Ou isso anularia todo 

o propósito de se privatizar a Justiça? Os juízes da Suprema Corte devem resistir à 

restatização da Justiça americana. No melhor de todos os mundos, há processos 

judiciais; no mundo real existe arbitragem, mediação e outras formas criativas de 

justiça privatizada. Há muitas alternativas piores”.[5] 
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Essa confusão, gerada pela espúria identificação de pluralismo jurídico com 

‘justiça privatizada’, só é compensada por um interesse cada vez maior na aplicação 

prática dos princípios e procedimentos da justiça restaurativa.[6] A tendência 

dominante, contudo, é desestatização, abertura de mercados para ‘justiça de segunda-

mão’, enquanto o sistema estatizado cada vez mais processa ‘em tempo real’, tomando 

decisões “sobretudo, por telefone”. ‘Lógica de urgência’ que prevalece na Justiça penal 

em particular, acentuadamente em situações de flagrante delito, o que reflete a 

submissão da atividade cotidiana dos operadores do Direito a critérios de desempenho 

e produtividade. Os juízes, por exemplo, não podem mais se dar ao luxo de questionar 

o sentido de suas próprias ações ou o impacto de suas decisões.[7]  

 

Reflexo extremo e perverso dessa cultura fundada em gestão de fluxo é 

chamado na Rússia de ‘reiderstvo’, batidas policiais de improviso, com grande aparato 

bélico e de mídia, em que “companhias pagam propinas a policiais e juízes para 

assediar concorrentes”. 

 

“O presidente russo, ex-professor de Direito, cunhou o jargão ‘niilismo legal’" 

para descrever o desrespeito generalizado à lei em todos os níveis da sociedade. Como 

ele, muitos acreditam que a polícia e os tribunais do país se transformaram em armas 

do arsenal capitalista. Segundo a Câmara de Indústria e Comércio, cerca de oito mil 

firmas por ano são alvos de processos ou investigações solicitadas por rivais que 

procuram levá-las à falência ou absorvê-las. Muitas vezes usa-se batidas policiais de 

improviso respaldadas por ordens judiciais determinando que as empresas que pagam 

propina aos juízes são as verdadeiras proprietárias das companhias atacadas. Em 

outros casos, a pressão judicial é usada para obrigar acionistas majoritários a vender 

suas ações. Uma investigação criminal custa de 20 a 50 mil dólares; uma blitz 30 mil, 

uma sentença favorável de 10 a duzentos mil. Enquanto isso, o presidente da 

República pede uma legislação para coibir o reiderstvo e o parlamento cogita impor 20 

anos de prisão a quem recorrer a tal expediente para apossar-se de empresas”.[8]  

 

A lógica do sistema, que associa seus aspectos concretos a um estágio 

completamente desenvolvido, não se manifesta necessariamente conforme as leis do 

processo histórico. À luz dela, portanto, revisitar o pluralismo jurídico deve acarretar 

bem mais do que o “reconhecimento empírico” dos antropólogos, [9] ou qualificar 

Direito e Justiça como “alvos e resultados de lutas hegemônicas”.[10] Nesse sentido, os 

textos deste dossiê devem levar o leitor a perceber o pluralismo jurídico como um 

importante elemento do processo de formação do Direito e da Justiça na atualidade. 

Contudo, não segundo movimentos tortuosos e erráticos, mas como orientações que 

se dividem em ramais, eventualmente convergem em pontos nodais, e daí prosseguem 

em uma linha unitária, para a qual afluem outras orientações, configurando relações 

constantes com as transições do sistema.[11] 
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A partir dessa perspectiva, o propósito do pluralismo jurídico parece ser a 

demarcação experimental do papel que elementos separados, inovadores,  

desempenham ou terão no sistema desenvolvido, guardando a chave da sua evolução 

a partir daqui. Sem isso, a alternativa são “disjunções”, i.e., impasses sistêmicos 

recorrentes, determinados, por exemplo, pela disposição a desvincular estruturas das 

instituições das condições que lhes deram origem e continuam acompanhando. Por 

exemplo, nos juizados especiais brasileiros, 

 

“[...] o legislador não se ocupou tanto como iriam funcionar quanto em 

determinar quem julgaria. As consequências deletérias da falta de normas e padrões 

de desempenho (geralmente descontadas pela necessidade de “simplificar 

procedimentos e ampliar a legitimidade”[12]), desse modo permeiam toda a instituição, 

condicionando o caráter de suas atividades e a qualidade de seus produtos. Resultado 

do desleixo em relação a desempenho são as reservas dos advogados quanto à 

competência dos juízes leigos, em particular. Sentimento refletido nas respostas dos 

auxiliares da “nova Justiça” quando revelam (1) o que acham do próprio desempenho 

“fora” do juizado e em comparação aos demais colegas de serviço, (2) suas dúvidas 

quanto ao próprio conhecimento dos procedimentos da Justiça, e (3) suas restrições à 

qualidade e justeza das decisões que emanam dos Juizados”.[13]  

  

Os impasses se reproduzem, ademais, nas respostas que legisladores e 

gestores forjam de uma vez por todas, descartando Justiça baseada em evidências e 

orientada à solução de problemas. O resultado, revelado mediante pesquisa acerca do 

funcionamento e da cultura organizacional do sistema, é a progressiva degradação do 

processo de trabalho no judiciário – algo que antes se observava apenas na indústria, 

em organizações “produtivas”.[14] 

 

Os vetores desse mesmo processo na Justiça são (1) a expropriação do 

controle pelos gestores, (2) o inchamento do sistema, e (3) o aprofundamento da 

divisão do trabalho entre qualificações “plenas” e “restritas” em estruturas 

ocupacionais cujas hierarquias fixas, baseadas em status, desarticulam e deslocam 

outras, fundadas no trabalho. O que explica, por exemplo, porque os cartórios judiciais 

(que no Brasil organizam o serviço interno do judiciário e elaboram grande parte das 

decisões judiciais) permanecem “invisíveis” aos olhos dos gestores do sistema. 

Gestores que, por sua vez, somente se dirigem aos subalternos para exigir o 

cumprimento de medidas descabidas, “típicas de quem desconhece o dia-a-dia do 

trabalho”. 

 

Pedro Scuro Neto - Editor do Dossiê Pluralismo Jurídico 

 
[1] Danielle Comin Martins, neste Dossiê. 
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Crítica à modernidade jurídica: análise da categoria de sujeito de direito e os 

Movimentos Sociais 

Critical of legal modernity: analysis of the legal subject category and the Social 

Movements 

Renata Carlos Steiner - Mestranda em Direito das Relações Sociais na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). Este artigo foi elaborado com o auxílio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e sob orientação do Prof. 

Dr. Abili Lázaro Castro de Lima. 

E-mail: renatasteiner@yahoo.com 

Resumo: A Modernidade Jurídica forjou um conceito abstrato de sujeito de direito, em 
desconsideração ao homem concreto e real. Em nome de tal abstração foi e é possível 
sustentar inúmeras desigualdades formais, aprisionando o indivíduo em uma categoria 
jurídica, e o dizendo livre e igual. Inadequado, portanto, continuar pensando o Direito 
através da lente do sujeito de direito, ainda mais quando se reconhece que a vida 
concreta encarrega-se de mostrar que inexiste a igualdade e liberdade, tão caras aos 
ideais Modernos. O presente texto procura evidenciar as incompatibilidades do 
conceito em relação aos Movimentos Sociais, a partir da análise do Pluralismo Jurídico 
propugnado por Antonio Carlos Wolkmer.  

Sumário: 1. Introdução. 2. Crise do paradigma legal-estatal e da racionalidade 
individual-burguesa. 3. Mas afinal, quem é o tal sujeito de Direito? 4. Movimentos 
sociais: sujeitos de sua própria história 4.1. Pluralismo Jurídico 4.2 A questão 
proprietária 4.3 Ruptura 5. Conclusão 6. Referências Bibliográficas  

Palavras-chaves: pluralismo jurídico; Modernidade Jurídica; sujeito de direito; 
Movimentos Sociais  

Abstract: The Legal Modernity has built an abstract concept of legal subject, ignoring 
the real and concrete individual. In the name of this abstraction it was, and still is, 
possible to sustain uncountable formal disparities, confining the individual into a legal 
category, and proclaiming it as free und equable. It is inadequate, therefore, to keep 
thinking Law through the legal subject lens, specially when it is recognizable that 
concrete life takes the charge of showing that there is not such equally and freedom, 
so important to the Modern’s ideals. This text tries to make patent the incompatibilities 
between this concept and the Social Movements, taking as a starting point the analysis 
of Juridical Pluralism in Antonio Carlos Wolkmer’s work.  

Keywords: juridical pluralism; Legal Modernity; legal subject; Social Movements. 

1. Introdução  

Instado a conferenciar sobre os sujeitos dos Movimentos Sociais, Luiz Edson 

FACHIN iniciou sua fala com uma saudável (des)construção, alertando: que não se fale 

em sujeitos de direito, pois se está diante de não-sujeitos.[1] Em uma primeira análise, 
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e para o leitor mais descurado, a proposição talvez soe como desmedida. Porém, se 

conforme afirmou Miguel REALE, “a vida do Direito é elemento essencial do diálogo da 

história”[2] é também verdade que, inversamente, a História é elemento essencial ao 

Direito, uma vez que este não pode e não deve ser compreendido senão conectado ao 

seu tempo. A realidade mostra que tentativas de forjar institutos e teorias jurídicas 

fora do contexto em que foram concebidas não se sustentaram ao longo da História e 

a uma análise mais atenta, tornando-se insuficientes justamente porque lhes falta um 

substrato imprescindível: a estreita ligação do Direito com a sociedade que o produz, 

legitima e sustenta. 

Então que, partindo-se da idéia de que História e Direito estão sim imbricados, 

não sendo possível o estudo do jurídico sem a análise das vicissitudes do momento em 

que emerge e no qual está inserido, fácil fica perceber que poucos são os tais sujeitos 

de Direito, e que muitos, por outro lado, são realmente não-sujeitos.[3] Para tanto, 

imprescindível passar os olhos pela noção de sujeito de direito, produto tão acabado 

da Modernidade Jurídica, e que tem até hoje irradiado seus reflexos. História, 

Sociedade e Direito formam um tríplice vértice para o estudo a que se propõe. 

Já a questão dos movimentos sociais, segundo análise de Antônio Carlos 

WOLKMER[4], surge como conseqüência (ou reação) à crise do paradigma moderno. 

Trazem em seu bojo uma nova forma de se fazer e pensar o Direito e a formação do 

jurídico, naquilo que se trabalha sob o título de pluralismo. Deixa de vigorar como 

única fonte de produção jurídica o Poder Estatal, que divide espaço com novas formas 

de Justiça (como os próprios Juizados Especiais na experiência brasileira), e novos 

organismos sociais, tais como os Movimentos Sociais. 

O presente artigo busca, portanto, partindo de uma concepção crítica da noção 

de sujeito de direitos, rever os fundamentos de tal conceito[5] para dizer que nem tão 

fundamental é a noção de sujeito de direito[6] e que nem tão obvio é que só se 

produz o jurídico no quadro de um monismo estatal.  

2. Crise do paradigma legal-estatal e da racionalidade individual-burguesa  

Para melhor compreender o que resultou no monismo jurídico (tratado aqui 

como o compreende Antônio Carlos WOLKMER: racionalidade lógico-formal 

centralizadora do Direito produzido apenas pelo Estado[7]), convém rapidamente tratar 

sobre a formação da burguesia e da carga ideológica que trouxe consigo. 
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Segundo lições de Antônio Carlos WOLKMER, a cultura liberal-individualista 

trouxe uma justificação racional do novo mundo que nascia, em contraposição à 

sociedade feudal, marcada por um sistema jurídico múltiplo e consuetudinário.[8] As 

diferentes ordens coexistentes no feudalismo (representadas de forma simplificada 

pelo poder dos senhores feudais em seus respectivos feudos), acabam sendo uma 

barreira ao crescimento da classe então nascente, a burguesia. Tendo em vista a 

atividade principal a qual se dedicavam, o comércio (em contraposição à atividade 

agrícola que marca a Idade Média), era necessária a unificação do Direito Mercantil 

como pressuposto para seu crescimento e consolidação enquanto classe.[9] Afirma 

Antônio Carlos WOLKMER que a partir daí se opera uma mudança de subordinação: 

entra o trabalho assalariado, sai o senhorio feudal. A questão também pode ser 

colocada de outro ângulo: do proprietário de terras ao proprietário de bens.[10] 

Ainda em relação à Idade Média, convém citar aqui a lição de Marcos Augusto 

MALISKA, que afirma que da multiplicidade de formas e conteúdos é possível dizer 

tratar-se do período de predomínio do livre arbítrio. Nesta sociedade não havia espaço 

para representação dos excluídos do círculo dominante (nobreza, realeza e clero).[11] 

O Estado Moderno que então desponta, está fundamentado numa legitimidade 

jurídico-racional[12], deixando para trás a busca de validade em poderes divinos[13]. 

A burguesia mercantil, ao suplantar a nobreza e o clero, enquanto classe detentora dos 

meios de produção, busca adequar seus interesses a uma ordem estatal fortalecida, o 

que passa necessariamente pelo plano jurídico. 

O Direito Moderno, segundo Antônio Carlos WOLKMER, está ancorado tanto na 

formação social e econômica, quanto na junção histórica entre legalidade estatal e 

centralização burocrática. O Estado de Direito, nesta concepção, é aquele Estado que 

ao mesmo tempo subordina-se a suas próprias regras (legislação) e respeita certos 

direitos dos indivíduos. Nas suas palavras, “o Estado que se legitima na situação de 

‘Estado de Direito’, garante-se como um poder soberano máximo, controlado e 

regulado pelo Direito”.[14] 

Inegável, ainda, reconhecer a estreita ligação entre o Positivismo então 

nascente e a consolidação de uma ideologia burguesa que estratifica e cega. A 

propósito, aduz Michael LÖWY ser “apaixonante observar como um conceito que havia 

servido de instrumento revolucionário por excelência no século XVIII, que esteve no 

coração da doutrina política dos insurretos de 1789, altera seu sentido no século XIX, 
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para se tornar, com o positivismo, uma justificação científica da ordem social 

estabelecida”.[15] 

O estatuto jurídico moderno, pautado pela conjuntura acima explicitada, 

pretende-se um direito igual a todos, fundado justamente numa noção discutível de 

igualdade (absolutamente formal), em nome da qual se ratificam as desigualdades da 

vida concreta. São pressupostos epistemológicos deste Direito Moderno, entendido 

como monista, o princípio da estatalidade, princípio da unicidade, positividade e 

racionalização (afinal, só existe um Direito, o Direito Positivo do Estado[16]). 

Assim, na Modernidade, o sujeito apresenta-se como um ser abstrato, 

representado pelo conceito de sujeito de direitos e por uma forjada universalidade. 

Este sujeito é compreendido de forma totalmente abstrata em desconsideração às 

vicissitudes do homem real. A este respeito, ensina Luiz Edson FACHIN  

a observância desse fenômeno pode ter como ponto de partida 
a compreensão clássica de sujeito no contrato social e na 
Declaração dos direitos do homem. Ali está em exposição o 
produto mais acabado da razão humana que se encerra em si 
mesmo: o sujeito hipoteticamente livre e senhor de sua 
circunstância goza de formal dignidade jurídica (grifou-se)[17].  

Absurdas, portanto, são as pretensões de igualdade e liberdade de sujeitos 

materialmente diferentes, do mesmo modo que absurdas são também as pretensões 

Positivistas, estreitamente ligadas à manutenção do status quo burguês pós-

revolucionário. Aliás, do mesmo modo que um contrato não tem como partes sujeitos 

abstratos, mas sim pessoas concretas, qualquer atividade voltada ao conhecimento 

não pode ser realizada sem a subjetividade do estudioso, não há tal neutralidade 

axiológica apregoada pelo Positivismo nem uma dualidade entre fatos e valores[18]. 

Sobre o Direito Moderno, DE LA TORRE RANGEL, citado por Antônio Carlos 

WOLKMER, aduz que “pretendendo ser um Direito igual e supondo a igualdade dos 

homens sem ter em conta os condicionamentos sociais concretos, produz uma lei 

abstrata, geral e impessoal”.[19] Aliás, sua crise é tão evidente ao final do século XX 

que “todos os primados do Direito chamado moderno, seus fundamentos, o direito 

individual como direito subjetivo, o patrimônio como bem jurídico, a livre manifestação 

da vontade, estão abalados” sendo “... tão evidente a crise do Estado moderno e de 

seu direito que não há mais quem defenda a sua manutenção tal como está”.[20] 
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Então que a noção de sujeito de direito pode e deve ser questionada porque 

limitadora da aplicação de uma Justiça que não se confunde com a lei. Seus 

destinatários, não são sujeitos “iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza”[21] muito menos capazes de direitos e deveres na ordem civil[22], porque 

se a lei é igual para todos, a realidade encarrega-se de aumentar o abismo existente 

na sociedade, negando direitos básicos e insistindo num dever geral de abstenção na 

propriedade alheia. 

Criticar a noção de sujeito de direitos, tal como nos é dada usualmente é 

postar-se na contramão saudável da Modernidade Jurídica e de suas mitologias[23]. 

Aliás, o paradigma Moderno do Direito, tal como qualquer paradigma sócio-cultural, 

deve nascer, desenvolver-se e morrer.[24] Ainda segundo Boaventura de Sousa 

SANTOS, se a morte anunciada da Modernidade ainda não se deu de forma definitiva, 

“o facto de continuar ainda como paradigma dominante deve-se à inércia 

histórica”.[25]  

3. Mas afinal, quem é o tal sujeito de Direito?  

Para a civilística tradicional sujeito de direito “é aquele que participa da relação 

jurídica, sendo titular de direitos e deveres. (...) a possibilidade de alguém participar de 

relações jurídicas decorre de uma qualidade inerente ao ser humano, que o torna 

titular de direitos e deveres” para concluir que “pessoa é o ser humano como sujeito 

de direitos”.[26] Assim, nascendo com vida, todo ser humano adquire personalidade 

jurídica e pode ser titular de deveres e direitos. 

Sujeito de direito “é a pessoa, ou seja, o ente dotado de personalidade (...) o 

primeiro conceito fundamental do direto privado é o de pessoa, titular de direitos 

(Rechtssubjekt) e destinatário de obrigações. O segundo conceito é o de relação 

jurídica (Rechstverhältnis)”.[27] Procurando nos mais diversos manuais jurídicos, 

encontrar-se-á em geral a mesma qualificação do sujeito: “os manuais jurídicos de 

sistemas abrem suas páginas demarcando, de um lado, o sentido jurídico da pessoa e, 

de outro, suas respectivas espécies”.[28] 

É contra esta teorização abstrata que Luiz Edson FACHIN trata sob o manto de 

“anatomia do biografado na Codificação”, descortinando a biografia de tal sujeito 

jurídico.[29] Enfim, como se percebe, o Direito elevou (e estratificou) o indivíduo a 

uma categoria jurídica e o denominou de sujeito de direito. A partir do exato momento 

em que colocado na letra do Código, o indivíduo ganhou status de sujeito jurídico, 
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podendo fazer parte de relações jurídicas, muito embora na vida real ele não passe 

nem perto de contratar com igualdade e autonomia. 

Ainda segundo as lições de Luiz Edson FACHIN, o que o Direito faz nada mais é 

do que efetuar um corte na realidade, colocando no âmbito do sistema apenas os fatos 

que lhe interessam.[30] Aliás, para o Direito Clássico, o importante não é garantir que 

a propriedade cumpra à uma função social mas sim que o direito do proprietário de 

exercer seus direitos sobre esta sejam os mais ilimitados possíveis. Preso às categorias 

de igualdade e liberdade, o indivíduo de tão autônomo e tão senhor de si mesmo, 

transformou-se mais em objeto jurídico do que destinatário de proteção. 

Em que pese a constante crítica à Modernidade e, consequentemente, aos seus 

pilares, no campo jurídico a noção abstrata de sujeito de direitos continua em voga, 

circulando no “âmbito do discurso jurídico como um desenvoltura impressionante”.[31] 

É imprescindível que se reconheça, em identidade com o pensamento de Ricardo 

Marcelo FONSECA, que a crítica à Modernidade parece não ter atingido o âmbito do 

Direito como o fez nas demais ciências, como a filosofia e a sociologia.[32] Ocorre que 

há, evidentemente, um movimento de crítica, impulsionado em especial por uma 

leitura constitucional de todo o sistema jurídico. Clama-se pela transformação do 

sujeito abstrato em um sujeito concreto e integrante da sociedade, o que acaba por 

dar ao estudioso e aplicador do Direito grandes ferramentas aptas a operar uma 

verdadeira guinada, a partir da revisão dos paradigmas de estudo e fundamentos do 

jurídico na atualidade. 

Isso não quer dizer que a Modernidade jurídica tenha sido em definitivo 

superada, até porque afirmar isso é negar que grande parte dos juristas brasileiros 

ainda bebem na fonte do Positivismo e ainda crêem que o papel do Judiciário seja a 

boca da lei, como propugnou Montesquieu há mais de três séculos ou como se 

pretendeu no ideário dos oitocentos. O que não se pode deixar de observar é que 

existem movimentos de crítica que trazem novas perspectivas e horizontes para 

gestação de sua superação. 

Representante de um destes movimentos de crítica é certamente o professor 

português Boaventura de Sousa SANTOS, que à sua teoria crítica pós-moderna 

acentua um caráter utópico no sentido de que um  

“... realismo desesperado de uma espera que se permite lutar 
pelo conteúdo da espera, não em geral mas no exacto lugar e 
tempo em que se encontra. A esperança não reside, pois, num 
princípio geral que providencia por um futuro geral. Reside 
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antes na possibilidade de criar campos de experimentação 
social onde seja possível resistir localmente às evidencias da 
inevitabilidade, promovendo com êxito alternativas que 
parecem utópicas em todos os tempos e lugares excepto 
naqueles em que ocorreram efectivamente”.[33]  

Por trás do Direito, e também na sua base, há a figura da pessoa humana que 

deve ser tutelada em sua dignidade. Isso implica que se retire do papel de sujeito de 

direito um indivíduo abstrato para dar lugar a uma figura concretamente posicionada, 

conforme Teresa NEGREIROS, “o processo de constitucionalização do direito civil 

implica a substituição do seu centro valorativo – em lugar do indivíduo surge a 

pessoa”.[34] No Brasil a questão ganha foro constitucional já que nossa Carta Magna 

se abre invocando a dignidade da pessoa humana como fundamento de Estado. 

Trabalhar com a noção de sujeito de direito, tal como concebida pela Modernidade, 

acaba por limitar a aplicação efetiva de tal fundamento constitucional. 

Ainda no citado Congresso de Direito Agrário, conferenciou Luiz Edson FACHIN 

que a noção de sujeito de direito é “moldura que limita e escraviza as possibilidades 

daqueles que se submetem a ela”. Para o civilista, é preciso transformar o sujeito dos 

Movimentos Sociais em sujeitos participativos, impregnados de cidadania e não mais 

presos numa desconstrução a-histórica e abstrata, naquilo que chama de sujeitos de 

demanda. Na mesma linha em sua obra já citada, quando afirma que “é inegável 

reconhecer a necessidade de uma profunda transformação no conceito de sujeito de 

direito, que é nuclear na teoria geral do Direito Civil”[35], aliás Luiz Edson FACHIN 

trabalha com a idéia de “reconstruir o sujeito, Ser Coletivo”.[36] 

Ora, reconhecer que o jurídico não se faz apenas no âmbito do Estado, que lei 

não se confunde com Justiça e muito menos o Estado com Direito, abre espaço a um 

verdadeiro pluralismo jurídico que brota dos e nos movimentos sociais, representado 

pelos seus sujeitos de demanda que deixam de ser coadjuvantes de suas próprias 

histórias para serem seus protagonistas.  

4. Movimentos sociais: sujeitos de sua própria história 

4.1. Pluralismo Jurídico  

Em relação aos Movimentos Sociais, volta-se aqui às teorizações de Eugen 

EHRLICH[37], em especial à base sociológica da qual brota e se desenvolve seu estudo 

jurídico. Para o sociólogo, em uma crítica ferrenha ao positivismo de sua época, o que 

tal corrente faz é partir da premissa de que o Direito se resume a prescrições jurídicas 

sem compreender que os fatos da vida são anteriores a elas. Desta forma, não é difícil 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 06 – Janeiro/Junho 2008 

www.sociologiajuridica.net  
 

14 
 

perceber que o contrato existe antes da prescrição jurídica que o autoriza e que na 

verdade o direito não deriva destas prescrições e sim das relações travadas na 

sociedade. Em última análise, as próprias prescrições derivam da ordem interna das 

associações e, portanto, a essência do direito deve ser pesquisada a partir destas. 

Eugen EHRLICH é crítico da concepção formalista de Direito, preceituando sua 

compreensão também através de elementos sociológicos. 

Evidentemente, se por um lado reduzir o direito à lei e àquele Direito Estatal 

opera uma redução do fenômeno jurídico[38], compreendê-lo tão somente através do 

campo sociológico levaria a sua desconfiguração. É preciso achar um ponto de 

equilíbrio entre estas posições. [39] Em outras palavras, não há Direito sem sociedade 

nem sociedade sem Direito devendo o estudo do fenômeno jurídico necessariamente 

levar em conta as vicissitudes do social. 

Década de setenta, o sociólogo Boaventura de Sousa SANTOS empreendeu 

pesquisa empírica em favela do Rio de Janeiro, ao qual chamou de Passárgada. Em 

seu interessante relato, há menção a uma ordem jurídica à parte do que chama de 

“direito do asfalto”, que brota da própria sociedade e pauta-se na mediação. Para 

Boaventura de Sousa SANTOS, o recurso à mediação aqui tem um caráter especial: 

“dada a precariedade do aparelho coercitivo ao serviço deste direito, a reprodução da 

juridicidade tem de assentar na cooperação, e a probabilidade de que esta ocorra e se 

acumule de modo alargado é maximizada pela adopção de um modelo mediacinonal da 

decisão jurídica”.[40] 

As decisões em Pasárgada não se baseiam na aplicação de normas/leis gerais a 

casos concretos, sendo antes aplicação de topoi (em especial o autor cita: o topos do 

equilíbrio, da justeza, o topos da cooperação e o topos do bom vizinho).[41] É 

exatamente, no contexto estudado por Boaventura de Sousa SANTOS, a idéia de 

Eugen Ehrlich a respeito do jurídico, que não se confunde com coerção, embora esta 

possa eventualmente ser necessária.[42] 

Tanto nas teorizações de Eugen EHRLICH, no começo do século XX, e de 

Antônio Carlos WOLKMER, a partir da última década do mesmo século, é possível 

verificar que não se prega a destruição do Direito estatal, pelo contrário, ambos 

colocam-se a favor da manutenção do pluralismo que englobaria, necessariamente, o 

Direito que emana do Estado. No mais, convém ressaltar que Antônio Carlos 

WOLKMER considera que, em que pese o pluralismo ser uma manifestação universal 

presente em diversas épocas, “esse cenário aberto, denso e díspar não nos 
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impossibilita de admitir que o principal núcleo para o qual converge o pluralismo 

jurídico é a negação de que o Estado seja fonte única e exclusiva de todo Direito”[43], 

de forma que resta claro que não se trata de suprimir a instância estatal. 

A análise de Antônio Carlos WOLKMER, voltada à realidade latino-americana, 

em contraposição à noção de Eugen Ehrlich, situada na visão européia no início do 

século XX, trabalha com o pluralismo emergente justamente dos movimentos sociais 

no capitalismo periférico.[44] 

Em que pese as evidentes diferenças entre tais países e as economias 

desenvolvidas, o paradigma jurídico do direito normativo e estatal vigora em ambos os 

contextos (grande parte disso deve-se ao fato de que as metrópoles introduziram sua 

cultura jurídica em suas colônias, em desconsideração às vicissitudes locais).[45] Sobre 

tal imposição, especificamente no Brasil, Marcos Augusto MALISKA alerta que “a 

estrutura burocrática portuguesa, ao instalar-se no país, devastou por completo as 

estruturas particulares existentes, bem como aquelas que eram vistas como contrárias 

aos interesses da coroa”.[46] 

Exatamente por isso, e tendo em vista as diferenças de demandas entre tais 

países, é que se torna ainda mais visível a crise da legalidade fins do século XX. 

Enquanto nos países industriais, como na Europa central, a luta se dá pelo direito das 

minorias, ecologia, consumo, meio ambiente e acesso à Justiça, nos países de 

capitalismo periférico ainda se luta por direitos civis, políticos e social-econômicos, num 

ambiente de carências materiais e necessidades de sobrevivência.[47] Aliás, 

contextualizando a preocupação de Boaventura de Sousa SANTOS, na realidade latino-

americana ainda se vive lutando pela consagração de mecanismos que façam valer tais 

direitos sociais e econômicos, sob pena de os fazer passar por “... meras declarações 

políticas, de conteúdo e função mistificadores”.[48] 

Saliente-se aqui, na esteira das considerações de Marcos Augusto MALISKA, 

que a realidade brasileira apresenta ainda a peculiaridade de que o Estado falta aos 

excluídos, os quais são desconsiderados enquanto cidadãos. Segundo o autor, “o local 

em que vivem os excluídos, geralmente favelas, até futura regulamentação, fato 

constantemente buscado pelos moradores da comunidade, constitui um fato ‘ilegal’” 

sendo neste contexto que o pluralismo surge como forma de preencher a lacuna da 

ausência do Estado em tais localidades.[49] 

O conflito tratado por Antônio Carlos WOLKMER insere-se na luta de sujeitos 

sociais que reivindicam necessidades fundamentais “capazes de erradicar a condição 
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de exploração econômica, dominação política e exclusão cultural”.[50] Do outro lado, 

encontram-se os interesses de manutenção do status quo. 

As insuficiências e impossibilidades do sistema judiciário brasileiro em tutelar os 

direitos coletivos, já que pensado e mantido numa ótica individualista, pode ser sentida 

em dois aspectos principais: de um lado no próprio Poder Judiciário e, de outro, na 

legislação estatal. Ambos, afirma Antônio Carlos WOLKMER  

refletem, tendo presente a especificidade brasileira, as 
condições materiais e os interesse político-ideológicos de uma 
estrutura de poder consolidada, no início do século XX, no 
contexto de uma sociedade burguesa agrária-mercantil, 
defensora de uma ordenação positivista e de um saber jurídico 
inserido na melhor tradição liberal-individualista[51].  

De fato, a chamada “crise” do Poder Judiciário pode ser explicada por vários 

fatores, a maioria ligada à forma com que a Justiça é administrada, e também à crise 

do próprio Estado-Nação.[52] Ainda, especificamente no Brasil, o Judiciário continua 

embebido numa concepção técnico-dogmática e numa pretensa neutralidade que o 

afasta da real solução dos conflitos que a ele são colocados, em especial no caso de 

conflitos coletivos.[53] Diga-se mais, a cultura jurídica formalista alcança não apenas 

os juízes, mas também promotores e advogados que compõe o aparelho jurisdicional. 

Importante também a reflexão trazida por Marcos Augusto MALISKA, no sentido de 

que aos bacharéis de direito é dado escolher entre a dogmática e o estudo de 

propedêuticas, como se uma excluísse a outra. 

Afirma Antônio Carlos WOLKMER, que a crise da Justiça é reflexo da falência da 

ordem jurídica estatal.[54] As dificuldades que o cidadão encontra no acesso à Justiça 

acabam levando à criação de formas alternativas de soluções de conflitos, sejam elas 

não-institucionalizada ou institucionalizadas, como os Juizados Especiais. De qualquer 

forma, mostra-se imperioso que seja efetuada uma transformação da instância estatal 

de jurisdição, condizente com os direitos e demandas de uma população 

historicamente excluída. 

É neste contexto que Antônio Carlos WOLKMER reafirma a necessidade de uma 

“consubstancial, descentralizada e democrática mudança no aparelho tradicional de 

jurisdição do Estado”, juntamente com meios de acesso e controle da população na 

administração da Justiça, novas formas de aplicação do Direito e reconhecimento de 

meios não-oficiais de resolução de conflitos.[55] Maiores representantes de um novo 

pólo de produção jurídica são certamente os movimentos sociais.  
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4.2 A questão proprietária  

Para WOLKMER, o maior conflito que assola a sociedade brasileira é, sem 

dúvida, a luta pela propriedade da terra.[56] E a este o Judiciário não consegue 

responder de forma satisfatória, pelo contrário. Tal se passa tanto pela sua 

racionalidade mantenedora do status quo, quanto pela legislação civilista brasileira que 

dá enorme ênfase ao direito proprietário e deixa de tutelar a posse com a mesma 

intensidade. Diante disso, abre-se “espaço para os movimentos sociais de 

marginalizados e despossuídos – os ‘sem-teto’ e os ‘sem-terra’ – que, [também!] sem 

acesso à Justiça oficial (via de regra lenta e onerosa), utilizam-se de práticas jurídicas 

paralelas e alternativas consideradas ‘ilegais’”.[57] 

Quanto a essas reivindicações, Antônio Carlos WOLKMER indica três atitudes do 

Poder Judiciário: a) atuação tradicional com aplicação pura e simples da legislação 

estatal e concessão da reintegração de posse; b) atuação inoperante, sendo que o 

conflito resolve-se pelo Estado-Administrativo, via desapropriações; e c) atuação 

alternativa em nível de exceção: negando a reintegração de posse com base em razões 

de relevância pública e justiça social.[58] 

A luta deste novo sujeito coletivo vai além da luta pela terra, porque se 

encontra fundamentada na luta pelo direito à vida digna, de forma que o problema 

destes conflitos deve ser analisado “à luz da privação de necessidades materiais 

essenciais e da negação absoluta da vida com dignidade”. [59] 

Das tensões sociais nascidas das desigualdades dos países periféricos, pode-se 

detectar a configuração de novos agentes de participação e de produção jurídica, em 

especial na luta pela terra.[60] Antônio Carlos WOLKMER traça suas considerações 

tendo em vista um determinado grupo agregador de interesses, que são os 

movimentos sociais, concebidos por ele como “símbolo maior e principalmente o mais 

significativo de um novo sujeito histórico ....”.[61] O que pretende evidenciar é que 

num ambiente com interesses plurais avultam diversas forma do agir comunitário. 

Em que pese tais considerações, segundo Boaventura de Sousa SANTOS a 

questão da produção do jurídico pelo não-estatal, seja tal compreendido como fora do 

estado, paralela a ele ou mesmo a ele contrária, ainda é um tabu da teoria sociológica 

do Direito.[62] E de fato, a experiência brasileira não deixa dúvidas quanto ao acerto 

da afirmação.  
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4.3 Ruptura  

Afirma Antônio Carlos WOLKMER que o processo de ruptura e afirmação de 

paradigmas fundados em formas autônomas de vida heterogênea e modalidades 

alternativas de regulação social conduz “à busca de novos parâmetros de 

fundamentação e de verdade”.[63] Transformada a sociedade, marcada pela 

globalização, não mais se sustenta com toda sua força a racionalidade moderna. 

Questiona-se tal racionalidade e ocorre a busca por novos padrões de referência.  

Segundo o autor a sociedade é um sistema conflituoso e em permanente 

transformação, de forma que o Direito, enquanto modelo cultural tradicional, está em 

crise. Em suas palavras, o exaurimento do atual paradigma jurídico “descortina, lenta e 

progressivamente, o horizonte para a mudança e a reconstrução paradigmática” que 

se funda na experiência histórica e “na prática cotidiana concreta de um pluralismo 

jurídico de teor comunitário-participativo”.[64] 

Ainda quando trata da globalização e dos efeitos do neoliberalismo, Antônio 

Carlos WOLKMER afirma que se deve buscar a prioridade de ressignificação de um 

outro modo de vida na força da sociedade, “projetando a força dos sujeitos sociais 

como fonte de legitimação do lócus sociopolítico e da constituição emergente de 

direitos que se pautam pela dignidade humana e pelo reconhecimento à 

diferença”.[65] A partir dessas considerações é que se traça a ruptura da 

racionalidade, com o reconhecimento de um pluralismo democrático e participativo. 

E neste contexto, entendendo o pluralismo como novo referencial do político e 

do jurídico, o autor alerta para a necessidade que este esteja comprometido com a 

atuação dos novos sujeitos coletivos (legitimidade), satisfação de 

necessidades humanas essenciais (fundamentos materiais) e com um processo 

político democrático de descentralização, participação e controle comunitário 

(estratégia).[66] Soma a estas características, também o que chama de fundamentos 

formais, ou seja, uma ética concreta da alteridade e uma racionalidade 

emancipatória. Tais condições, explica, reproduzem-se e funcionam como 

fundamentos de eficácia material e formal do pluralismo que ora se estuda (entendido 

como alargamento do poder societário em face do poder estatal). 

Então que, somando tais considerações com as feitas no começo da presente 

exposição, a real compressão do fenômeno deve passar pela revisão da idéia de sujeito 

de direito, no sentido de que se transforme o sujeito em sujeito em si.[67] Afinal, se a 
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noção Moderna considera que o sujeito mais tem do que é, aquele que luta pelo que 

não tem, como os movimento sociais de luta pela terra, nunca poderia ser. 

Em seu trabalho sobre pluralismo, Antônio Carlos WOLKMER também perpassa 

a noção alienante e forjada constante do conceito de sujeito de direito individual. A tal 

visão, opõe-se o sujeito coletivo “sujeito vivo, atuante e livre, que se autodetermina, 

participa e modifica a mundialidade do processo histórico-social”.[68] Já a qualificação 

destes sujeitos como novos sujeitos, refere-se exatamente à consideração da 

existência de uma pluralidade concreta (e não mais abstrata e previamente arquitetada 

por um modelo jurídico que pretendia igualar a todos, com uma pretensa liberdade), 

de sujeitos diferentes e heterogêneos. Numa visão política-sociológica, conceitua tais 

novos sujeitos históricos, como  

Identidades coletivas conscientes, mais ou menos autônomos, 
advindo de diversos estratos sociais, com capacidade de auto-
organização e autodeterminação, interligadas por formas de 
vida com interesses e valores comuns, compartilhando conflitos 
e lutas cotidianas que expressam privações e necessidades por 
direitos, legitimando-se como forca transformadora do poder e 
instituidora de uma sociedade democrática, descentralizadora, 
participativa e igualitária. [69]  

Ocorre exatamente o que se colocou no título do presente capítulo: o sujeito 

deixa de ser coadjuvante de sua existência para dar real sentido a ela. Numa 

sociedade repleta de carências, como a brasileira do século XXI, imprescindível 

reconhecer a existência e importância de tais sujeitos de demanda, como nos fala o 

professor Luiz Edson FACHIN. 

A questão de se tratar sujeitos de demandas contrasta com a posição do Direito 

oficial, ligado à coerção estatal. Segundo Boaventura de Sousa SANTOS, apoiando-se 

num forte e diversificado aparelho de coerção, “o direito do estado capitalista procede 

à consolidação (contraditória) das relações de classe na sociedade, gerindo os conflitos 

sociais de modo a mantê-los dentro de níveis tensionais toleráveis do ponto de vista da 

dominação política de classe que ele contraditoriamente reproduz”.[70] 

Mais ainda, se como considera Antônio Carlos WOLKMER deve-se buscar na 

sociedade e na comunidade um instrumento contra-hegemônico, um “pluralismo 

comprometido com a alteridade e com a diversidade cultural”[71], partindo-se da 

prática democrática que reconheça o direito à diferença, à identidade coletiva, à 

autonomia e também ao acesso a direitos[72], resta evidente a incompatibilidade 
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dessa “nova” prática com a noção alienante de sujeito de direitos, que tenta aprisionar 

(e igualar) toda a complexidade do mundo em um conceito jurídico.  

5. Considerações finais  

A experiência dos movimentos sociais é clara ao demonstrar a insuficiência da 

noção moderna de sujeito de direito, seja porque inexiste tal igualdade e liberdade 

impregnadas no seu fundamento, seja porque a própria consideração de que “todos 

são livres e iguais” acaba por negar vida e autonomia à imensa massa da população, 

numa contradição que parece só ter solução com a revisão dos fundamentos do 

conceito ou, quiçá, com a própria desconsideração de um conceito forjado na 

Modernidade Jurídica. 

Enfim, se o que se busca é um novo Direito, com caráter eminentemente 

emancipatório, não se trata de reescrever o conceito, mantendo sua função 

alienante.[73] Se a primeira e fundamental noção do jurídico é o indivíduo, há de se 

olhar inevitavelmente para a sociedade em determinado momento histórico para que 

se possa compreender quem são os sujeitos que a compõem. 

Evidente que numa sociedade de demanda, tal como a brasileira do século XXI, 

marcada por profundas desigualdades sociais e uma pobreza que beira a miséria, onde 

avultam movimento sociais que trazem em seu bojo uma nova forma de produção 

jurídica e um alerta de mudança, insuficiente a noção de sujeito de direito tal como 

nos foi dada pela Modernidade. 

Insuficiente porque exclui de sua moldura a maior parte dos sujeitos de tais 

movimentos sociais. Alienante porque dá ao aplicador de direito a falsa impressão de 

que, aplicando a lei e as premissas de liberdade e igualdade, está aplicando a 

Justiça.[74] E, por fim, noção totalmente dispensável (tal como nos é dada) porque 

através dela não se tem mais do que um Direito “funcionário público com livro de 

ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor”.[75]  
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História do Direito Privado Moderno. 3ª ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
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Resumo: Discutir a influência da unicidade do direito advinda com o surgimento do 
Estado Moderno, com a conseqüente codificação do direito e a busca da segurança 
jurídica, comparativamente ao atual estágio jurídico ocidental, em que ganha projeção 
a idéia de pluralismo jurídico. Na busca da conciliação entre liberdade e segurança, se 
é que tal diálogo é possível, discutir-se-á o histórico das sociedades em que o 
pluralismo jurídico teve vigência, assim como o atual quadro de busca pela segurança 
jurídica.  
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Abstract: This issue aims to discuss the uniqueness of law which emerged from the 
Modern State, with the consequent codification of law and the search for legal security, 
in comparison to the present ocidental legal stage, where the idea of legal pluralism 
became important. Searching for the conciliation between freedom and security, if 
such dialogue is possible, it will be discussed the history of the societies where the 
legal pluralism took place, as well as the present search for legal security. 

Keywords: legal pluralism, legal security, uniqueness, freedom, equality 

1. Introdução  

Este artigo tem por objeto discutir a influência da unicidade do direito advinda 

com o surgimento do Estado Moderno e catapultada pela Revolução Francesa, com a 

conseqüente codificação do direito e a busca da segurança jurídica, comparativamente 

ao atual estágio jurídico ocidental, em que ganha projeção a idéia de pluralismo 

jurídico. É que da trilogia que representa o ideário da Revolução supra apontada 
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existem dois que efetivamente não foram aplicados (igualdade e fraternidade), sendo 

ambos substituídos por um quarto item, que faz parte, como salienta Marx, dos direitos 

humanos da burguesia: a segurança. Marx afirmava que os direitos humanos, 

expressos na “igualdade, liberdade, segurança e propriedade”, nada mais eram (ou 

são) que os direitos da sociedade burguesa, na sua individualidade, sendo todos 

garantidos formalmente pelo Estado[1]. O que efetivamente se buscou após a queda 

da Bastilha foi a liberdade centrada no individualismo burguês, associada à segurança, 

principalmente em relação ao acúmulo e manutenção da propriedade. A igualdade foi 

utilizada não como princípio, mas apenas de forma suficiente para garantir o mínimo 

de intervenção do poder estatal nas relações privadas, especialmente as econômicas. 

Já a fraternidade, hoje tão conhecida como solidariedade, teve fim mais triste. A 

história fez perceber que quando é ela deixada ao livre convencimento dos humanos a 

tendência é sua não concretização, havendo sempre necessidade, com raras exceções, 

de medidas de coação para que a fraternidade seja realizada em sua inteireza. 

Uma sociedade que busca arduamente liberdade (mesmo que seja a “egoísta” 

liberdade de consumir) e ao mesmo tempo a segurança, dois itens quase que na 

totalidade paradoxais, encontrará suas respostas? É possível conciliar itens tão 

díspares? Talvez seja necessário aliar outros itens à busca de liberdade antes de 

efetivamente obter segurança. Quem sabe a retomada da igualdade como eqüidade e 

também da solidariedade, base maior da tolerância e da aceitação da diversidade, 

resolvam essa angústia. Para tanto, também o direito deverá resgatar sua questão 

totalizante (e não unitária), que nada mais é do que aceitar várias formas de 

organização como também sendo jurídicas, abrindo mão da unicidade do direito, i.e., 

de aceitar como jurídico, legítimo e válido apenas aquilo que advém do poder estatal. 

É nessa busca da conciliação entre liberdade e segurança, se é que tal diálogo é 

possível, que se discutirá o histórico das sociedades em que o pluralismo jurídico teve 

vigência. De Roma à Idade Média, desta ao Estado Moderno, da Revolução Francesa 

ao direito brasileiro, passando pela questão dos indígenas, dos quilombolas e de 

Pasárgada, sendo este o codinome dado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos 

ao direito que emanava de uma favela carioca[2]. 

Como admitir a existência de Direitos, e torná-los legítimos, sem fazer ruir a 

aura de segurança jurídica surgida com o contrato social na forma proposta por 

Rousseau, em que o indivíduo cede (hipoteticamente) todos os seus direitos naturais a 

um ente abstrato (o Estado), que imediatamente os devolve sob a chancela de “direito 

positivo”? Talvez o direito, em sua acepção mais ampla que “ordenamento jurídico”, 
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possa apresentar, senão a solução, ao menos propostas mais convincentes para essa 

questão. 

Como o conceito de soberania na atualidade adentra em crise, visto que em um 

mesmo território os Estados nacionais não são mais absolutos no legislar, tendo de 

respeitar regras de direitos humanos e de direito internacional, por exemplo, entra 

também em crise a própria idéia de unicidade do direito. Surge com vigor, até como 

solução para a crise, nova percepção de pluralismo jurídico. Para entendê-la é fulcral 

resgatar os momentos em que o pluralismo jurídico vigorou na história da civilização 

humana, levando-se em consideração que o mesmo se caracteriza pelo fato de existir 

no mesmo espaço geopolítico mais de uma ordem jurídica, apesar de nem todas serem 

reconhecidas oficialmente como tal[3].  

2. A questão do “espírito municipal” 

Quando se dá atenção especial à história das primeiras cidades que 

futuramente foram consideradas gloriosas pela civilização ocidental – principalmente as 

que posteriormente deram origem à tradição jurídica adotada no Brasil – percebe-se 

que na sua formação imperava o “espírito municipal”. Este era resultado do 

entendimento de que a pátria era, antes de tudo, a terra dos pais, aquela que mantém 

sepultos os ossos de seus ancestrais e é ocupada por suas almas[4]. Portanto, cada 

cidade tinha seus próprios cultos, uma forma específica de organização e não aceitava, 

em hipótese alguma, o transporte desses costumes para outra cidade, já que se isso 

ocorresse, não estariam mais em sua pátria, com as almas dos seus. Nesse aspecto o 

culto, transmitido de geração em geração, passa a ser o fundamento de organização e 

hierarquia da cidade. Ou seja, aquela família que não conseguia dar continuidade ao 

culto de seus antepassados deixava de ser respeitada e perdia o poder[5], sendo 

natural que o chefe da família acumulasse também a chefia das questões religiosas. 

Como o espírito de pertencimento à terra era forte, o mesmo se dava em 

relação ao culto, ao direito, ao governo e a toda questão religiosa ou política. Até o 

casamento fora dos limites da cidade era algo impensado, tanto que os filhos de pais 

de cidades diferentes normalmente não encontravam cidadania em nenhuma delas. 

Percebe-se aqui claramente a dificuldade, praticamente impossibilidade, de ocorrer 

união que fizesse cidades diferentes viverem sob a égide de um mesmo governo. Não 

é isso que acontecerá com a cidade de Roma, não sendo mero acaso o fato de ter 

conquistado vasto império. É que o espírito municipal dos romanos era diferenciado, 

tendo relação direta com a formação da cidade. A composição étnica da população 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 06 – Janeiro/Junho 2008 

www.sociologiajuridica.net  
 

33 
 

romana foi especialíssima, já que teve por origem a mistura de vários povos: latinos, 

troianos (graças a Enéias), gregos, sabinos e etruscos[6]. Essa mistura de povos fez de 

Roma grande agregado de famílias com as mais diferentes origens e cultos.  

3. Roma e o pluralismo jurídico 

Formada por famílias das mais variadas origens, que cultuavam deuses de 

lugares tão díspares, Roma surge como uma cidade cuja religião municipal não a 

isolava das demais. Ao contrário, estava ligada à vasta região, da Itália à Grécia, sendo 

poucas as cidades (e respectivos deuses) que os romanos não admitiam em seu lar[7]. 

Os romanos passaram a utilizar essa peculiar característica, a multiplicidade étnica de 

seus cidadãos, para, paulatinamente, agregar todos os povos da Itália mediante um 

único governo. A lenda do rapto das mulheres sabinas por Rômulo, por exemplo, muito 

bem relatada por Coulanges[8], explica que o intuito do rapto não era conquistar 

algumas mulheres, mas sim o direito de casamento com a população sabina. É dessa 

forma que Roma cresce: conquistando povos, territórios e os cultos das cidades 

vencidas. Se, pela religião, as outras cidades estavam isoladas, Roma teve a habilidade 

de usá-la para integrar-se e dominar inúmeras outras cidades[9]. 

É a diversidade étnica supra apontada que justifica as diferentes origens dos 

reis romanos (o primeiro foi latino, o segundo Sabino, o quinto filho de grego e o sexto 

etrusco). Em uma sociedade religiosa era natural que o rei fosse também o grande 

sacerdote, acumulando ainda a função de grande juiz. Em Roma esse rei era 

assessorado pelo Senado, um conselho de anciãos constituído pelos chefes das famílias 

fundadoras da cidade, os patrícios. O Senado, durante a República (509 a.C. – 27 

a.C.), assumiu o comando de Roma. 

A cidade não era composta apenas pelos patrícios, mas também por outras classes 

sociais consideradas inferiores, mais precisamente os clientes, plebeus, escravos e 

peregrinos (estrangeiros). A História de Roma está repleta de relatos da luta entre 

patrícios e plebeus, lutas que existiram também nas cidades sabinas, latinas e 

etruscas, evidenciando a distinção e a separação de classes[10] da época, em que 

havia o reconhecimento de tal situação. A conseqüência lógica era o tratamento 

jurídico diferenciado para cada segmento social, uma das facetas do pluralismo 

jurídico, não a mais nobre, obviamente. 

Inicialmente o direito romano era constituído pelo ius civile, aplicado apenas 

aos cidadãos (cives), restando para os outros segmentos e para os outros povos aquilo 

que eles chamavam deius gentium, direito este sem excessos formalistas, pouco 
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embasado nos costumes e de característica mais universal. O direito das gentes 

destinava-se às relações dos estrangeiros entre si e em seus contatos com os cives. 

Dentro da divisão das magistraturas romanas, cabia ao pretor urbano aplicar o ius 

civile e ao chamado pretor peregrino decidir as questões afetas aos estrangeiros, em 

conformidade com o ius gentium. Além de o sistema jurídico aplicado em Roma ter 

muito mais uma característica personalista, e não territorial, utilizava-se o pluralismo 

jurídico também nas conquistas militares romanas. É que, ao dominar determinado 

povo, os romanos não impunham suas regras jurídicas, deixando que os dominados 

continuassem a ser regidos pelo seu próprio direito. Isso permitia uma compreensão 

dos costumes e do direito da civilização conquistada, o que propiciava, inclusive, que 

os romanos aperfeiçoassem sua estrutura jurídica com base na adoção de 

determinadas condutas jurídicas dos povos dominados[11].  

4. A Idade Média e o pluralismo jurídico 

Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, adentra-se a história 

no período denominado Idade Média, momento em que a percepção de pluralismo 

jurídico evidencia-se. Levando-se em conta o ensinamento de Jérôme Baschet, de que 

“as datas retidas importam pouco, pois toda periodização é uma convenção artificial, 

em parte arbitrária, e enganadora se lhe são conferidas mais virtudes do que ela pode 

oferecer”[12], percebe-se a importância de delimitar determinados períodos em busca 

de maior uniformidade e contextualização dos eventos a serem estudados. A par não 

haver objeção à divisão feita por Le Goff, que a partir da percepção de história de 

longa duração estende os parâmetros que caracterizam a Idade Média até o século 

XVIII[13], entender-se-á, neste artigo, como o período supra citado, aquele 

compreendido entre a queda dos impérios Romanos do Ocidente em 476 e do Oriente 

em 1453. Em relação à periodização interna há uma subdivisão denominada Alta Idade 

Média, período compreendido entre a queda do Império Romano do Ocidente, no 

século V, e o advento da burguesia, entre os séculos XI e XII, época histórica em que 

ficou muito evidente a coexistência de vários sistemas jurídicos, em autêntico 

pluralismo. É que, com o esfacelamento de Roma, assumiram o poder os bárbaros, 

especialmente aqueles de origem germânica. Detentores de um direito 

consuetudinário, embasado nos costumes, não conseguiram impor sua forma de 

organização social aos romanos, civilização muito mais evoluída. A solução foi optar 

pela aplicação do princípio da personalidade da lei, em que o direito germânico 

vigorava para os que possuíam essa ascendência e o direito romano era aplicado aos 

romanos. 
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No entanto, com o passar dos anos, tanto pela miscigenação entre os povos em 

questão, como pela incorporação mútua de direitos, acabou-se por produzir o que os 

historiadores denominam de direito bárbaro-romano[14], com a mistura de costumes 

bárbaros com o avançado direito romano. Isso propiciou que cada civilização 

produzisse seu direito com base nos respectivos costumes, mas todos com um direito 

temperado pela sapiência romana. Foi o caso dos francos, eslavos, visigodos, 

ostrogodos etc. 

No mesmo período, aproveitando-se das invasões bárbaras que colocaram fim à 

milenar autoridade romana, os cristãos, mais precisamente a Igreja católica, herdaram 

essa autoridade. Pauta-se o cristianismo por ser uma religião de caráter universal, que 

não se regula pela ligação do homem com a cidade, e sim por sua relação direta com 

Deus. Ao abrir mão da potestas, do poder temporal, podia essa nova religião ser 

adotada por reinos distintos, mesmo que fossem inimigos entre si. A autoridade 

colocava-se acima do poder[15] e, com isso, a Igreja conseguiu impor o direito 

canônico a todos aqueles reinos que se converteram à nova religião, e foram 

praticamente todos no continente europeu à época. 

No final do século VIII a Igreja fez aliança com Carlos Magno, rei dos francos, a 

principal potência bélica européia da época, com o intuito de unificar novamente a 

autoridade com o poder temporal, numa busca pela reedição do Império Romano do 

Ocidente, agora com a perspectiva de uma autoridade mítica do Império do Ocidente 

como República cristã (católica). Essa união serviu para confirmar a relação de 

autoridade (auctoritas) exercida pela Igreja face ao poder (potestas) temporal[16]. 

Ocorre que a luta pela unificação dos vários reinos existentes à época obrigou Carlos 

Magno a negociar apoio, e este era recebido em troca de grandes extensões de terras 

e relativa autonomia dada a inúmeros nobres. Acabou por fortalecer a vassalagem, que 

é uma homenagem pessoal, um vínculo entre senhores, e o benefício da concessão de 

terras. Com a morte de Carlos Magno e conseqüente ruptura do Império Carolíngio, 

naturalmente abriu-se caminho para a feudalização da Europa, movimento que vinha 

ocorrendo lentamente desde o século V, com o retorno das populações ao campo. Esse 

fato propiciou a autonomia de diversas forças para produzir o Direito, já que surgiu um 

vácuo de poder, sem nenhuma força capaz de preencher o vazio existente. Foi 

justamente essa impotência, responsável pela não utilização do direito como 

instrumento de poder que possibilitou relativa autonomia das diversas forças presentes 

na sociedade, promovendo uma situação plural de Direitos[17], com vários centros 

produtores de normas. 
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Pelo anteriormente exposto percebe-se claramente que na sociedade européia 

da Alta Idade Média conviviam diversas ordens jurídicas, mais especificamente (i) o 

direito comum temporal, embasado nos costumes derivados do antigo direito romano e 

que permaneceu como caldo cultural nas sociedades daquele período; (ii) o direito 

germânico, também embasado no direito consuetudinário e por muitas vezes 

influenciado pelo Código Teodosiano, de 438; (iii) o direito canônico, que era o direito 

comum em matérias espirituais, mas com grande influência também no direito laico; 

(iv) e os direitos próprios, específicos de cada comunidade, de cada feudo[18]. 

Importante salientar que também o direito canônico se distinguia entre o direito 

comum, cujas normas eram emanadas de uma jurisdição geral, como aquelas oriundas 

dos concílios ecumênicos, e os direitos próprios, relativos às ordens das autoridades 

religiosas locais[19]. 

Como no momento histórico abordado não havia ainda surgido o conceito de 

soberania, característica marcante do Estado Moderno, que será objeto de análise no 

próximo item, não se tinha a percepção de que o Estado era soberano em relação a 

determinado território, devendo haver neste apenas um único direito a ser aplicado. 

Portanto, naquele período, oficialmente, várias ordens jurídicas sobrepunham-se, 

podendo ser aplicada qualquer uma delas, dependendo das circunstâncias e dos 

interesses em jogo, em clara situação de pluralismo jurídico, em que coexistem no 

mesmo espaço social diferentes complexos normativos, com legitimidades e conteúdos 

os mais diversos, bem diferente da atualidade, em que um direito estatal sobrepõe-se 

a qualquer possibilidade de validade de outras ordens jurídicas.  

5. O Estado Moderno e a soberania 

O advento do Estado Moderno tem como data específica o ano de 1648, 

período em que foram elaborados os tratados de paz de Westfália, que colocaram fim 

à Guerra dos Trinta Anos, um conflito religioso com características de guerra civil que 

dizimou boa parte da população da Europa. É a partir desse evento que ganhou 

destaque o conceito de soberania, que passou a ser inerente a qualquer Estado, 

independentemente do tamanho do seu território ou de seu poderio econômico ou 

militar. O Estado passa a ser caracterizado pela presença de quatro itens específicos, 

ou seja, para ser considerado como tal precisa ter povo, território, soberania e 

finalidade[20]. Em sendo a soberania considerada como una, indivisível, inalienável e 

imprescritível, da sua união com o quesito “território” nasceu a percepção de que em 

determinado espaço territorial deve ter vigência apenas uma ordem jurídica, sob pena 

de não se concretizar um Estado. 
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Entre os séculos XVI e XVIII o direito tornou-se cada vez mais escrito, sendo tal 

fato resultado direto do fortalecimento dos Estados, que passaram a dar redação oficial 

para a maior parte das regras costumeiras. Em busca da legitimidade para essa nova 

ordem dois filósofos políticos se destacaram: Montesquieu, com a divisão dos poderes 

na obra O espírito das leis, e Rousseau, com a soberania do povo na obra Do contrato 

social. É que a nova ordem, para ter legitimidade, necessitava de instituições que 

garantissem a segurança, e a separação dos poderes foi fundamental para tanto, 

desvinculando o Judiciário do Executivo, fato que trouxe a aura de neutralidade ao 

direito. Essa nova perspectiva, tão reclamada pelos juristas, foi fundamental para o 

surgimento de outra forma de saber jurídico, que culminou na ciência do direito do 

século XIX, que trouxe junto com ela a unicidade do direito e a redução deste à norma 

posta. É que após Rousseau, com a substituição do rei pela nação, conceito mais 

abstrato e maleável, foi possível manter o caráter uno, indivisível, inalienável e 

imprescritível da soberania em perfeita sintonia com o princípio da divisão dos 

poderes[21]. Como resultado direto da neutralização política do Judiciário, ocorreu o 

deslocamento da feitura de normas para o Legislativo, ganhando a lei lugar destacado 

como fonte do direito.  

6. Modernidade e Pluralismo 

A modernidade acelerou a ruptura com um modelo de sociedade baseado na 

regulação religiosa, inaugurando novo modus vivendi. A partir de então é a consciência 

do sujeito que assume ostatus de definidora de critérios para a definição de valores e 

regras que orientam a vida. “A ênfase na afirmação do sujeito abre espaço para o 

reconhecimento de diversas concepções de vida, já que é mais aceita a existência de 

uma única fonte de critérios e valores. A vida em sociedade torna-se um espaço plural 

em que os diferentes sujeitos, individuais ou coletivos, têm de conviver entre si, 

reconhecendo a legitimidade de uns e outros”[22]. 

Nesse contexto o pluralismo coloca-se acima da diversidade. Configura-se na 

existência de diferentes concepções de vida, além de exigir o reconhecimento pela 

sociedade e pelo Estado da legitimidade dessas diversas concepções, reclamando as 

condições necessárias para “garantir que pessoas, grupos e instituições convivam entre 

si com liberdade e com transigência”[23]. Graças à afirmação da autonomia do sujeito, 

que atinge a dimensão pessoal, e à autonomização, que atinge as diferentes esferas 

sociais onde estão os grupos e as instituições, ganha força o pluralismo de concepções 

de vida. E é nesse pluralismo, considerado importante item da democracia atual, que 

“possibilita compreender esta última como um cenário de crise latente em que o 
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conflito é uma situação constante nas relações entre os vários sujeitos. A democracia, 

por isso, não é só a possibilidade de convivência das diferentes concepções de vida, 

mas é também o espaço onde essas diferentes concepções se colocam de forma 

abertamente conflitiva”[24]. Como a idéia de democracia como convivência pacífica 

não só é uma ilusão, como não contribui para a democratização da sociedade[25], 

para buscar uma sociedade igualitária (e não igual), torna-se necessário aceitar cada 

vez mais o diferente e as diferenças. Acontece que a unicidade do direito vai 

justamente na contramão dessa evidente necessidade. 

Ademais, diferentemente de todas as épocas históricas anteriores, em que o 

Direito era considerado como algo estável perante as mudanças do mundo (fundação 

para os romanos;revelação para a Idade Média; razão na Era Moderna), no século XIX 

foi a mutabilidade do direito que passou a ser usual (lei escrita), e a idéia de que o 

direito não muda passou a ser a exceção[26]. Essa institucionalização do direito, agora 

com total enfoque na fonte escrita, foi denominado direito positivo, e a partir de então 

ganhou força a tese de que só existe um direito, o positivo, sendo este o fundamento 

do chamado positivismo jurídico, corrente dominante a partir do século XIX.  

7. Unicidade do direito e segurança jurídica 

Com o iluminismo no século XVIII e a vitória burguesa na Revolução Francesa 

buscou-se a segurança em altíssimo grau, principalmente para defender a propriedade, 

e nada mais eficaz para tanto do que um direito feito por quem detém o poder 

econômico e adaptável às suas respectivas necessidades. É que com a Revolução 

Industrial a transformação técnica era muito rápida, fato que exigia respostas rápidas 

do direito, e que o direito costumeiro não conseguia atender. Já o direito reduzido ao 

legal (único e positivado), como basta uma caneta para alterá-lo, é mais adaptado às 

questões temporais. Sua validade começa a ser percebida como algo maleável, até 

manipulável. Ocorre a supervalorização da lei que vai crescendo até chegar no 

legalismo. Com isso foi possível considerar qualquer comportamento como juridicizável, 

ou seja, não era mais necessário considerar o aspecto consuetudinário, aquilo que 

sempre foi. Agora as normas passam a ser escolhidas conforme as necessidades, mas 

devem fazer parte de um único sistema, o ditado pela classe dominante, já que a 

segurança continua sendo primordial, principalmente a patrimonial. 

Condicionou-se no imaginário popular, inclusive em relação ao mundo jurídico, 

de que só o direito pode assegurar a ordem e a segurança necessárias ao progresso. O 

resultado dessa nova percepção é o abandono tanto da descentralização do poder 
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como do pluralismo de ordenamentos jurídicos, em busca de unificação dos territórios, 

a fim de permitir a formação de um Estado Nacional soberano e detentor do monopólio 

de produção das normas jurídicas. 

Como ainda se adota a forma de organização estatal oriunda do Estado 

Moderno, complementada pelas modificações trazidas pela Revolução Francesa, não se 

pode aceitar, dentro do mesmo território, mais do que um único sistema jurídico. A 

conseqüência direta dessa ciência jurídica moderna ocidental é a ocultação da 

diversidade existente na sociedade. Com isso se aceita uma ficção que exerce a função 

ideológica de ocultar as diferenças, além de impor seus próprios fundamentos como 

forma de dominação cultural. Exemplo disso é o tratamento dado ao índio (e a seus 

direitos, inclusive como nação) ao longo da história do Brasil. No momento da 

Independência de Portugal não se deu reconhecimento legal aos indígenas, passando 

eles a serem tratados como indivíduos formalmente iguais aos demais. O resultado, 

trágico, é a famosa e triste frase “índio bom é índio morto”: entendeu-se que o índio 

devia mesmo ser aculturado, integrado à sociedade dominante, em clara predileção 

pela política de aculturação em detrimento da valorização da diversidade cultural[27]. 

A unicidade do direito não só é uma ficção como atenta frontalmente com o 

respeito à diversidade cultural. Boaventura de Souza Santos, por exemplo, diz que 

“existe uma situação de pluralismo jurídico sempre que no mesmo espaço geopolítico 

vigoram (oficialmente ou não) mais de uma ordem jurídica. Esta pluralidade normativa 

pode ter uma fundamentação econômica, rácica, profissional ou outra; pode 

corresponder a um período de ruptura social como, por exemplo, um período de 

transformações revolucionárias; ou pode ainda resultar, como no caso de Pasárgada, 

da conformação específica do conflito de classes numa área determinada da 

reprodução social - neste caso, a habitação”[28]. Como o sistema jurídico não 

reconhece essa pluralidade, somos obrigados a massificar o direito, reduzindo-o ao 

ordenamento jurídico, e esse ordenamento é único, sendo aquele imposto pelo Estado. 

Essa percepção de que o Estado não deve concentrar e unificar o direito, 

desconsiderando a pluralidade e complexidade de nossa civilização, também é 

defendida por Wolkmer, que afirma que “o principal núcleo para o qual converge o 

pluralismo jurídico é a negação de que o Estado seja o centro único do poder político e 

a fonte exclusiva de toda produção do Direito. Na verdade, trata-se de uma 

perspectiva descentralizadora e antidogmática que pleiteia a supremacia de 

fundamentos ético-político-sociológicos sobre critérios tecno-formais positivistas”[29].  
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8. Ciência jurídica moderna e o ocultamento das diferenças 

Como visto no item anterior, há clara predileção pela política de aculturação em 

detrimento da valorização da diversidade, sendo a história dos índios brasileiros e 

americanos em geral exemplo gritante desse fato. É que o tecnicismo, do qual a 

unicidade do direito é um dos frutos, serviu para a europeização do mundo, devendo, 

portanto, os “bárbaros”, incapazes de desenvolveram uma ciência como a européia, 

serem todos “aculturados”. Com isso vendia-se o mal sob a forma de benefício 

ofertado pelo explorador aos explorados. A conseqüência é que a ciência jurídica 

moderna ocidental oculta a diversidade existente na sociedade e aceita uma ficção que 

exerce a real função ideológica de ocultamento das diferenças e de imposição de seus 

próprios fundamentos como forma de dominação cultural. Ao se aceitar a existência de 

apenas um sistema jurídico, impõe-se, com base na univocidade do direito, a 

concepção jurídica dominante sobre todas as outras formas existentes dentro do 

território nacional. 

Se o direito moderno, com foco na igualdade-liberdade-individualidade anulou 

as diferenças étnicas e culturais, significa que não aceita o diferente. Como o sistema 

jurídico brasileiro atual ainda é construído sobre esse tripé, fica patente a insuficiência 

dos direitos e garantias fundamentais na proteção dos direitos das minorias étnicas. 

Aceitar a existência de outros direitos que não o imposto pelo Estado representa não 

só opor-se a uma única matriz cultural, mas também respeitar e proteger o direito à 

diferença, essencial para o futuro humano. 

A história do direito indígena não é diferente da nos negros africanos que aqui 

aportaram e daqueles hoje denominados afrodescendentes. Exemplo categórico refere-

se aos quilombolas e sua árdua luta pelo reconhecimento de propriedade da terra que 

forma o quilombo. Vale ressaltar que quilombo, que na língua banto significa 

“povoação”, foi definido, em 1740, pelo Conselho Ultramarino Português, como “toda 

habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que 

não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele”. Por incrível que pareça, 

foi esta caracterização que influenciou vários pensadores, que passaram a admitir a 

existência de quilombos como algo pretérito, cuja existência coincidia com o regime 

escravocrata e tão-somente isso. A visão histórica sobre as comunidades rurais 

estabelecidas pela comunidade negra ficou reduzida, sendo essa “redução” proposital, 

fruto de uma ideologia que ignora intencionalmente os efeitos da escravidão no Brasil 

e, principalmente, o que aconteceu logo após a abolição da escravatura: total falta de 

política pública que buscasse a inserção do antigo escravo na sociedade[30]. Exemplo 
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dessa política que desconsidera a diversidade e a pluralidade é o fato de não ter sido 

regularizada, até hoje, a posse de terras às comunidades de escravos e descendentes 

de escravos que legitimamente as detinham à época. 

No mesmo diapasão podem-se citar vários outros exemplos. Segue mais um, 

que foi fruto de excelente pesquisa desenvolvida na favela do Jacarezinho, na cidade 

do Rio de Janeiro. Lá, no início dos anos 1970, Boaventura de Souza Santos fez intensa 

pesquisa junto aos moradores e à Associação de Moradores, avaliando o histórico do 

direito à moradia daquela comunidade. Na favela, normalmente um “espaço territorial, 

cuja relativa autonomia decorre, entre outros fatores, da ilegalidade coletiva da 

habitação à luz do direito oficial brasileiro”[31], existe um direito não-oficial, que no 

caso em tela foi chamado por Boaventura de “direito de Pasárgada”, direito este que 

“vigora em paralelo (ou em conflito) com o direito oficial brasileiro e é desta 

duplicidade jurídica que se alimenta estruturalmente a ordem jurídica de 

Pasárgada”[32]. 

Entre os dois direitos estabelece-se uma relação de pluralismo jurídico 

extremamente complexa. Não se trata de uma relação igualitária, já que o direito da 

comunidade que habita uma favela é sempre e de múltiplas formas um direito 

dependente em relação ao direito oficial brasileiro. Dois dos mecanismos oficiais de 

ordenação e controle social, a Polícia e os Tribunais, não ajudam a resolver essa 

questão. É que chamar a polícia é inútil e perigoso, porque além de aumentar a 

visibilidade de Pasárgada como comunidade ilegal, fato que poderia eventualmente 

criar pretextos para remoção, a Polícia também é vista pela comunidade como uma 

força hostil investida de funções estritamente repressivas. Em relação aos Tribunais a 

situação não é diferente, sendo vistos, tanto advogados como juízes, como demasiado 

distanciados das classes baixas para poder entender as necessidades e as aspirações 

dos pobres[33]. Com isso a comunidade fica ilegal à luz do direito oficial, e recorrer 

aos tribunais para resolver conflitos sobre terras e habitações não só é inútil como 

perigoso. Inútil porque os tribunais têm que seguir o código e os direitos previstos nos 

códigos nem sempre atendem às necessidades dessas comunidades; perigoso porque 

trazer a situação ilegal da comunidade à atenção dos serviços do Estado pode levá-los 

a perder o que possuem[34].  

9. A igualdade como mediadora da liberdade e da segurança 

O Estado Moderno traz no seu bojo os ideais de igualdade e liberdade, mas 

procura realizar efetivamente a liberdade e a segurança, que devem ser garantidas a 
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partir da positivação do direito. Ocorre que o direito desse mesmo  Estado, que se diz 

democrático e liberal, vem a ser a suprema realização do conceito de direito 

identificado na lei, trazendo como resultado a unicidade do sistema jurídico, ou seja, 

não há outro direito que não o do Estado, ignorando-se as formas plurais de 

juridicidade. Como o Estado é ligado à denotação otimista da ordem, a história do 

direito apresenta-se como a história do bem comum, da democracia, da liberdade e da 

igualdade, jamais sendo apresentada como a história da sede de poder, do egoísmo, 

da ganância, da tirania, da intolerância, do retrocesso humano. 

Ao se proclamar como a única ordem existente, ou pelo menos válida, a 

unicidade do direito não passa de uma ficção, em que se aniquila a realidade em busca 

da segurança jurídica, mas que na maioria das vezes não deixa de ser a sobreposição 

da ideologia dominante aos autênticos interesses do coletivo. Não é possível tutelar a 

diversidade sócio-cultural presente em um Estado abrindo mão da pluralidade de 

direitos existentes no seio de suas inúmeras comunidades, mesmo que seja em prol da 

pretensa segurança de um único sistema jurídico. Normalmente busca-se no sistema 

jurídico ofertado pelo Estado a solução para as injustiças existentes. Ocorre que a 

validade das normas é tratada principalmente em seu caráter condicional, 

retrospectivo: basta seguir os parâmetros estabelecidos para sua produção que passa 

ela a ser válida, fato que reproduz a hegemonia de poder da classe dominante. Está na 

hora de avançar na prática da validade finalística, aquela que permite ajustar a norma 

para obter um fim que dignifica o ser humano na sua individualidade e a sociedade 

como um todo. Validade finalística é aquela em que a validade da norma está 

relacionada aos fins que ela alcança, principalmente em relação à base principiológica 

presente, no caso do Brasil, na Constituição Federal. 

Partindo-se da idéia de que só é possível obter liberdade e segurança em boa 

medida quando estão elas acompanhadas da igualdade, nada melhor do que utilizar a 

validade finalística para atingir a igualdade, o que propicia certo afastamento da ordem 

estatal e o respeito a uma ordem plural de direitos. Se a principal finalidade do direito 

é a justiça social, e para tanto a igualdade deve ser buscada, melhor ir logo ao seu 

encalço, porque liberdade e segurança, apesar de prometidas pelo direito único, são 

falácias se desvinculadas da busca constante por uma sociedade mais justa, solidária e 

igualitária.  
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Ius Commune: uma manifestação pluralista na Idade Média? 
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Resumo: O texto busca delimitar historicamente a manifestação de uma época 
fundamental na formação do Direito moderno, não pelos seus esquemas mentais, 
propriamente ditos, mas pelo início do estudo específico do Direito em Universidades e 
pela pluralidade de manifestações jurídicas legitimadas pelo poder em voga. O Ius 
Commune consegue “mundializar” o Direito, sem desconsiderar as realidades com suas 
manifestações jurídicas próprias de cada região, o que indica uma potencial 
manifestação diversificada de fontes do Direito. A formação do Ius Commune 
possibilitou a recepção do Direito Romano por meio do estudo do Corpus Iuris Civilis e, 
ainda, o desenvolvimento do Direito Canônico com seu Corpus Iuris Canonici. E, ainda, 
pode guiar para a constituição de um ordenamento mundial.  

Sumário: 1. Introdução; 2. Noção de pluralismo jurídico; 3. Característica do Ius 
Commune; 4. Delimitações e distinções; 5. Ius Commune versus Ius Proprium; 6. 
Difusão do Ius Commune; 7. Conclusão; 8. Bibliografia.  

Palavras-chave: Pluralismo Jurídico; Ius Commune; Direito Medieval; recepção do 
Direito Romano; História do Direito.  

Abstract: The text search historically define the expression of a time critical in 
shaping the modern law, not by their mental schemes, themselves, but at the 
beginning of the specific study law at universities and the plurality of expressions legal 
legitimacy for power in vogue. The Ius Commune is the “global law”, without disregard 
the realities with their own legal demonstrations of each region, which indicates a 
potential manifestation of diverse sources of law. The formation of the Ius Commune 
allowed the receipt of the Roman law through the study of Corpus Iuris Civilis, and the 
development of Canon Law with your Corpus Iuris Canonici. And, can lead to the 
formation of a world ranking. 

Keywords: Legal Pluralism; Ius Commune; Law Medieval; receipt of the Roman law; 
History of the law. 

1. Introdução  

Ao convocar essa noção pluralista num ambiente medieval buscar-se uma 

forma de pluralismo jurídico manifestada no arco histórico fundante do Direito 

moderno. Além do mais, indica a coexistência de inúmeras particularidades da 

manifestação jurídica, irredutível à concepção legislativa como Direito – com isso quer-

se constatar um pluralismo jurídico na mundividência do ius commune. Óbvio que a 

noção empregada neste ensaio foge da concepção do pluralismo jurídico atual, mas 

não deixa de assemelhar-se a ele em alguns aspectos, talvez no principal, por ser 

oriunda de diversos pontos (pessoas, entidades, grupos…) de “potentia”. Assim na 
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praxismedieval, o Direito não se restringe (submete) exclusivamente a um único centro 

de poder, ele se adaptar às circunstâncias da tentativa de transformar o continente 

europeu em Império Cristão. Por isso encontra-se a figura do Utrumque Ius, eivada 

das concepções temporais (com as leges) e de concepções divinas (com oscanones), 

duas visões que, conjugadas, formam um unidade na pluralidade, como se existissem 

vários fragmentos jurídicos em uma única esfera. 

Cabe observar o seguinte: a sociedade moderna parte, já com as 

Universidades, dessa concepção jurídica até atingir o monismo jurídico, com 

apropriação do Estado da possibilidade de impor o Direito nos séculos XVII e XVIII; 

período característico da dessacralização do mundo-da-vida e unificador das 

percepções desse mundo no Homem. Por conseguinte, o Direito vai adotar a visão 

exsurgente e se adaptar às novas diretrizes, principalmente de um ordenamento 

jurídico (im)posto pelavontade geral calcada na ratio humanae. Destarte, com as crises 

sociopolítico-econômico-jurídicas ocasionadoras de disparidades sociais e de 

defasagens jurídicas, opluralismo, entendido hodiernamente, vincula-se à admissão de 

ordenamentos extra-estatais, ou seja, produzidos fora do âmbito do poder do Estado, 

justamente para suprir e corrigir a incapacidade e as injustiças produzidas pelo aparato 

estatal. 

Portanto, o texto se desenvolve procurando demonstrar que, no período do ius 

commune, por conseguinte na História jurídica Ocidental, a idéia de pluralidade de 

(fontes) Direitos era aceita e conseguia se manter coesa e harmônica e, é claro, o 

pensamento e as condições mundanas eram diferentes das atuais, no entanto, fica 

demonstrada a possibilidade de consenso tencionado a estruturar um ambiente comum 

diante das inúmeras diferenças culturais existentes à época. Delimitar o sentido do ius 

commune é encontrar um (tangível) sentido para o “pluralismo jurídico moderno”, pois 

conhecer as experiências do passado significa compreender o presente e evitar erros 

no futuro. Então, traça-se uma das manifestações de pluralidade do Direito na Idade 

Média, ao se compreender o ius commune.  

2. Noção de pluralismo jurídico  

Como se destaca supra, a noção de pluralismo jurídico abstraída do medievo, 

especificamente no ius commune, possui algumas diferenças com o trabalhado pelos 

autores contemporâneos (brasileiros). Em face disso, cumpre delimitar o espaço de 

ação (noção) desse pluralismo utilizado no texto. Isso implica uma manifestação 

complementadora do sistema jurídico medieval, enquanto o atual pluralismo tem o 
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condão de contestar e contrapor-se (de libertar) à hegemonia do monismo jurídico 

estatal, tudo devido às diferentes estruturas de valores, de poder e de interesses 

vigentes em cada período histórico[1]. A dinâmica complementar e a cooperativa das 

diversas manifestações jurídicas, aceitas com relativa legitimidade pela sociedade da 

época, é diferente da coeva aceitação viabilizada pela força reivindicatória dos agentes 

interessados em proteger ou legitimar juridicamente seus interesses. Isso indica, de 

pronto, uma diferença de consideração: o pluralismomedieval formava, com distintos 

segmentos jurídicos, um todo harmônico. O contemporâneo refere-se ao confronto de 

poder entre a legitimidade monística do Estado (em dizer o Direito) e as necessidades 

(interesses) manifestamente legítimos de segmentos ou de movimentos sociais. Ainda 

na seara do pluralismo (ou da pluralidade de ordenamentos) pode-se invocar a relação 

entre o International Law and internal Laws, duas ordens distintas (com toda a 

problemática provocada pelo Direito Internacional) que, em alguns momentos se 

aceitam e em outros se repudiam mas, quando consideradas legítimas e atuantes, 

devem ser coordenadas num mesmo sentido[2], formando diferentes centros de 

manifestação do Direito, destarte, escapando do monismo. 

No concernente ao pluralismo, pode-se considerar a existência plural e 

diversificada de realidade e de múltiplas formas de ação prática, com autonomia e 

particularidades próprias [3]. Na mesma esteira cabe elencar algumas características 

do pluralismo: “autonomia”, “descentralização”, “participação”, “localismo”, 

“diversidade” e “tolerância”[4]. Características essas que guardam sensíveis diferenças 

com a época do Ius Commune, muito embora se possam localizar essas peculiaridades 

(restritas a alguns grupos) no medievo. No entanto, o ordenamento jurídico assume 

esses caracteres, pois existe a autonomia e a descentralização, quando se detecta o 

escalonamento de fontes legitimadas para ditar regras. A participação e o localismo 

são encontrados na possibilidade de cada microrregião (como feudo, Universidades …) 

criar e orientar – participando no – o Direito (respectivamente). E, por último, a 

diversidade e a tolerância são peculiaridades aderentes nas diferentes manifestações e 

na aceitação da diferença. Deve ficar clara a distinção dos esquemas mentais de cada 

época e da abrangência dessas características; mesmo assim, consegue-se pontuar o 

pluralismo jurídico no medievo. 

Isso corrobora a possibilidade de se encontrar uma enormidade de dimensões 

nas várias espécies de pluralismo, inclusive o jurídico[5]. No tangente ao jurídico, 

pode-se encontrar um denominador comum nessa diversidade: o fato de o Direito 

emanar de diversas e de autônomas fontes, sem estarem elas sob o jugo de um único 

poder ou ente. Assim, poder-se-á batizar o ambiente do Ius Commune de pluralista, 
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fundamentalmente, no tocante à riqueza de sua composição. Isso se evidencia na 

própria delimitação do que é o Ius Commune.  

3. Característica do Ius Commune  

O ius commune consiste num fenômeno de proporções globalizadas que 

abrange o continente europeu, constantemente interagindo com as ordens jurídicas 

locais e instalando um ambiente de unidade e uniformidade (universalidade) entre 

elas[6], ou seja, ele ultrapassa fronteiras físicas e étnicas e se instala na mundividência 

medieval, com a instituição do feudo[7], quando terá seu período de ascensão e de 

decadência. Torna-se predominante como Direito a ser implementado, na tentativa de 

legitimar o Império Cristão, que mantinha, na estaticidade do mundo e do ser humano, 

uma ordem regida por uma teologia-política[8]. Após um longo período de tempo, 

assume a postura de subsidiariedade frente ao ius proprium e chega a desaparecer 

com o advento dos quadros mentais ainda hoje encontrados em vigor, pelo menos 

parcialmente. Isso não implica que seus preceitos tenham sido desprezados, pelo 

contrário, muito da experiência medieval serviu para fundamentar o Direito 

contemporâneo. Além do mais, sua introdução na vida social dar-se-á de maneira 

acolhedora, receptiva, ele não será imposto por nenhum poder político além do 

reconhecimento de pleno Direito pela esfera social, devido ao trabalho de criação e 

ensino dos juristas, que compõem um Direito iurisprudential; com as peculiaridades de 

adaptação da lei ao caso concreto, numa procura de sentido nos princípios 

orientadores que forneciam a base para a interpretação e/ou argumentação através do 

reconhecimento social da auctoritas iurisprudential[9]. O inverso ocorre após o 

jusnaturalismo-racionalista, em que a lei era pré-estabelecida e o caso devia subsumir-

se a ela, sem nenhuma ou com mínima intervenção do jurista (sem a noção de 

iurisprudentia). Serão os argumentos das escolas e as estruturas jurídicas(imperial-

religiosa e a confluência entre a Fé, a Ética e o Direito) do período romano que terão 

suficiente influência e autoridade para se imiscuírem e se expandirem legitimamente 

sem imposições verticalizadas de poder, a não ser pela idéia de lei divina. O percurso 

do ius commune revelará o embate de concepções jurídicas entre escolas e se 

extinguirá na preponderância da soberania estatal e absoluta com a lógica monísta do 

Jusnaturalismo-racionalista, que será preparado pela concepção humanista, marcada 

definitivamente pelo movimento da secularização e com o advento da codificação. 

Outro aspecto de relevância encontra-se no seu desenvolvimento pelas 

Universidades: elas começaram a surgir com o estudo do Corpus Iuris Civilis e, 

também, com a agregação do Corpus Iuris Canonici, constituindo-se nos cursos de 
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leges e canones[10] (Utrumque Ius), respectivamente. Com esse fato, impõe-se a 

demarcação de um início da tecnociência jurídica que dominará o mundo Ocidental 

com seus conceitos e elaborações ainda reluzentes nos tempos atuais. A 

contemporaneidade do estudo do ius commune torna-se veemente quando se está a 

pensar numa união entre os países europeus, uma união que abrange, também, a 

esfera jurídica[11], sendo constituído um sistema para toda a comunidade dos países 

inclusos[12]. Muito embora o tempo, o costume, a economia, a política, o interesse e 

todas as outras circunstâncias sejam distintas, não as mesmas da época medieval, se 

encontram nesse sistema, pelo menos, historicamente – considerando – um modelo 

base para a construção de um pensamento reflexivo. Mesmo pela razão de haver, com 

o ius commune, a preservação das identidadesculturais locais em seus costumes, 

estatutos e leis (ius proprium), o que constituía um ambiente de pluralidade (ou de 

pluralismo jurídico), viabilizando uma união sem dissipar ou deteriorar as culturas 

regionais. Além disso, havia, também, a mesma linguagem (qual seja: o Latim) e 

entendimento entre os vários juristas das diversas localidades[13].  

4. Delimitações e distinções  

A possibilidade de reportar-se à idéia de ius commune advém da época romana 

e seu Império, eis que foi, justamente com o Direito Romano, que se utilizou a 

expressão ius commune em seu significado lato sensu, em contraposição a um direito 

próprio. No entanto, não foi demarcado suficientemente o significado técnico dessa 

expressão. Na época medieval, será elaborado outro significado – ou, pelo menos, não 

teve o mesmo entendimento. Nota-se, entre os principais jurisconsultos, divergências, 

por vezes pequenas, de um uso disforme dessa expressão[14] em contraposição ao ius 

proprium[15] (notoriamente essa questão surge em face do testamento ordinário que 

estava em dissonância com o militar [ius militare])[16]. A problemática se concentra, 

preponderantemente, na segmentação existente no direito romano, ou seja, o ius 

gentium era aplicado entre os estrangeiros e, também, entre os estrangeiros e os 

romanos, os quais, de forma isolada, tinham como direito o ius civile. A distinção torna 

o ius gentium direito comum a todos os povos, o que causa uma confusão com o ius 

naturale, mas isso pode ser, de uma forma pelo menos parcial, resolvido com a 

diferença entre a teoria e a prática, ou melhor, os romanos tiveram uma característica 

jurídica fundamentada numa prática, ao passo que o ius gentium, criação romana, se 

diferencia da atuação teórica grega, que se aproxima da idéia de ius naturale, fato 

responsável por causar uma cisão entre esses conceitos. 
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No entanto, o ius commune absorve essas duas peculiaridades e as agrega ao 

seu patrimônio[17]. Portanto, há dificuldades em delimitar essa polêmica, mas pode-se 

distinguir, segundo umas das teorias, o ius commune com Gayo (ratio naturalis-ius 

gentium contrapunha o ius civile)[18] e Ulpiano (natura) no sentido de existir certo 

Direito independente de criação-instituição humana e, por isso, abrangendo todos os 

Homens e os animais (em gênero) com sua base na natureza das coisas. Em 

contraposição a isso, há os Direitos elaborados pelos povos em suas localidades e com 

suas peculiaridades[19]. Nessa concepção romana não há vestígios do Direito Canônico 

(de sustentação medieval), mas ela proporciona a base, em face da idéia de direito 

natural, para o acolhimento do ius canônico. Outro viés gizável se localiza na questão 

de estender o ius commune a todos os Homens, através da concepção de eqüidade 

cristã – numa semelhança entre os Homens – ao contrário do proprium, que abrangia 

tão só aqueles Homens que, por sua condição perante a sociedade romana, detinham 

prerrogativas especiais – havia, portanto, a divisão jurídico-social por estatutos. 

O conceito de ius commune não permanece só na seara do Direito Romano e 

na simples abrangência do território Europeu. Seu significado abarca circunstâncias a 

serem ressaltadas, principalmente de ordem política e jurídico-metodológica. É 

observável que a incorporação entre essas duas esferas culturais não ocorre nesse 

momento, há uma visível distinção e independência entre a política e o Direito. Pode-

se dizer que a política se utilizou do Direito para estruturar sua concepção de Sacrum 

Imperium e difundir concepções, pelo menos jurídicas uniformes, pelo território 

europeu. Deve-se ter em conta a íntima relação entre a esfera política do poder 

temporal-secular e do poder espiritual-sacro, devido, em seu tempo, à legitimação e 

validação do temporal pelo espiritual e do espiritual pelo temporal, num sentido de fé-

ética religiosa. O Direito Romano propiciava a representação da figura do Império, com 

seu Direito maleável às circunstâncias territoriais de que a Igreja Católica se apossou 

para difundir o seu reino espiritual, pois essa concepção de Império e Direito Comum, 

extensivo a todos os Homens, se coadunava com sua autoridade espiritual. A unidade 

e a universalidade[20] - da pluralidade fática –, encontraram legitimidade e validade 

devido à autoridade, juntamente com a atuação do ius naturale e a imediata 

confirmação da aequitas cristã da Igreja – como um ideal superior de justiça (aequitas 

naturalis) – a ius aequitatis escandia a invocação daaequitatis censura, da lex romana 

e a lex ecclesiastica[21]. As duas leis eram consideradas provenientes da divindade, de 

Deus, a lex romana manifestava através do poder secular do Rei e a lex ecclesiastica 

pelo viés espiritual do pontífice. Forma-se, portanto, o utrumque ius[22] (direito 

romano-direito canônico). 
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O ensejo dessa introdução do cristianismo causou toda uma reforma que, na 

sua origem, não significava uma extensão ao político e ao jurídico, pois abarca 

somente a moral. Os princípios cristãos assumiam a igualdade e a liberdade de todos 

os Homens e acabaram por se expandir a outras esferas, como a jurídica e a política, 

com a idéia do governo de Deus, com o Estado divinizado e o Direito sendo um 

comando emanado através de sua própria “pessoa”. O conhecimento desses comandos 

(ou Direito) dava-se por meio da revelação, válida e aceita pela crença, pela fé. 

Somente na Renascença esse quadro se alterou, justamente com o resgate da cultura 

clássica, em geral, da filosofia grega e dos juristas romanos[23]. 

Dessa forma, o ius commune pode ser interpretado de duas maneiras, 

conforme a Glosa Magna de Acúrsio: com uma interpretação de sentido amplo e outra 

com sentido restrito. A primeira refere-se ao direito natural, já a segunda abrange o 

aspecto político do significado de Império; isso se coaduna com a visão representativa 

do universo imperial romano[24]. Logo, podem-se ter algumas classificações do que 

seja o ius commune, em vários sentidos. É curial destacar que esse conceito é 

multifacetado, possibilitando diversos entendimentos. Não se tem o objetivo de exaurir 

as concepções de ius commune, mas tão-somente apresentar uma breve visão dessa 

fase. Então, o direito comum pode referir-se, apenas, ao Direito Romano, no seu 

sentido estrito. Em outra interpretação, em sentido lato, ter-se-á o Direito Comum 

como conjugação do Direito Romano e do Direito Canônico constituindo uma 

universalidade de normas; e há a possibilidade (numa latíssima interpretação), ainda, 

de entender-se, além dos direitos, a literatura jurídica e a jurisprudência incluírem-se 

nesse conceito[25].  

5. Ius Commune versus Ius Proprium  

O Direito Romano e o Canônico assumiram uma posição de equivalência em 

suas áreas, cada qual dominava sua esfera sem a interferência do outro. No entanto, 

quando o problema em causa ultrapassava as exigências fronteiriças, logo o problema 

passava para a outra esfera (ou canônica ou a romana). Essa fronteira com o 

desenvolvimento civilizacional pendeu para o lado do direito romano, em direção à 

laicidade do mundo jurídico. A presença espiritual começou a perder espaço para a 

concepção secular, o plano mundano foi destacado (gradualmente) do vínculo divino. 

Começa esse movimento de mudança com a Escola dos Glosadores, logo em seguida a 

Escola dos Comentadores; em contraposição ao mos italicus, surge a Escola Humanista 

com seu mos gallicus. Em decorrência dessas transformações e contraposições, o 

Direito sofreu, significativamente, uma radical mutação com o movimento 
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jusnaturalismo-racionalista. Nisso o ius commune passou a ser história e a influenciar, 

com seus desenvolvimentos, alguns aspectos do Direito[26]. 

Inserido nessa mesma trajetória[27], está o reconhecimento, por parte do ius 

commune, do ius proprium (consistia na realidade de cada região, ou seja, 

basicamente, costumes, estatutos e leis locais); em outras palavras, de uma total 

dominação do ius commune – pois foi reconhecido como o “verdadeiro” direito – 

impondo sua prevalência frente ao ius proprium, transpassando ao reconhecimento do 

ius proprium (com a pluralidade da idade medieval e com os distintos costumes de 

cada região) como Direito equivalente até chegar à subsidiariedade do ius commune 

em detrimento do ius proprium[28]. Por fim, a realidade impõe-se com a total 

prevalência do direito próprio de cada Estado. Foram as conseqüências de 

transformações societárias que levaram ao enfrentamento dos juristas com a realidade 

e com a adaptação do sistema do ius commune às novas exigências que pululavam em 

suas faces. O trabalho dos juristas ocasionou o surgimento de diversas questões 

emolduradoras de aspectos antes inexistentes e imprevisíveis. Nesse sentido, as 

Escolas dos Glosadores, como a dos Comentadores, ofereceram, de determinada 

forma, mecanismos jurídicos harmonizadores entre a realidade imposta e a teoria (do 

ius commune) existente. O Direito Comum concebia, devido aos seus preceitos, uma 

forma dialética com outras realidades ordenativo-normativas, o que facilitou sua 

imposição e sobrevivência durante séculos.  

6. Difusão do Ius Commune  

Foi através do ensino que se viabilizou a introdução e difusão do Direito Comum 

no mundo Europeu[29]. A Escola dos Glosadores foi a percursora com estudo do 

Corpus Iuris Civilis. Diversos estudantes de variadas localidades européias se dirigiam à 

escola de Bolonha[30] para estudar essa compilação. Isso possibilitou o alastramento 

dessa novidade em termos somente jurídicos, já que o Direito se restringia 

simplesmente ao sistema do Trivium e Quatrivium de maneira subsidiária. Nessas 

condições, o Direito passa ser objeto centralizado do ensino. Também houve, dessa 

maneira, o acolhimento do ius commune sem a imposição verticalizada do poder mas, 

pelo contrário, a sua recepção deveu-se à espontaneidade acolhedora de uma 

dinâmica medieval sacralizada pela idéia da legislação de Deus. No primeiro momento, 

o Corpus Iuris Civilis, com os Glosadores, recebeu um sentido religioso com o matiz de 

texto sagrado. Com o transcorrer do tempo, esse sentido perdeu-se e com os 

Comentadores teve, destarte, o início da dessacralização. Logo, o poder político não 

interveio diretamente na imposição de um ordenamento, pelo contrário, essa nova 
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concepção se introduziu de forma horizontal, de maneira acolhedora, pelo respeito à 

autoridade e misticismo da compilação, por vezes influenciando determinantemente a 

esfera política. 

O ius commune[31], portanto, permanecerá vigente durante séculos devido ao 

trabalho realizado pelos juristas das Escolas: a dos Glosadores e dos Comentadores. 

Destarte, a breve incursão nesse movimento jurídico tem o escopo de destacar sua 

metodologia expressiva do/no Direito, que atualmente busca modelos que sejam 

aplicados nos diversos Estados, constituindo um Direito Internacional unitário[32].  

7. Conclusão  

O percurso textual procurou traçar uma ampla visão, expressão do Direito à luz 

do Ius Commune; por conseguinte, destacar uma vivência pluralista medieval, que não 

deixava de ser complexa e pluralista por estar sob a égide de um ente metafísico; pois 

ela manteve o caráter complexo quando assumiu a existência e legitimou uma gama 

de centros emanadores de regras jurídicas. Significa dizer que o pluralismo jurídico não 

ocorre somente na existência de um ordenamento oficial e outros não oficiais, também 

se manifesta na existência de diversos ordenamentos oficiais e respeitados como tais, 

mesmo tendo como idéia básica de emanação a divindade. Não implica, 

exclusivamente, a luta de classes, inclui admitir uma coordenação de patamares 

horizontais distintos (não verticalizados), estruturados para cooperarem. Claro está que 

os valores e as manifestações medievais não cabem mais no mundo-da-vida. No 

entanto, servem de experiência para se pensar um modelo de pluralismo jurídico não 

excludente. 

A trajetória revela uma coordenação de esferas jurídicas como a do ius 

proprium e a do ius commune também a lei romana e a lei eclesiástica. Tudo estava 

inserido na idéia sistemática do ius commune, como verificado na própria origem 

denominativa, que envolve uma gama de definições. Sendo o Ius Commune inspirado 

na concepção de Império Romano, para fundamentar o Império Cristão, a sua essência 

multifacetada aflora radicalmente para sustentar a também multifacetada sociedade 

medieval (feudal). Por isso, ao enxergar o sistema do direito comum pode-se 

considerá-lo como pluralista, pois ele admite a coexistência da diversidade de 

manifestações jurídicas, inclusive acolhendo-as. Não se deve deixar de lado a idéia de 

ordenamento superior do Ius Commune nem a abertura às diferentes esferas jurídicas, 

por ele realizada, principalmente quando surge a Escola dos Comentadores. Essa, por 

sua vez, desmistificou o Direito e lançou ao topo do sistema o Ius Proprium, mas o Ius 

Commune (com suas subdivisões) ainda subsistiu. 
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Em suma, isso mostra que o Direito nem sempre foi monista e emanado de um 

único órgão. O Pluralismo Jurídico busca constituir vários centros de emanação do 

Direito[33], logo, busca fugir do autoritarismo estatal e incluir, no processo 

democrático, outros grupos (entidades) capazes de contribuir na constituição de um 

ambiente jurídico “mais justo”. 
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Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1990. pp. 39-40. (grifo do autor); 
CALASSO, Storia e Sistema Delle Fonti del Diritto Comune. pp. 70-72; MORTARI, 
Vincenzo Piano. Glossatori. In: Enciclopedia del Diritto. v. XIX (Giunta-Igi). Varese: 
Giuffrè, 1970. p. 626; LOMBARDI, Luigi. Saggio Sul Diritto Giurisprudenziale. Milano: 
Giuffrè, 1967. pp. 81-82. 

[15] Fontes do ius proprium ver: CALASSO, Francesco. Medio Evo del Diritto. I – Le 
Fonti. pp. 409-452; BELLOMO, Manlio. “Ius Commune”. In: Rivista Internazionale di 
Diritto Comune. 7. Roma: Il Cigno Galileo Galilei, 1996. pp. 201-215. 

[16] Ver: GUZMÁN BRITO, El Concepto de «Ius Commune»… pp. 42-63. Também: 
CALASSO, Francesco. Il Concetto di “Diritto Comune”. In: Archivio Giuridico “Filippo 
Serafini. Quarta Serie. v. XXVII. Modena: Società Tipografica Modenese, 1934. pp. 71-
72; CALASSO, Medio Evo del Diritto. p. 384. 

[17] DEL VECCHIO, Giorgio. Lezioni di Filosofia del Diritto. Città di Castello: Società 
Anonima Tipografica «Leonardo da Vinci», 1930. pp.45-46. 

[18] “Li interpretazione no offre difficoltà: tutti i popoli civili hanno insieme, nel loro 
ordinamento giuridico, taluni istituti che sono peculiari di quel singolo popolo, altri 
istituti che sono comuni a tutti gli uomini. Quella parte dell’ordinamento giuridico in cui 
si specifica la particolare fisonomia di ciascun popolo viene detta ius civile; quella parte 
invece che è stata determinata tra tutti gli uomini dalla naturalis ratio, si riscontra 
presso tutti i popoli e viene detta ius gentium, «quasi quo iure omnes gentes 
utuntur».LOMBARDI, Gabrio. Ius Gentium. In: Novissimo Digesto Italiano. IX. Torino: 
Editrice Torinese, 1963. p. 381. 

[19] GUZMÁN BRITO, El Concepto de «Ius Commune» … p. 75. Ver, também, sobre o 
Direito Comum e o Direito Próprio em: MERÊA, Paulo. Direito Romano, Direito Comum 
e Boa Razão. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. v. XVI 
(1939-1940) Coimbra: Coimbra Editora, 1940. pp. 539-540; CALASSO,Medio Evo del 
Diritto. I – Le Fonti. pp. 378-386 e 606-628; DEL VECCHIO, Lezioni di Filosofia del 
Diritto. p. 45; ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Trad. Karin Praefke-Aires 
Coutinho. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1997. pp. 71-74. assim em 
relação ao direito natural: D. I. I. I. 3. “§ 3.- Derecho natural es aquel que la 
naturaleza enseñó a todos los animales, pues este derecho no es peculiar del género 
humano, sino común a todos los animales, que nacen en la tierra ò en el mar, y 
también a las aves. De aquí procede la conjunción del macho y de la hembra, que 
llamamos matrimonio, de aquí la procreación de los hijos, de aquí la educación; pues 
vemos que también dos demás animales, hasta las fieras, se gobiernan por el 
conocimiento de este derecho.” CUERPO DEL DERECHO CIVIL ROMANO. Trad. D. 
Ildefonso L. Garcia Del Corral. Primeira Parte. Instituta-Digesto. Valladolid: Editorial 
Lex Nova, s.d. pp. 197-198. 

[20] “Questo universalismo si riflette nettamente nella cultura dell’Europa romano-
cristiana, allo stesso modo in cui l’unità spirituale di questa è ben significata nel 
nomeRomania che bastò a designarla, contrapponendola come un blocco massiccio a 
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tutto ciò che non fosse romanicus, sprezzantemente confuso nel nome di 
barbaries.”CALASSO, Storia e Sistema Delle Fonti del Diritto Comune. p. 357; 
CALASSO, Medio Evo del Diritto. pp. 366-408. 

[21] “Ma ancora un’altra idea, fondamentale e centrale, che avrà nell’età seguente i 
suoi svolgimento più appariscenti e completi, si ritrova in germe maturo pur nell’alto 
Medioevo: ed è il connubio tra lex romana e lex ecclesiastica. Anche questa concezione 
era chiaramente alimentata dall’ideale dell’Impero, il quale si diceva romano e 
cristiano, ed estendeva la sua giurisdizione per tutte le terre che osservavano la fede 
cristiana, sicchè cittadino romano e fedele de Cristo eran sinonimi. La Chiesa era 
vissuta all’ombra del diritto romano, dal quale era stata largamente privilegiata, e ne 
aveva costantemente inculcata l’osservanza anche nei secoli oscuri d’involuzione della 
coscienza giuridica: il dissidio politico con l’Impero, accentuatosi nella lotta per le 
investiture, potè appena turbare questo atteggiamento nei vivaci dibattiti della ricca 
letteratura polemica che ne fu suscitata: ma dopo la vittoria del papato, con la quale la 
formidabile lotta si conchiuse, si rafforzò nelle coscienze l’idea della supremazia del 
sacerdozio, e quindi il principio della validità universale della lex ecclesiastica. La quale, 
dunque, si poneva accanto alla les Romana, universale anch’essa: sicchè nelle carte 
private, a partire soprattutto dal sec. XI, le dua leggi si trovano invocate insieme, e 
sopra entrambe si vuol fondare la firmitas del negozio, con le note espressioni, che si 
ritrovano in documenti italiani e stranieri e risalgono sicuramente a formulari comuni, 
auctoritas iubet ecclesiastica et lex precipit Romana..., ovverodivini et humani iuris 
auctoritas ammonet..., e simili. L’unità della fede aveva alimentato l’idea dell’unità del 
diritto. È il germe dell’utrumque ius.” CALASSO, Francesco.Diritto Romano Comune. In: 
Annali di Storia del Diritto: Rassegna Internazionale. IX. Milano: Giuffrè, 1965. p. 37. 
(grifo do autor) e também, principalmente: CALASSO,Storia e Sistema Delle Fonti del 
Diritto Comune. pp. 236-240 e 163. Em relaçao a aequitas, dessa época, ver: pp. 364-
369 e CALASSO, Medio Evo del Diritto. pp. 476-479; O Corpus Iuris Canonici tem as 
seguintes partes: o Decretum, as Decretais, o Sexto, as Clementinas e as 
Extravagantes. ALBUQUERQUE e ALBUQUERQUE,História do Direito Português.v. 1. 
(1140-1415). p. 142; MARQUES, Codificação e Paradigmas da Modernidade. pp. 55-57. 

[22] “Esso rappresenterà l’equilibrio delle due grandi forze storiche che nell’altro Médio 
Evo avevan giocato come protagoniste nella evoluzione della nostra civiltà giuridica: il 
diritto romano, con le sua qualità incoercibili di umanità e di universalità, e la Chiesa, 
con la sua concezione etica totalitaria.” CALASSO, Storia e Sistema Delle Fonti del 
Diritto Comune. I. Le Origini. p. 240; SCHRAGE, Utrumque Ius. pp. 386-387; 
MARQUES, Codificação e Paradigmas da Modernidade. pp. 55 e 62-63. 

[23] DEL VECCHIO, Lezioni di Filosofia del Diritto. pp. 47-49; “Se o direito romano 
fornece ao direito canónico um modelo de unidade, o direito canónico concede ao 
direito de Roma um suplemento de prestígio, um lugar no plano divino.” MARQUES, 
Codificação e Paradigmas da Modernidade. p. 57. 

[24] MARQUES, Mário Reis. História do Direito Português Medieval e Moderno. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 2002.  p. 14. Ver: CALASSO, Il Concetto di “Diritto Comune”. In: 
Archivio Giuridico “Filippo Serafini”. Quarta Serie. v. XXVII. p. 74. 

[25] Classificação baseada de MARQUES, História do Direito Português Medieval e 
Moderno. p. 16. Ver também: CALASSO, Storia e Sistema Delle Fonti del Diritto 
Comune. pp. 55-56. 
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[26] DEL VECCHIO ressalta a importância do ensino do trajeto do Direito Comum in: 
DEL VECCHIO, Giorgio. L’Insegnamento Del Diritto Comune. In: Annali di Storia del 
Diritto: Rassegna Internazionale. IX. Milano: Giuffrè, 1965. pp. 5-13. No mesmo 
sentido, voltado ao direito Italiano, ver: CALASSO, Storia e Sistema Delle Fonti del 
Diritto Comune. pp. 43-55. 

[27] “Se os primeiros glosadores ignoraram os iura propria, os civilistas posteriores 
tiveram que enfrentar a realidade, reconhecendo progressivamente o costume, depois 
os estatutos e, finalmente, as leis. É nesta fase, quando os direitos particulares são 
reconhecidos como verdadeiros direitos (iura propria), que a identificação do direito 
romano com o ius commune ganha todo o sentido. De facto, a ideia de um direito 
comum reclama uma complexa tensão entre uma unidade superior e a multiplicidade 
das partes constituintes do sistema jurídico. Daí a debatida questão da validade do ius 
proprium perante o direito comum. Essa unidade superior é o direito romano, o direito 
secular da Respublica Christiana. Os iura própria representam normativamente as 
partes em que se decompõe a unidade.” MARQUES, História do Direito Português 
Medieval e Moderno. p. 15 (grifo do autor). Ver sobre as escolas dos Glosadores e dos 
Comentadores, de forma sintética em: CAETANO, História do Direito Português [1140-
1495]. v. I. pp. 336-337; BELLOMO, Manlio. Parlando di ‘Ius Commune’. In: Rivista 
Internazionale di Diritto Comune. 5. Roma: Il Cigno Galileo Galilei – Edizioni di Arte e 
Scienza, 1994. pp. 192-193. 

[28] Sobre a interpretação da lei e o direito comum: HOMEM, António Barbas. 
Introdução à Teoria da Lei – Época Medieval. In: Legislação: Cadernos de Ciência e 
Legislação. v. 25. Abril-Junho. Oeiras: INA, 1999. pp. 105-106. 

[29] “Storia di popoli, dunque, non storia del diritto romano: come la vita mia è storia 
mia, e non storia di mio padre, anche se a mio padre io devo la vita. La storia del 
diritto comune in Italia o in Francia, in Spagna o in Germania, in Belgio o in Olanda, e 
per tutti gli altri paesi d’Europa e del mondo civile che hanno conosciuto il fenomeno 
del diritto comune o come fatto originale e creativo, o come fenomeno d’impostazione 
e d’imitazione, o per recezione ufficiale, si risolve dunque nella storia giuridica di questi 
popoli. Ciascun popolo ha vissuto questa storia a suo modo: la quale ha variamente 
caratterizzato la storia giuridica dei vari ordinamenti, ma ne ha pur rivelato, coi suoi 
motivi comuni, quella unità spirituale che fu la prima realizzazione storica dell’unità 
europea, della quale andiamo affannosamente in cerca.” CALASSO, Francesco. Il 
Problema Storico del Diritto Comune e i Suoi Riflessi Metodologici Nella Storiografia 
Giuridica Europea. In: Archives D’Histoire Du Droit Oriental: Revue Internationale des 
Droits de L’Antiquité. Tome II. Bruxelles, 1953. p. 462; num viés social: ORTEGA Y 
GASSET, Jose. La rebelion de las masas. 11. ed. Madrid: Revista del Occidente, 1948. 
pp. 6-8. 

[30] “Surge agora a questão: como é que tudo isto se prende com o ensino do direito 
na Universidade? O espaço universitário, como lugar de conservação, de transformação 
e de divulgação do saberes oficialmente reconhecidos, como campo em que uma 
específica comunidade produz a crença no valor científico dos seus produtos é um 
ponto privilegiado para a produção do efeito de tornar aceitável a distância entre os 
princípios e os conceitos jurídicos e a verdade vivida. Na Faculdade de Leis e na 
Faculdade de Cânones os alunos são instruídos nos métodos e nas teorias que as 
profissões jurídicas utilizam para pensarem e para falarem do mundo, estabelecendo 
contacto com um discurso que os investe num específico poder de acção sobre as 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 06 – Janeiro/Junho 2008 

www.sociologiajuridica.net  
 

65 
 

acções juridicamente relevantes.” MARQUES, Mário Reis. Ciência e Acção: O Poder 
Simbólico do Discurso Jurídico Universitário no Período do Ius Commune. In: Separata 
do v. 5º das Actas do Congresso “História da Universidade” (no 7º Centenário da Sua 
Fundação) 5 a 9 de Março de 1990. Coimbra, 1991. p. 29. 

[31] Referente à legislaçao: “Ma la legislazione che qui preme è anzitutto quella di 
diritto comune; ora, essa è in campo civile scarissima. Poco o nulla hanno aggiunto gli 
imperatori medievali alla legge romana; il diritto feudale, se pur si vuole considerarlo 
comune, non è propriamente legislativo; sulla sua formulazione i giuristi hanno certo 
influito. La vera e propria legislazione comune del periodo è la canonica; con la riforma 
gregoriana la Chiesa acquista una autorità centrale che consentirà all’idea stessa di 
legislazione ecclesiastica di farsi strada, e in grande stile, se non addirittura nella forma 
di un codice esclusivo e logicamente redatto; al punto che si può affermare, sulla solida 
base delle ricerche di S. Gagner (20 a), essere la moderna idea della legislazione come 
fatto tecnico, principalmente di origine ecclesiastica e non statale: ora questa 
legislazione reca in effetti chiara impronta giurisprudenziale. Giuristi furono spesso gli 
papi e sempre vi furono giuristi tra i loro consiglieri e collaboratori.”LOMBARDI, Saggio 
Sul Diritto Giurisprudenziale. pp. 89-90; HOMEM, Introdução à Teoria da Lei. pp. 47-
50. 

[32] Vide: DELMAS-MARTY, Mireille. Três Desafios para um Direito Mundial. Trad. Fauzi 
Hassan Choukr. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

[33] COELHO, Teoria crítica do direito. p. 442-447. 
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Resumo: Este artigo se propõe a realizar uma breve incursão sobre as principais 
Teorias Pluralistas do Direito. Para tanto, distribuiu as mesmas por proximidades 
teóricas, classificando-as como teorias tradicionais e progressistas, em razão daquelas 
primeiras não conceberem a pluralidade jurídica a partir da autonomia e emancipação 
dos sujeitos de direito. Neste sentido, as teorias de viés progressista valorizam o 
caráter democratizante e descentralizador das teses pluralistas aplicadas ao fenômeno 
jurídico. Seu principal referencial no Brasil está na teoria de Antônio Carlos Wolkmer, 
para quem o pluralismo jurídico como instância legitima de produção de direitos e 
resolução de conflitos passa necessariamente pela verificação de algumas categorias: 
sujeitos coletivos, democracia participativa, necessidades humanas fundamentais, ética 
concreta da alteridade e racionalidade emancipatória.  
 
Sumário: 1. Introdução; 2. O Pluralismo Jurídico Tradicional; 3. Pluralidade do direito 
nas perspectivas antropológica e transnacional; 4. As teorias Pluralistas Progressistas 
do Direito; 5. O principal referencial teórico do Pluralismo Jurídico no Brasil. 6. 
Conclusão. 7. Referências. 
 
Palavras-chave: pluralismo jurídico; teorias tradicionais; teorias progressistas; 
principal marco teórico no Brasil. 
 
Abstract: This article considers to carry through a brief incursion on the main Pluralist 
Theories of Right. For in such a way, it distributed them in theoretical neighborhoods, 
classifying them as traditional and progressive theories, in reason of the first ones 
don’t  conceive the juristic plurality from the autonomy and emancipation of the right 
subjects. In this direction, the theories of progressive bias value the democratisazing  
and decentralizing character of the pluralist thesis applied to the juristic phenomenon. 
Its main reference in Brazil is in the theory of Antonio Carlos Wolkmer, for whom 
juristic pluralism as legitimate instance of production of rights and conflict resolution 
passes necessarily by the verification of some categories: collective subjects, 
participative democracy, human beings basic necessities, concrete ethics of the 
changing and emancipating rationality. 
 
Keywords: juristic pluralism; traditional theories, progressive theories, main 
theoretical goal in Brazil. 

                                                 
1 Este texto é parte integrante do primeiro capítulo de texto da autora: Uma aproximação entre 
pluralismo jurídico e marxismo. Florianópolis: Dissertação de Mestrado, UFSC, 2003.  
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1. Introdução  

Vive-se em um momento de crise paradigmática. Os modelos epistemológicos 

elaborados até aqui se apresentam esgotados para dar conta da realidade. Um 

momento de transição se coloca em que o paradigma dominante da modernidade 

ocidental entra em conflito com os paradigmas emergentes. 

Uma luta subparadigmática[1] é travada no âmbito do Direito, em que o 

Paradigma dominante Monista, modelo teórico positivista ou neopositivista com base 

liberal-burguesa- individualista  apresenta-se como se ainda fosse capaz de dar conta 

dos problemas que se colocam na realidade social. É neste contexto de rupturas 

epistemológicas que tal paradigma é posto em xeque e entra em crise por sua atual 

insuficiência. 

Respondendo a esta questão, as teorizações do Pluralismo Jurídico, enquanto 

expressão da cultura que traduz para o Direito tais lutas paradigmáticas, partem  da 

constatação de que ao lado do Direito Oficial vigente existem formas diversas de 

juridicidade, detentores de certa validade, legitimidade, eficácia e coercibilidade. 

Daí ser possível dizer, segundo Óscar Correas, que Pluralismo Jurídico é o 

fenômeno de “coexistência no tempo e no mesmo território, de dois ou mais sistemas 

normativos eficazes”, sendo que para ele sistema é a “organização ao redor de uma 

norma de reconhecimento ou fundante” e normativo é o “discurso prescritivo 

autorizado que organiza sanções e é reconhecido ou eficaz”[2]. 

Contudo esta definição não é a única, existindo as mais variadas, sendo 

bastante difícil enumerar princípios comuns às diferentes correntes do Pluralismo 

Jurídico, não só pela variedade de modelos, mas também pelo grande número de 

autores que estudaram com diferentes perspectivas. 

Em termos gerais, todas as variantes do pluralismo jurídico têm, basicamente, 

um “núcleo comum”, constituído pela negação de que o Estado é a única fonte 

emanadora de normas jurídicas, somando-se a isto inúmeros aspectos que ora 

convergem e ora divergem das teorias pluralistas sociológicas, filosóficas ou políticas. 

Isso porque em vários campos do conhecimento e da filosofia as concepções 

acerca do pluralismo são diversificadas, havendo, ainda, em cada uma dessas áreas, 

inúmeros posicionamentos diferenciados. Contudo, em todas as suas manifestações,  o 
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pluralismo se coloca como uma teoria questionadora de tudo que é centralizador e que 

visa a unicidade, na busca de um novo referencial epistemológico. 

Em todas as variantes contemporâneas da teoria pluralista, quer na política, 

quer na filosofia ou na sociologia, vê-se a presença do individualismo liberal em sua 

origem e do reconhecimento da pluralidade de potencialidades dos indivíduos[3]. 

Contudo, importante constar-se o diferencial em relação à idéia de individualismo no 

pluralismo. Na teoria liberal, individualismo significa a ênfase no ser moralmente 

diferente e independente que participa das relações sociais com o objetivo de 

satisfazer-se. Já a teoria pluralista, ao contrário, vê no individualismo a possibilidade 

do indivíduo ter diferenças e a partir delas integrar-se na pluralidade, numa 

complementação entre unidade e variedade. Logo, o pluralismo, em geral, volta-se à 

edificação de espaços valorizados pela particularidade em contraposição à unicidade, 

enquanto ênfase na existência da diferença. 

Portanto, teorias pluralistas representam a contestação a qualquer forma de 

centralização e unificação, visando atingir o consenso através da possibilidade do 

dissenso, de modo que o poder, nas comunidades pluralistas, “encontra-se diante de 

pressões e exigências, ameaças e apelos aos quais não se pode mostrar indiferente, e 

entre os quais deve definir as decisões mais eficazes. Essa situação define a prática do 

poder como a negociação permanente nos desacordos, a busca ativa das soluções de 

compromisso e a invenção dos equilíbrios provisórios no seio das relações de força”[4]. 

Por isso, as teorias pluralistas reconquistam espaços por sua defesa do direito à 

diversidade e também por serem detentoras de referenciais fundamentais para 

construção de uma democracia ampliada. 

É neste sentido, inclusive, que as teorias mais recentes sobre democracia e 

justiça têm em seu núcleo a perspectiva pluralista, como assinala Gisele Cittadino em 

sua obra Pluralismo, direito e justiça distributiva [5], demonstrando que o pluralismo, 

enquanto “uma das marcas constitutivas das democracias contemporâneas”, 

representa um debate atual e de grande relevância, tanto quando é adotado no 

sentido de “diversidade de concepções individuais acerca da vida digna”, como 

acontece na filosofia política contemporânea, quanto no sentido de “multiplicidade de 

identidades sociais, específicas culturalmente e únicas do ponto de vista histórico”[6], 

utilizado pelos comunitaristas, ou, ainda, quando resultado da conjugação destas duas 

concepções devidamente equacionadas como fundamento das democracias 

contemporâneas, na  concepção habermasiana[7].  
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Decorrendo destas novas perspectivas o pluralismo emerge como um novo 

paradigma, buscando um novo referencial para o social, o político e o jurídico, e 

colocando em xeque toda a estrutura edificada na modernidade que elegeu o Estado 

como único centro emanador de poder e de juridicidade.  

No aspecto jurídico, todavia, a observação de tal realidade não implica uma 

postura pluralista da teoria jurídica dominante. Ao contrário, com o advento da 

modernidade e do Estado moderno, o paradigma jurídico que se solidificou foi o 

monista e o Estado passou a ser fonte exclusiva da produção jurídica. 

Isso não impediu, contudo, que discursos contra-hegemônicos fossem 

elaborados e teorias pluralistas do Direito pudessem ganhar espaço. Contudo, é difícil 

apontar uma uniformidade de princípios entre elas, em razão da diversidade de 

perspectiva e de autores.  

Mas apesar disso, todas as teorias jurídico-pluralistas têm um núcleo comum 

 constituído pela “negação de que o Estado seja a fonte única e exclusiva de todo o 

Direito. Trata-se de uma visão antidogmática e interdisciplinar que advoga a 

supremacia de fundamentos ético-sociológicos sobre critérios tecnoformais”[8]. 

Nos fins do século XIX e meados do século XX, como reação ao monismo 

jurídico e à limitação do direito à lei estatal, “constata-se uma forte reação das 

doutrinas pluralistas”[9]. Várias correntes emergem desde então, tanto entre 

jusfilósofos como sociólogos do Direito, e posteriormente entre antropólogos jurídicos, 

ganhando força por sua análise mais precisa da realidade do que a teoria monista era 

capaz de realizar. Para melhor compreensão destas correntes, as mesmas foram 

divididas em dois grupos: o pluralismo jurídico tradicional e o pluralismo jurídico 

progressista [10].  

2. O pluralismo jurídico tradicional  

O pluralismo jurídico tradicional tem como representantes jusfilósofos como 

Otto von Gierke, Maurice Haurio, Santi Romano e Giorgio Del Vecchio e sociólogos do 

Direito como Leon Duig, Eugen Ehrlich, Georges Gurvich, Henry Lévy-Bruhl, 

Boaventura de Sousa Santos e entre os brasileiros, Miranda Rosa. 

O jusfilósofo Santi Romano “esboça em sua obra L’Ordinamento Giuridico”, uma 

visão do Direito que se desdobra “numa teoria do Direito como instituição, que se 

contrapõe ao normativismo positivista (1ª parte) e numa teoria da pluralidade dos 
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ordenamentos jurídicos, que se opõe ao monismo estatal (2ª parte)”[11]. Este autor 

associava a crise do Estado moderno à compulsão de grupos sociais constituírem cada 

um deles um círculo jurídico próprio[12], ou seja, ele tornava evidente a relação entre 

crise do Estado e pluralismo jurídico face à então proliferação de grupos sociais que 

tinham espaços jurídicos independentes. Assim, “embora considere o Estado um 

ordenamento jurídico soberano, nega a esta instituição o monopólio do direito”[13]. As 

concepções de Santi Romano influenciaram  outros juristas italianos, como Del Vecchio 

e Cesarini Sforza, que adotaram posturas intermediárias nas relações existentes entre 

o Estado Moderno e o Direito[14]. 

Todavia, nesta vertente “tradicional”, os sociólogos europeus do Direito foram 

os que mais contribuíram para construção teórica do pluralismo jurídico, tendo-se 

entre seus expoentes Ehrlich, Gurvitch e Sousa Santos.  

A Escola do Direito Livre, à qual pertence Ehrlich, teve em seu núcleo o 

pluralismo jurídico. Segundo este autor, que concebeu o Direito como um produto 

espontâneo da sociedade, existe não só o Direito institucionalizado, especialmente 

preparado para regular o conflito, mas também “um ‘direito vivo’, que opera para 

preveni-los e que costuma ser eficaz quando acontecem esses conflitos, para resolvê-

los sem ter que recorrer a ‘adjudicações’, isto é, a decisões da autoridade do 

Estado”[15]. Por isso, para Ehrlich, a função do Direito não é necessariamente a 

resolução dos conflitos, mas sim a instituição de uma ordem pacífica nas relações 

sociais internas das sociedades. 

Ehrlich entende que o Direito nasce dos grupos sociais, da aplicação dos juízes 

e, apenas uma pequena parcela, nasce da normatização estatal. Assim, segundo ele, o 

centro gerador do direito não é o Estado: “não é inerente ao conceito de direito que 

ele se origine no Estado, nem que forneça as bases para as decisões dos tribunais ou 

outras instâncias governamentais, ou, ainda fundamente a coação jurídica 

subseqüente.”[16] 

Georges Gurvitch reconhece vários méritos na obra de Ehrlich, considerando 

sua contribuição para a Sociologia do Direito “como a mais elaborada e científica 

produzida nesse campo”[17]. No entanto foi Gurvitch quem construiu a teoria mais 

completa e abrangente do pluralismo na França. 

Seu pensamento pluralista teve suas principais categorias inspiradas em 

Petrazycki, concordando em três pontos intimamente ligados: na teoria dos fatos 
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normativos, na concepção pluralista das fontes do direito e na característica 

imperativa-atributiva da regra jurídica. 

Para o entendimento do que vem a ser o seu Direito Social e sua implicação no 

pluralismo jurídico deve-se, inicialmente, entender sua concepção de fatos normativos. 

Gurvitch demonstrou em suas obras sobre a idéia de Direito Social que os fatos 

normativos são as fontes primárias ou materiais do direito, em contraposição às fontes 

secundárias ou formais, que são os procedimentos técnicos para constatar as fontes 

primárias formalmente, como por exemplo o costume, um estatuto, a lei estatal, as 

práticas dos tribunais, as práticas de outros órgãos que não o judiciário, a doutrina ou 

as convenções. Estas fontes secundárias servem para constatar as fontes primárias 

preexistentes, de modo que sua autoridade é apenas reflexo da autoridade dos fatos 

normativos. 

Estes fatos normativos são permeados por valores jurídicos e morais extra-

temporais desde sua origem, justificados como valores positivos, representando em 

sua essência uma materialização do espiritual e das idéias objetivas tornadas fatos 

sociais e se afirmando como ligados à idéia de Justiça e aos ideais morais. Configuram 

uma realidade primeira do direito, em sua qualidade de idéias-ações e de valores 

criadores extra-temporais, encontram sua justificação jurídica em sua própria 

existência, pois representam em si mesmo um valor jurídico positivo, servindo à 

realização da Justiça. 

Os fatos normativos se diferenciam por algumas características, que não serão 

abordadas aqui por não ser a temática proposta. Basta dizer-se que o ato de 

reconhecimento de qualquer regra de Direito implica necessariamente o 

reconhecimento de um fato normativo não-organizado e espontâneo que lhe serve de 

fundamento e que é a camada mais profunda e mais imediata da vivência jurídica. São 

os fatos normativos tidos como de união que fundamentam o Direito Social, servindo-

lhe de base, de modo que a produção deste Direito é muito mais direta e mais 

imediata do que o Direito Individual, o que pode ser verificado no fato de que todo 

grupo possuiu necessariamente sua própria ordem de Direito Social enquanto que a 

maior parte deles tem dificuldade em produzir um Direito Individual próprio, 

recorrendo a um só Direito Individual comum, normalmente o ditado pelo Estado. É 

destes fatos normativos de comunhão engendrados a partir da totalidade que o Direito 

de Integração retira diretamente sua força obrigatória, encontrando a matéria de sua 

regulamentação na própria vida interior dos grupos[18]. 
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Assim, pode-se dizer que Gurvitch entende que o Direito surge da própria  

sociedade, não necessitando do Estado, mas apenas de fatos normativos que lhe dão 

existência e força obrigatória. Sua compreensão de Direito é global e pluralista. Nesse 

sentido, pontuou Arnaud que “em uma análise microsociológica, ele percebeu 

[Gurvitch], nas sociedade contemporâneas ‘a presença de inumeráveis centros 

geradores de direito logo acima do Estado... logo abaixo (...).” (tradução nossa).[19] 

Pode-se dizer que o Direito Social ou Direito de Integração de Gurvitch é um 

direito autônomo de comunhão, que nasce a partir dos fatos normativos de união, 

integrando de uma maneira objetiva cada totalidade ativa, concreta e real, encarnando 

um valor positivo extra-temporal, que rege a vida de todos, quer sejam organizados ou 

não, de modo que a totalidade participa de uma maneira imediata da relação jurídica 

que se estabelece. Este Direito de Integração institui um poder social não 

necessariamente através de uma coação incondicionada, funcionando muitas vezes 

sem qualquer coação[20]. 

Além disso, o Direito Social é anterior a toda organização de grupo e constitui 

uma associação igualitária de colaboração, sem qualquer hierarquização ou dominação. 

Os sujeitos jurídicos envolvidos nessa associação são pessoas coletivas complexas, que 

absorvem a multiplicidade dos membros do grupo na vontade única de uma 

corporação ou da organização. Assim, o Direito Social nasce “da participação direta dos 

sujeitos interessados e de relações fundadas num esforço comum”[21]. 

Gurvitch define da seguinte maneira seu Direito Social: “Nós definimos o direito 

social como um Direito de Integração, oposto tanto ao direito de separação 

delimitativa quanto ao direito de subordinação ou de dominação (...) produzido por 

cada fusão parcial para cada interpenetração do ‘nós’ que esta na base normal da vida 

de todo grupo”[22]. 

Deve-se realçar, ainda, que Gurvitch estende estas suas idéias para o campo do 

pluralismo jurídico, já que atribui à sociedade contemporânea a presença de 

inumeráveis centros geradores de direito, identificado este pluralismo de Direitos como 

antiestatal, o que ratifica a postura adotada na concepção do Direito Social. De acordo 

com Renato Tréves, Gurvitch entende por pluralismo jurídico:  

“a doutrina segundo a qual o poder jurídico não reside somente 
no Estado, mas também em muitos outros entes diferentes e 
independentes do Estado; o direito do Estado não é o único 
direito existente, mas existem numerosos ordenamentos 
jurídicos diferentes e independentes do Estado; a lei do Estado 
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não é a única nem a principal fonte do direito, mas unicamente 
uma destas fontes e nem sequer a principal (tradução 
nossa)”[23].  

 

A visão do pluralismo de Gurvitch, pois, é extremamente antiestatal e 

complexa. O elemento fundamental de sua teoria é a idéia de Direito Social, que tem 

sua fonte na coletividade organizada, na integração e na colaboração de grupos, que 

se manifestam em todas as comunidades humanas. Este Direito é o direito da 

“transpessoalidade” e da democracia e se contrapõe ao Direito Individual, atrelado às 

idéias de coordenação que pode implicar na subordinação ou na dominação. 

 

Mas deve-se enfatizar que a importância da doutrina deste autor não está 

necessariamente na formulação do pluralismo jurídico e do antiestatalismo, mas sim no 

seu pensamento revolucionário, complexo e denso, que foi arma de combate ao 

dogmatismo juspositivista em sua época. No entanto, em que pese toda a qualidade 

de seu trabalho, sua teoria ainda é de caráter conservador porque realiza uma análise 

positivista e muitas vezes mecanicista, distanciada de análises do funcionamento 

democrático e de certa forma limitada ao mapeamento histórico do Direito do Trabalho 

e do sindicalismo europeu das ultimas décadas do século XIX e primeiras décadas do 

século XX. 

 

Continuador de Gurvitch na França, Henry Lévy-Bruhl adota uma postura de 

análise de natureza empírica que constata a existência de formas plurais tanto 

supraestatais como infraestatais, defendendo que “uma simples vista de olhos sobre a 

vida social permite convencer-nos de que existem prescrições legais, ou pelo menos 

jurídicas, fora das que foram impostas pela autoridade política. Existiram, e existem 

hoje, direitos que não emanam da competência dos órgãos da sociedade global. Há 

direitos supranacionais e direitos infranacionais”[24] . Cita como exemplos os direitos 

religiosos, os direitos das organizações internacionais e os direitos criados em 

agrupamentos humanos, mesmo nos Estados Modernos, quando legitimamente 

alteram as normas estatais vigentes, podendo permanecer em Estado latente, ou ser 

incorporada ao conjunto do sistema jurídico[25]. 

A contribuição de Boaventura de Sousa Santos ao pluralismo jurídico deu-se 

através de pesquisa realizada em favela no Rio de Janeiro, por ele denominada 

“Pasárgada”, em que constata a vigência oficial ou não, num mesmo espaço 

geopolítico, de mais de uma ordem jurídica[26]. Nas palavras do autor:  

 

“O problema do pluralismo jurídico pode formular-se do 
seguinte modo. A construção teórica do presente trabalho 
assenta numa comparação/contraste entre o direito de 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 06 – Janeiro/Junho 2008 

www.sociologiajuridica.net  
 

74 
 

Pasárgada e o direito estatal brasileiro enquanto expressão 
representativa do direito do estado capitalista contemporâneo. 
Pressupõe-se, desse modo, que no mesmo espaço geo-político, 
neste caso o estado-nação brasileiro haja mais do que um 
direito ou ordem jurídica. Mais concretamente, pressupõe-se 
que o direito de Pasárgada seja um autêntico direito”.[27]  

O  fundamento que o autor dá a este pluralismo jurídico é a questão da posse 

da terra e o direito de construção, bem como os conflitos daí decorrentes[28], isso 

tudo a partir de uma leitura tópica-retórica. As relações desenvolvidas a partir da 

necessidade interna do locus de regulamentar a posse de terra e outros conflitos a ela 

relacionados criou um sistema interno de normas que eram eficazes ali, principalmente 

no caso de homologação pela Associação de moradores. Desse modo, criou-se uma 

Justiça, que não a do Estado, mas a dos moradores. 

A população local, consciente de seu estado de ilicitude, ao mesmo tempo que 

não tinha qualquer acesso estrutural aos mecanismos oficiais de ordenação e controle 

viam-se vetados a recorrer à polícia e aos tribunais por entenderem-se “ilegais” e 

também por que a realidade Jurisdicional era-lhes bastante diferente da sua própria 

realidade. A partir disso, tornou-se possível a criação de um Direito paralelo ao Estatal, 

criando-se questões fundamentais referentes à maneira de se conceber o direito e à 

própria idéia de pluralismo jurídico. 

Já Miranda Rosa enfocou a formação extralegislativa com força coativa, 

“advinda de associações e organizações sindicais, bem como advinda de regras e dos 

acordos entre grandes corporações industriais”[29]. Também neste caso vê-se que o 

mapeamento do pluralismo jurídico está ligado ao movimento sindical e trabalhista 

(assim como na obra de Georges Gurvitch), o que impossibilita a discussão da 

pluralidade que extrapola esta seara, com fundamentação na participação ativa e 

emancipada de todos os sujeitos de direito na construção e resolução de qualquer 

forma jurídica. 

Todas estas correntes iniciais que discutiram o pluralismo jurídico, todavia, 

 apresentaram teorias apenas “perfilhando um pluralismo difuso e genérico”[30], sem 

maiores formulações capazes de delinear um novo paradigma no direito, que 

evidenciasse a crise do paradigma dominante. 

3. Pluralidade do direito nas perspectivas antropológica e transnacional  

Divergindo dos enfoques anteriores, a partir dos anos sessenta houve um forte 

desenvolvimento das pesquisas de cunho antropológico do pluralismo jurídico, como   
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a tese de Leopold Pospsil sobre os ‘níveis jurídicos’ dos 
subgrupos constituídos, a teoria de Sally Falk Moore sobre os 
‘campos sociais semi-autônomos’ e as formulações críticas mais 
recentes de John Griffiths.[31] 

Dentre todos, destaca-se o trabalho mais atual de John Griffiths, de 1986, em 

que apresenta uma crítica às mais destacadas formulações do pluralismo jurídico que 

não rompem com o paradigma dominante do monismo estatal, entendendo este como 

um mito, que prejudica o desenvolvimento da moderna teoria do Direito.  O autor 

distingue duas modalidades de pluralismo jurídico, uma permitida pelo próprio Estado 

e outra independente deste, o qual ele considera “realmente autêntico”[32]. 

Este viés antropológico, no entanto, não possibilita a classificação das suas 

teorias na dualidade tradicional/progressista, pois ambas pressupõe a contextualização 

da Modernidade Central Européia e das formas jurídicas que são seus produtos. Nessa 

medida, quando a diversidade cultural passa a ser o critério de definição do direito 

(como o direito de sociedades tribais, por exemplo, em contraposição ao direito 

estatal), o pluralismo jurídico acaba sendo extremamente relativizado ou o monismo é 

satanizado, criando-se um vácuo na análise do fenômeno pluralista do direito nas 

sociedades modernas. 

Isso também ocorre com o que denominamos “pluralismo jurídico 

transnacional”, já que este pressupõe novas dimensões da modernidade (que alguns 

preferem chamar de pós-modernidade ou transmodernidade) e, logo, rompe com sua 

análise. 

Tal vertente representa um tipo de pluralismo que se articula com a lógica 

universalizante da lex mercatoria, “resultando do surgimento de normas que regulam o 

comportamento das corporações internacionais, criadas por elas mesmas para resolver 

seus conflitos de competição comercial ou territorial (...)”[33] e que ganha reforço em 

“função das transformações engendradas pela transmodernidade”[34], principalmente 

as que atingem o Estado, minimizando sua soberania tanto interna quanto 

externamente. Assim, com a emergência de novos centros de poder e decisão que não 

são absorvidos pelo direito positivo, passa a existir, com bastante força, um 

ordenamento jurídico paralelo ao ordenamento estatal. 

Uma das características desse novo ordenamento é o de descredenciamento da 

coerção como característica essencial do direito, o que implica uma reviravolta na 

própria forma de se conceber o Direito e o Estado. 
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Além de um pluralismo transnacional institucional, constituído de regras de 

obrigação, um “direito material” transnacional, verifica-se, ainda, a existência de um 

pluralismo transnacional de caráter jurisdicional, representado pela criação de 

instâncias solucionadoras de conflitos além do judiciário estatal (como o Tribunal Penal 

Internacional). O futuro destas instâncias é estabilizar-se como uma instituição de 

mesmo grau que as jurisdições nacionais de justiça, concretizando-se em cortes 

internacionais ou outros órgãos internacionais de justiça dotados de poder judicante. 

Visto isto, passa-se à discussão sobre as teorias pluralistas emancipatórias ou 

progressistas, que se alicerçam em categorias sociológicas, políticas e jurídicas 

referentes ao Estado Moderno, e, portanto, ao Direito Moderno, de modo que em suas 

teorizações as idéias de emancipação dos sujeitos de direitos e simultaneidade de 

direitos extra-estatais e Direito Oficial aparecem permanentemente.    

4. As teorias Pluralistas Progressistas do Direito  

Como dito, as tendências englobadas na corrente do pluralismo jurídico 

progressista, embora tenham várias posições doutrinárias diferentes, possuem em 

comum o fato de tratarem de uma produção normativa à margem do Direito Oficial, e 

até mesmo contra ele, fomentada a partir de uma perspectiva emancipatória, que 

busca soluções alternativas para a crise do Direito Positivo, se institucionaliza na 

medida em que adquire certa estabilidade e tem como agentes atores que passam a 

participar ativamente da própria criação e reivindicação de direitos. Por outro lado, os 

próprios operadores do direito passam a ter papel fundamental no combate ao direito 

hegemônico, tudo numa atividade libertária de luta e construção de direitos. 

Podem ser enquadradas nesta vertente como seus principais representantes 

teóricos Jesus de La Torre Rangel,  Oscar Correas; German Palacio, Carlos Cárcova, 

Roberto Lyra Filho e  Antônio Carlos Wolkmer. 

Jesus de La Torre Rangel advoga a causa de uma prática jurídica militante, com 

intenção política e ética a favor do “pobre”[35]. Para este autor, a pluralidade jurídica 

das comunidades não pode ser negada, pois entende que “os pobres criam suas 

próprias normas, reapropriando-se do poder normativo monopolizado pelo 

Estado”[36]. 

Já Oscar Correas define pluralismo jurídico como o fenômeno de “coexistência 

no tempo e no mesmo território, de dois ou mais sistemas normativos eficazes”, sendo 

que para ele sistema é a “organização ao redor de uma norma de reconhecimento ou 
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fundante” e normativo é o “discurso prescritivo autorizado que organiza sanções e é 

reconhecido ou eficaz”[37], sendo ele “um dos principais teóricos do pensamento 

crítico latino americano”, que “faz uma crítica contundente ao Direito moderno”[38]. 

Importante também destacar o trabalho de German Palacio, que busca 

compreender os motivos do ressurgimento das teses pluralistas nas décadas de 80 e 

90, destacando como fatores fundamentais: a “crise do regime fordista-keynesiano de 

acumulação do capital pela globalização, enfraquecimento do Estado-nação e 

conseqüente reformulação dos modelos de regulação, o que engloba o Direito”; a 

reconstrução da “hegemonia do Estados Unidos da América e tendência à crescente 

subordinação do Direito estatal e do Direito internacional ao Direito e instituições dos 

EUA”; a reorganização dos Estados-nação com base na alterações trazidas pela 

globalização, integração, neoliberalismo, privatizações e descentralizações 

administrativas”; e a “crise do sindicalismo e o surgimento dos novos movimentos 

sociais”[39]. 

Para Carlos Cárcova “a existência ou não de pluralismo jurídico numa 

determinada formação social é basicamente uma questão de fato”[40], constatada 

normalmente em sistemas sociais complexos. Esta pluralidade deve ser vista como 

uma unidade descontínua e fragmentada, uma operação para desenvolver valores 

emancipatórios, em decorrência das promessas não cumpridas da modernidade. 

Imprescindível, ainda, falar de Lyra Filho, um dos primeiros defensores do 

pluralismo jurídico emancipador no Brasil. Seu trabalho “incorpora premissas pluralistas 

em sua análise dialética da sociedade e do Direito”[41]. Nesta sua teoria conceitua o 

fenômeno da juridicidade como um processo dialeticamente inserido no processo 

social: “direito é processo, dentro de processo histórico: não é uma coisa feita, perfeita 

e acabada”[42]. 

Para desenvolver seu conceito dialético de direito, Lyra Filho, inicialmente, faz 

uma análise crítica dos modelos positivistas e jusnaturalistas de fundamentação do 

direito, para, posteriormente, realizar uma operação dialética de continuação e 

superação de tais modelos, já que eles não correspondem à realidade porque 

incapazes de dar conta da totalidade e dialética que a mesma contém. São apenas 

visões parciais, incompletas, ou distorcidas, do todo. 

Sua análise do direito a partir da visão dialética aponta-o como um “fenômeno 

dinâmico, como totalidade inserida na totalidade social, caracterizada pelas suas 

próprias contradições e mediações”[43]. O direito surge, para Lyra Filho, em sua 
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essência, na dialética social, existindo direito não só interna, mas internacionalmente; 

não somente na superestrutura, mas na infraestrutura; não apenas sendo produzido 

pela classe dominante, mas também pelos dominados etc. O autor responde à 

pergunta “o que é direito” sem se limitar à visão legalista, positivista, remetendo a 

questão à práxis, “porque o Direito não é uma coisa ‘fixa’, parada, definitiva e eterna, 

mas um processo de libertação permanente”[44]. É aí que está a visão pluralista de 

Lyra Filho, que embora não abordada diretamente, tem em seus trabalhos uma fonte 

muita fecunda, já que o autor “advoga um projeto jurídico alternativo”[45] . 

Por fim, a perspectiva de Antônio Carlos Wolkmer do Pluralismo Jurídico 

Comunitário-Participativo representa a teorização mais completa do pluralismo jurídico 

progressista, de caráter emancipatório no Brasil. Sua reflexão teórico-jurídica “é 

sumamente sugestiva, já que permite colocar bases teóricas sólidas a este fenômeno 

cada vez mais freqüente de juridicidades plurais” (trad. nossa)[46] e apresenta 

fundamentos para a construção de um novo paradigma societário do Direito, face à 

insuficiência e crise do paradigma dominante, não só pelo desgaste do modelo 

epistemológico da Dogmática Jurídica, mas também e principalmente pelos seus 

reflexos e conseqüente ineficácia social. Nesse sentido, a emergência de um novo 

Paradigma do Direito torna-se inevitável e imprescindível. É sobre ele que o próximo 

item se propõe a discorrer. 

5. O principal marco teórico da Teoria Pluralista do Direito no Brasil  

Como citado anteriormente, a teorização do Pluralismo Jurídico Emancipador 

 surge como uma possibilidade de preencher o vazio epistemológico deixado pelas 

incongruências do do paradigma dominante em crise (a dogmática e o monismo 

jurídico), assim como ratificar as conquistas democráticas e pluralistas da 

modernidade:  

“a existência de um pluralismo jurídico fundado no espaço de 
práticas sociais participativas, capaz de reconhecer e legitimar 
novas formas normativas e extra-estatais/informais 
(institucionalizada ou não), produzida por novos atores titulares 
de carências e necessidades desejadas”[47].  

Desta forma, no pluralismo jurídico emancipador teorizado por Wolkmer, a 

sociedade assume papel fundamental através dos novos movimentos sociais, 

formalmente reconhecidos ou não, que a partir das “novas” e “velhas” necessidades 

humanas fundamentais, passam não só a pedir a efetividade de direitos positivados 
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ineficazes socialmente, como também a criar novos direitos, que podem ou não ser 

absorvidos pelo ordenamento jurídico estatal. 

Admite-se, portanto, a existência de um espaço político e jurídico de criação de 

direitos, em que a democracia, a descentralização e a participação assumem papéis 

fundamentais. O Estado, pois, deixa de ser o único centro de poder político e fonte 

exclusiva de produção do Direito, implicando uma perspectiva antidogmática que 

privilegia fundamentos de natureza ético-políticos e sociológicos. 

Na análise de Wolkmer a idéia de Pluralismo Jurídico volta-se à edificação de 

espaços democráticos emancipatórios, distanciando-se das visões conservadoras que 

se reproduzem sob a ótica da barbárie neoliberal, e incentivando a participação dos 

novos sujeitos coletivos. 

Daí que o conceito mais adequado para este Pluralismo Jurídico de teor 

Progressista é aquele que o designa como “a multiplicidade de práticas jurídicas 

existentes num mesmo espaço sócio-político, interagidas por conflitos ou consensos, 

podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, 

materiais e culturais”[48]. 

Este novo Paradigma do Direito traz como condições básicas fundamentos de 

efetividade material, que se expressa na emergência de sujeitos coletivos de direito e 

na realização das necessidades fundamentais; e de efetividade formal, que se 

traduzem na consolidação da democracia participativa e na construção de uma 

racionalidade emancipatória. 

O primeiro fundamento, de efetividade material, consiste na emergência de 

novos sujeitos coletivos concretos de juridicidade, representados pelos novos 

movimentos sociais, numa ruptura com o modelo liberal-individualista que privilegiava 

o sujeito individual abstrato formalista. 

Concretizados a partir da reformulação da cultura política das décadas de 

60/70, estes “novos movimentos” se caracterizam por novas formas de organização e 

representação, rompendo com as formas antigas de classes sociais, partidos e 

sindicatos e atuando de uma maneira reivindicatória, contestatória e participativa. 

Entre as várias manifestações deste tipo emergente de subjetividade coletiva, pode-se 

citar como exemplos: sem-terra; desempregados; marginalizados; minorias; indígenas; 

negros discriminados e comunidades e movimentos sociais reivindicadores de direitos. 
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Estes movimentos sociais são tidos como “novos” sujeitos coletivos devido ao 

fato de se aglutinarem em torno de outros interesses que não os políticos 

institucionais, com fundamentos na produção e no consumo, rompendo com os canais 

tradicionais e fomentando-se uma ação consciente e espontânea, que molda uma 

identidade coletiva e rompe com o paradigma regulatório e opressivo vigente até o 

momento. 

Por isso, na medida em que estes movimentos sociais assumem uma dimensão 

ampliada de sua cidadania, exercida a partir da prática cotidiana de lutas e 

reivindicações, são elevados à condição de agentes legitimadores da produção jurídica 

do paradigma emergente, podendo ser equiparados a novos sujeitos coletivos de 

Direito. 

Decorrendo do aparecimento destes novos sujeitos coletivos eclode o “sistema 

das necessidades humanas fundamentais”, que é o objetivo a ser alcançado pelos 

novos movimentos sociais. Este segundo fundamento do novo paradigma baseia-se na 

designação dada ao conceito de “necessidade”, que se traduz em todas as vontades 

conscientes que motivam o sujeito para busca de bens essenciais para sua vida, quer 

materiais, quer imateriais. 

Segundo esta concepção todas as necessidades se desenvolvem a partir do 

contexto social em que os sujeitos estão inseridos, ou seja, as necessidades decorrem 

do modo de produção, de modo que “o que realmente difere são os modos de 

satisfação das necessidades. A produção desses modos gerará, por sua vez, novas 

necessidades”[49]. Agnes Heller, filósofa que estudou a “Teoria das necessidades”, 

 classifica os diversos tipos de necessidades existentes, enfatizando as necessidades 

alienadas e não-alienadas, núcleo da análise filosófica de Marx, sendo estas últimas as 

propriamente humanas e de caráter qualitativo, enquanto as primeiras seriam de 

caráter eminentemente quantitativo, visando a acumulação infinita de valor[50]. 

De qualquer forma, ambos os aspectos de efetividade material do novo 

Paradigma do Direito representam a concretização da dialética histórica, em que novas 

condições capazes de legitimar a emergência do Direito Comunitário-Participativo 

surgem dos conflitos, das contradições e das lutas por Direitos. 

É sobre este espaço de lutas que se edifica o terceiro fundamento do 

paradigma, “estratégia de efetividade formal”, que busca “viabilizar as condições para 

a implementação de uma política democrática  que direcione e ao mesmo tempo 

reproduza um espaço comunitário e participativo”[51]. 
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A participação política democrática comunitária, a ser conquistada através de 

um longo processo de luta estratégica que rompa com as tradicionais estruturas 

centralizadoras do Estado, deve colocar em evidência novas formas políticas com 

ênfase na participação de base, descentralização, controle da comunidade e poder 

local. É a ênfase a ser dada na participação popular como caminho de ampliação da 

democracia. 

É importante ratificar-se que a defesa da participação popular não significa 

buscar-se a extinção da democracia representativa, mas apenas a busca por uma 

forma de se complementar a representatividade a partir da introdução de alguns 

mecanismos que viabilizem a participação direita do povo conjuntamente com a sua 

representação política. O desenvolvimento da democracia participativa só se justifica 

com os resultados decorrentes da participação popular, ou seja, onde é possível 

atingir-se a vontade geral através da tomada de decisão dentro de um processo 

participativo. Neste contexto, participar significa tomar parte pessoalmente, ou seja, 

um movimento próprio de cada sujeito. Assim, nesta forma de democracia “a 

participação refere-se à participação (igual) na tomada de decisões, ou seja, a 

capacidade institucionalizada de colocar em prática o princípio democrático básico: o 

da igualdade política”[52]. 

Os novos movimentos sociais têm sido a maior expressão dessa participação, 

emergindo como novos sujeitos coletivos de juridicidade capazes de se organizar em 

comunidades conscientes de seu  papel fomentador  mudanças:  

“Daí a obrigatoriedade de se pensar a alternativa comunitária 
como espaço público pulverizado pela legitimação de novas 
forças sociais (movimentos sociais) que, em permanente 
exercício de alteridade, implementam suas necessidades 
fundamentais e habilitam-se como instâncias produtoras de um 
Direito Comunitário autônomo. (...) No bojo da pluralidade de 
interações das formas de vida, empregar processos 
comunitários significa adotar estratégias de ação 
transformadora com a participação consciente e  ativa de 
sujeitos de juridicidade”[53]. 
 

Este processo de participação redefine os próprios horizontes da cidadania e da 

democracia, articulando descentralização administrativa, poder local, controle 

comunitário, co-gestão e autogestão local, setorial e municipal e  expressões das 

necessidades coletivas, possibilitando “a implementação e o alargamento da sociedade 

democrática”, pois viabiliza “a efetiva participação e controle por parte dos movimentos 

e grupos comunitários”[54]. 
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A ruptura com os moldes clássicos da democracia formal e representativa 

ocorre, no entanto, na medida de sua própria insuficiência. Modelos complementares 

são incorporados pelo Estado através do Ordenamento Jurídico Positivo, 

proporcionando uma interação institucionalizada entre novos sujeitos coletivos de 

juridicidade e  poder institucionalizado. 

Sob este aspecto, para a efetiva participação popular, que pode se dar em 

qualquer esfera (Executivo, Legislativo e Judiciário), são necessários alguns 

mecanismos institucionais constitucionalmente previstos como plebiscito, referendum e 

iniciativa popular[55], embora Dalmo de Abre Dallari, sustente seis medidas: 1) o 

poder de iniciativa legislativa da comunidade com conseqüente vinculação para os 

representantes; 2) a prática do plebiscito; 3) o exercício do referendum; 4) o 

pronunciamento da comunidade através do veto popular sobre determinado projeto de 

lei; 5) a convocação de audiências públicas com a inscrição prévia da população para 

deliberar sobre futuros projetos e 6) o ato de revogação do mandato e reconfirmação 

tanto do representante político como de servidor público comunitário, havendo, 

também, como formas de participação no Legislativo o voto distrital e os conselhos 

populares[56]. 

Na Administração Pública a participação popular pode se dar: 1) no 

planejamento; 2) em consultas à comunidade sobre propostas ou projetos 

orçamentários (como o “orçamento participativo”) ; 3) representação da comunidade 

em órgão consultivos e na direção de entidades de administração descentralizada e 4) 

a participação da população no exercício de um poder de controle para facilitar o 

direito à informação. Já no Judiciário, a participação popular no âmbito administrativo 

pode se dar através de comissões de apelação e arbitragem, comitês de conciliação e 

mediação, criação de tribunais distritais de habilitação e de consumidores etc.[57]. Há, 

ainda, outra forma importante de participação pertinente à atividade judiciária 

propriamente dita, que o povo pode lançar mão para participar da administração 

pública, como o controle da legalidade dos atos administrativos através de ação 

popular, mandado de segurança, ação civil pública etc. 

Todos estes instrumentos tornam possível a construção de um novo espaço 

político e, conseqüentemente, são armas para a solidificação deste novo paradigma. 

Esta reordenação passa necessariamente pela implementação efetiva da Democracia 

Participativa, meio de se buscar o pleno exercício da cidadania e a possibilidade de 

efetivação de justiça social através da participação popular comunitária, o que faz com 

que a legitimidade política passe a emanar do próprio cidadão erguido às últimas 

instâncias do poder, capaz de controlar e coadjuvar na gestão dos governos, num 

processo que pode denominar-se de “repolitização da legitimidade”. 
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Visto o terceiro aspecto, deve-se adentrar agora no quarto fundamento 

paradigmático, qual seja, a ética concreta da alteridade. 

Parte-se da constatação de que se vive também um momento de crise moral e 

ética na sociedade moderna, que se estabelece com vários fatores causais como a 

exacerbação do individualismo; a desumanização; a intolerância à diversidade; a 

tecnização instrumental da razão; a alienação política, cultural e social; a fragmentação 

do sujeito; a massificação da informação; a reificação da sexualidade e do afeto e a 

mercantilização das relações pessoais e sociais como efeito da expansão desenfreada 

da sociedade de consumo. 

Buscando-se solucionar esta crise, duas propostas filosóficas importantes se 

configuraram “pelo pragmatismo analítico” e pelo “racionalismo discursivo”. A primeira 

corrente é desenvolvida por teóricos como Richard Rorty, e nega a existência de uma 

ética universal, numa “postura marcada por um etnocentrismo pragmático e por um 

relativismo cultural” acabam apenas justificando “uma ética regional de dominação 

inerente ao ethos de legitimação nacional norte-americana”[58]. Esta postura leva à 

desqualificação de éticas surgidas de contextos culturais, como as éticas de libertação 

periféricas. 

A segunda proposta, que tem como expoentes Apel e Habermas, ao contrário 

da primeira, constrói um modelo universal de ética racional dialógica a partir da 

pragmática transcendental/universal  (respectivamente). Contudo, também este 

modelo é incapaz de corresponder à realidade da periferia, uma vez que enquanto 

teorias normativas não encontram eco de cumprimento dos seus pressupostos, tais 

como a argumentação livre, sincera e desinteressada dos falantes e a situação de 

igualdade em todos os níveis de todos os atores participantes. Na situação “real” de 

fala, no entanto, o que ocorre é que inexistindo igualdade entre falantes, “‘o outro’ (o 

sujeito espoliado e dominado do mundo periférico), que deveria ser a condição 

fundante, na verdade é ignorado, silenciado e excluído, porque não é livre nem 

competente para participar da consensualidade discursiva e do jogo lingüístico 

argumentativo”[59]. 

Daí que também esta proposta fundamentadora da ética racional discursiva, 

ainda que rompa com o formalismo positivista e apresente uma potencialidade 

universal, dialógica  e intersubjetiva, não atinge pontualmente a realidade periférica 

latino-americana, como assinala Wolkmer, sendo necessário recorrer-se à formulação 

de uma “ética concreta da alteridade”, que se  revela como “expressão autêntica dos 

valores culturais e das condições histórico-materiais do povo sofrido e injustiçado da 

periferia latino-americana e brasileira”[60]. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 06 – Janeiro/Junho 2008 

www.sociologiajuridica.net  
 

84 
 

Esta ética da alteridade tem em seu núcleo a expressão dos valores 

emancipação, autonomia, solidariedade e justiça emergentes das situações materiais, 

das práticas sociais e das necessidades dos marginalizados, tendo como condições 

essenciais a práxis e a história das estruturas sócio-econômicas oprimidas e as 

categorias teóricas e os processos de conhecimento da própria cultura teológica, 

filosófica e sócio-política latino-americana, representada por um pensamento de 

vanguarda na Filosofia, Teologia e nas Ciências Sociais[61]. 

Nesse sentido, Wolkmer pontua as características e os fundamentos teóricos 

que aproximam sua teoria à Ética da Libertação de Enrique Dussel:  

 
“A ‘ética da alteridade’ é uma ética antropológica da 
solidariedade que parte das necessidades dos segmentos 
humanos marginalizados e se propõe gerar uma prática 
pedagógica libertadora, capaz de emancipar os sujeitos 
históricos oprimidos, injustiçados, expropriados e excluídos. Por 
ser uma ética que traduz os valores emancipatórios de novas 
identidades coletivas que vão afirmando e refletindo uma práxis 
concreta comprometida com a dignidade do ‘outro’, encontra 
seus subsídios teóricos não só nas práticas sociais cotidianas e 
nas necessidades históricas reais, mas igualmente em alguns 
pressupostos da chamada Filosofia da Libertação.”[62]  

Tomando alguns marcos referenciais da obra dusseliana, como a “totalidade” e 

a “exterioridade”, Wolkmer adota a primeira enquanto possibilidade ontológica de 

ruptura com o pensamento moderno europeu, de modo que uma “nova totalidade” 

torna-se “comprometida com uma reflexão que parte do mundo e da realidade, 

exigindo justiça e emancipação dos oprimidos de todos os tempos e lugares”[63]. 

A categoria dusseliana “exterioridade”, paradigma originário da “metafísica da 

alteridade”, “engloba o espaço do outro, da alteridade de uma nova subjetividade”, 

“rompe com a injustiça e com a negação do ser do outro” e concretiza, na práxis, “um 

nova lógica de convivência humana”[64]. Neste aspecto, a fundamentação 

aproximativa da proposta dusseliana apresenta certa preocupação “em historicizar o 

abstracionismo metafísico-teológico da exterioridade em Dussel. A exterioridade, nesse 

entendimento, não seria uma realidade em si, construída a partir de uma razão 

metafísica, mas, sim, uma realidade social, gerada nos processos de lutas e conflitos 

de interesses”[65]. 

Conclui Wolkmer que na realidade latino-americana, em que há uma pluralidade 

de culturas e de valores próprios, “é mister reconhecer (...) as possibilidades de uma 

nova ética de teor pedagógico e libertário, gerado no bojo de relações conflituosas e 
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de práticas cotidianas configuradas, quer por sujeitos coletivos, indistintamente, quer 

especificamente pelos novos movimentos sociais.”[66] 

Como quinto elemento de fundamentação do novo paradigma cultural do 

Direito tem-se a construção de uma forma específica de racionalidade, estratégia de 

efetividade formal, que emana da historicidade real de carências e necessidades vitais 

e se compromete com a emancipação e a autonomia humana. 

Parte-se da análise do processo de racionalização da modernidade, em que o 

aspecto instrumental da racionalidade acabou minimizando suas possibilidades 

emancipatórias, quando não as extinguiu definitivamente. Face às inúmeras críticas a 

esta razão moderna “enlouquecida” e suas conseqüências avassaladoras para a 

sociedade, acabou caindo-se nos irracionalismos pós-modernos quando as promessas 

do iluminismo tornaram-se totalmente desacreditadas ou, ainda, nas tentativas de 

construções recuperadoras das potencialidades da razão, em moldes como o proposto 

por Habermas, da racionalidade comunicativa, em que o conceito de razão continua 

atrelado à racionalidade técnica e distanciado da realidade vivida pelos sujeitos. 

Desse modo, a construção de uma outra racionalidade, voltada à vida concreta, 

só pode ocorrer com a ruptura dos modelos vigentes, na busca da razão emancipatória 

que seja expressão da identidade cultural enquanto exigência e afirmação da 

liberdade, emancipação e auto-determinação dos sujeitos coletivos de direito. 

A importância desta nova racionalidade, assim como de todos os demais 

fundamentos de “efetividade formal” reside na necessidade de ordenação prática dos 

“fundamentos materiais”, de modo que se torne viável a “ação prática coletiva”, a 

“ação prática individual” e a “ação teórica no nível do saber e das formas de 

representação social, objetivando processos racionais emancipatórios”. 

Esta perspectiva envolve a crítica anti-hegemônica da comunidade das vítimas, 

mostrando uma comunidade oprimida intersubjetiva, capaz de organizar a emergência 

dos novos sujeitos históricos (os novos movimentos sociais), na luta pelos direitos. Tal 

proposta pedagógica-filosófica libertadora, que consolida uma consciência ético-crítica 

como tomada de consciência progressiva, têm como principal elemento estrutural uma 

práxis transformadora da realidade.  

6. Conclusão  
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Nesta análise, pôde-se constatar que o pluralismo enquanto modelo societário, 

político e jurídico se fixa como decorrência da ampliação da complexidade social e, ao 

mesmo tempo, pelo progressivo aumento da demanda por formas de participação 

social democratizantes e emanciapatórias. 

Notadamente, no entanto, as várias teorias a respeito do pluralismo jurídico 

não dão conta em esclarecer estes elementos, muitas vezes descrevendo o ma 

pluralidade jurídica apenas como manifestação extra-estatal de grupos específicos e 

isolados, com demandas atreladas a questões classistas (direito do trabalho), ou até 

mesmo a questões culturais (formas jurídicas das sociedades tribais, indígenas). Estas 

correntes não se enquadraram nas denominadas “teorias progressitas”, por 

estabelecerem uma ruptura com a análise do fenômeno do pluralismo na modernidade 

democrática, em que o cidadão emancipado rompe com o monopólio estatal da 

produção e resolução de conflitos, atuando coletivamente em defesa das necessidades 

humanas fundamentais. 

Desta forma, traçou-se as principais teorias sobre o pluralismo jurídico, 

culminado a análise naquela que melhor se adéqua a pluralidade do direito que 

emerge como novo paradigma na modernidade, contextualizado por uma crise 

paradigmática global, em que os modelos hegemônicos já não conseguem responder 

aos anseios sociais por uma nova racionalidade emancipatória e por democracia 

radical. 

Essa última implica necessariamente a superação do modelo representativo 

indireto, conseqüentemente, na emergência de novos sujeitos históricos capazes de 

praticá-la. 

É neste contexto, com a reprodução da crise do pensamento dominante liberal-

burguês do Direito que se consolida o Pluralismo Jurídico de Caráter Progressista, que 

teoriza fundamentos verificados empiricamente, os quais rompem com a racionalidade 

formal, o monismo estatal e os valores liberal-individualistas presentes no paradigma 

dominante, sendo a sua mais perfeita teorização aquela feita por Antonio Carlos 

Wolkmer, que tem como cinco elementos essenciais os sujeitos coletivos de direitos 

representados pelos novos movimentos sociais, as necessidades humanas 

fundamentais, a democracia participativa, a ética da alteridade e a racionalidade 

emancipatória.  
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1. Introdução  

 

A modernidade trouxe consigo as concepções de estado-nação e monismo 

jurídico, que foram respaldadas por políticas de homogeneização cultural e 

centralização político-jurídica. No entanto, as disputas sobre direitos dos imigrantes, 

dos indígenas e de outras minorias culturais estão gerando questionamentos a respeito 

destes pressupostos que têm governado a vida política mundial durante décadas. 

Segundo Rachel Fajardo[1], a falta de ações que contemplem a diversidade dos 

Estados cria déficit de legitimidade da institucionalidade jurídica oficial.  

 

A discussão sobre o direito das minorias está longe de ser pacífica. 

Surpreendentemente, a tradição política ocidental tem se ocupado muito pouco com 

estas questões. O modelo fictício de estado-nação tem obscurecido as demandas de 

grupos étnicos minoritários e moldado os debates sobre política, economia e direito. 

No âmbito da filosofia política contemporânea, podemos discutir pluralismo 

contrapondo as visões liberais e comunitárias acerca do bem. Embora ambas as 

correntes divirjam na maneira em que compreendem as sociedades plurais da 

atualidade, acreditam que é possível formular um ideal de justiça adequado a esta 
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pluralidade. Liberais como John Rawls e Ronald Dworkin compreendem que existe 

diversidade de concepções individuais acerca da vida digna que coexistem numa 

sociedade plural. Assim, priorizam a neutralidade estatal através da promoção dos 

direitos fundamentais, que limitem a soberania popular. Este tipo de liberalismo ofusca 

as reivindicações dos indígenas enquanto coletividade e reduzem sua participação nos 

processos democráticos em função da desigualdade histórica em que estão inseridos.  

 

Por outro lado, comunitaristas como Michael Walzer e Charles Taylor estão 

preocupados em assinalar a multiplicidade de identidades sociais culturalmente 

específicas e historicamente referidas, priorizando a soberania popular enquanto 

participação ativa dos cidadãos na vida pública [2]. Walzer, comentando a obra de 

Taylor, desenvolve uma tipologia de liberalismo, denominando de liberalismo 1 e 

liberalismo 2. O primeiro tipo reforça a idéia de direitos individuais frente a um Estado 

neutro, ou seja, sem projetos de cunho coletivo, seja cultural ou religioso. O segundo 

tipo de liberalismo interessa-se pela sobrevivência e promoção cultural de um grupo 

majoritário, promovendo sua cultura e religião, mas sem se descuidar dos direitos 

básicos dos cidadãos que não fazem parte deste grupo estejam garantidos [3]. Estas 

propostas refletem a antiga tensão entre direitos coletivos e liberalismo clássico.  

 

Will Kymlicka sugere repensar a tradição liberal e seu individualismo filosófico, 

procurando desenvolver, a partir do liberalismo, uma teoria que dê conta do status das 

minorias nacionais. Ele desenvolve uma tipologia dos diferentes tipos de direitos das 

minorias. Ele classifica-os como a) direitos de auto-governo: delegação de poderes a 

minorias nacionais, por meio de algum tipo de federalismo; b) direitos poliétnicos: 

apoio financeiro e proteção legal para determinadas práticas associadas com 

determinados grupos étnicos ou religiosos e c) direitos especiais de representação: 

cargos políticos garantidos para grupos étnicos ou nacionais no seio das instituições 

centrais do Estado que o engloba. Assim procura reconciliar o liberalismo com as 

demandas relativas a direitos coletivos[4].  

 

Um dos efeitos da concepção de Estado monocultural sobre os povos indígenas 

foi a sistemática imposição dos princípios e formas de organização de sua vida social e 

o controle das suas formas de solução de conflitos. Muitos povos resistiram a estas 

imposições e internamente mantiveram seus próprios modelos de justiça, chamados de 

usos e costumes. Dessa forma, o chamado "novo multiculturalismo" na América Latina 

consiste em processos de reformas constitucionais que buscam reconstituir os Estados 

como pluriculturais e multiétnicos, reconhecendo, em especial, o direito 

consuetudinário indígena[5]. O direito consuetudinário foi concebido como um 

conjunto de normas e práticas legais e estruturas de autoridade utilizadas por grupos 

indígenas em lugar do direito estatal ou em conjunção com este.  
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As primeiras discussões sobre o tema foram dominadas por uma análise 

antropológica estrutural funcionalista, com um caráter implicitamente conservador, que 

tendia a ver as sociedades tradicionais como harmoniosas, estáticas e sem 

temporalidade[6]. A partir dos anos oitenta, as análises antropológicas passaram a 

rechaçar estas concepções e começaram a ver o direito consuetudinário e o direito 

estatal não mais como sistemas paralelos, mas como distintas esferas legais que 

coexistiam numa relação mutuamente constitutiva. O pluralismo jurídico passou a ser 

entendido cada vez mais como uma relação de dominação e resistência, ou seja, os 

paradigmas legais dominantes fixando parâmetros para as normas e práticas legais dos 

subordinados. Sally Falk Moore propôs a idéia de campo social semi-autônomo, 

observando que em um campo pequeno, como uma comunidade, suas regras, 

costumes e símbolos podem ser vulneráveis às regras, decisões e outras forças que 

emanam do mundo mais amplo que o rodeia [7]. Partindo deste argumento, Sally 

Merry observa que o sistema legal externo penetra o campo, mas nem sempre o 

domina, pois há espaço para a resistência e a autonomia[8]. Estabelece-se assim a 

crença no uso contra-hegemônico do direito como instrumento de emancipação de 

povos marginalizados.  

 

Esta tem sido a luta de muitos movimentos indígenas na América Latina, 

procurando recuperar sua própria autonomia por meio do direito de autogestão e do 

reconhecimento da jurisdição especial indígena. Sensível aos avanços e retrocessos 

desta luta, este texto pretende expor um breve panorama da legislação constitucional 

na América Latina no que concerne aos direitos indígenas, partindo de uma reflexão 

histórica do conceito de autodeterminação dos povos e de reconhecimento da 

pluralidade étnica e cultural dos Estados.  

2. O princípio da autodeterminação dos povos e a proteção das minorias  

O conceito ou princípio da autodeterminação dos povos é tão antigo quanto o 

conceito de governo. No entanto, com a Revolução Americana e a Francesa a palavra 

autodeterminação foi associado a teorias relativas a soberania popular e nacional. Mais 

tarde, com o revigoramento dos nacionalismos no século XIX na Europa, o princípio se 

vinculou definitivamente ao Estado, ou seja, cada nação deveria ter o direito a seu 

próprio Estado e cada Estado deveria ser composto por uma única nação.  

 

Na França revolucionária a busca da unidade da nação se deu através da 

eliminação de todas as outras línguas e outras manifestações culturais. Não só houve a 

implantação do francês como língua oficial usada nas escolas e na administração 

pública como também o uso privado de outras línguas foi tachado como retrógrado e 

ridículo. Esta política de eliminação das diferenças culturais pode ser medida através 

da declaração do então ministro de Instrução Pública em 1925, Monzie, ao inaugurar a 
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Casa de Bretanha na Exposição de Artes Decorativas: “Para a unidade lingüística da 

França é necessário que a língua Bretanha desapareça” [9].  

 

Desde o século XVIII, a palavra nação passou a ser utilizada no sentido de 

Estado e a Revolução Francesa confirmou e estendeu seu uso, mas não fez 

desaparecer seu antigo sentido. Portanto, a palavra nação ainda hoje tem um sentido 

dúbio: um sentido jurídico e político que equivale ao Estado e um sentido histórico e 

sociológico que equivale à comunidade cultural.  No século XIX, o princípio da 

nacionalidade serviu de impulso para movimentos de libertação de vários povos 

oprimidos na Europa, como os sérvios, os romenos, os búlgaros, húngaros, tchecos e 

polacos como também para a aglutinação de povos que buscavam a unidade nacional, 

como a Itália e a Alemanha. Apesar da falta de precisão do conceito de nação, em seu 

nome foram feitas guerras e revoluções que modificaram o mapa político do mundo 

[10].  

 

Com a I Guerra Mundial, a discussão a respeito de nação e autodeterminação 

veio à tona novamente. Várias nacionalidades subjugadas requeriam o seu próprio 

Estado. Dos 14 pontos do programa do Presidente Woodrow Wilson, vários se referiam 

à autodeterminação[11]. Na Conferência de Versalhes, o presidente Wilson e outros 

negociadores basearam-se nestes pontos a fim de redesenhar o mapa da Europa, 

levando em consideração as fronteiras étnicas. Entretanto, os outros líderes presentes 

na conferência estavam convencidos de que o princípio da autodeterminação não 

deveria ou simplesmente não poderia funcionar. Começaram a chegar reivindicações 

de autonomia da Coréia, Armênia, Síria, Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, 

Boêmia, os Eslavos do Sul, Albânia e Irlanda. Pouco antes da Conferência, numerosas 

delegações de grupos nacionais de todo o mundo haviam chegado a Paris, uns para 

pedir mudança de soberania, outros para trazer resultados de votações já realizadas e 

outros ainda para solicitar plebiscitos. No entanto, cada uma das delegações das 

principais potências aliadas que chegavam a Paris para tomar parte na Conferência 

tinha suas próprias idéias acerca das obrigações que haviam assumido com seus 

respectivos governos ao aceitarem os princípios wilsonianos como base da paz. O 

princípio da autodeterminação sofreu numerosas acomodações às circunstâncias 

políticas de cada caso e em algumas situações foi totalmente rechaçado.  

 

Depois da Segunda Guerra Mundial muitos liberais creram que a nova ênfase 

nos direitos humanos resolveria os conflitos com as minorias, garantindo seus direitos 

individuais. Assim, a proteção de direitos individuais apaziguaria as demandas por 

direitos ligados ao pertencimento a grupos étnicos. Esta foi a filosofia que guiou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não faz nenhuma referência aos 

direitos das minorias[12].  
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O princípio da autodeterminação dos povos foi muito importante no processo 

de descolonização da África e da Ásia nas décadas de 50 e 60. Entretanto, as elites 

independentistas firmaram suas reivindicações na idéia de que havia surgido nos 

países coloniais uma nova nação de mestiços, com uma única cultura, uma só religião, 

uma identidade homogênea, um idioma oficial e um sistema normativo dominante para 

este povo culturalmente uniformizado[13]. Estas demandas se coadunaram 

perfeitamente à idéia central que associava autodeterminação a fronteiras estatais já 

delineadas.  

 

Somente em 1992, a Assembléia Geral da ONU aprovou, após largas discussões 

na Subcomissão para a Prevenção de Discriminação e Proteção das Minorias, órgão 

subsidiário da Comissão de Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Lingüísticas. Semelhante em 

muitos aspectos à Declaração sobre a Eliminação de todas as Formas de Intolerância e 

Discriminação Baseadas em Religião ou Crença, de 1981, este documento protege a 

existência e a identidade das minorias nacionais e requer dos Estados signatários 

medidas legais para promover o desenvolvimento cultural destes grupos.  

 

Atualmente, os documentos internacionais mais específicos que abordam o 

direito dos indígenas e de outras minorias são a Convenção para a Prevenção e 

Punição do Delito de Genocídio (1948), a Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de todas as formas de Discriminação Racial (1965), o Convênio 169 da OIT (1989), a 

Declaração sobre os Direitos das Populações Indígenas (2007) e a Declaração 

Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas (1997).  

 

Basta um olhar rápido para perceber que a legislação internacional parece 

anódina perante as instabilidades causadas pelos problemas étnicos, religiosos ou 

lingüísticos. Mas, a partir das discussões que estes instrumentos provocaram, muitas 

ações têm tomado lugar. A década de noventa do século XX foi marcada por muitos 

conflitos interétnicos e turbulências de fundo cultural, mas também representou o 

período de maior avanço nas legislações nacionais e internacionais no que tange ao 

reconhecimento do direito à autodeterminação dos povos, principalmente se levarmos 

em consideração as Constituições nacionais da América Latina.  

 

3. Pluralismo jurídico na América Latina  

As lutas dos indígenas por reconhecimento de sua identidade cultural geraram 

uma legislação importante sobre os direitos dos povos no âmbito do Estado e no 

âmbito internacional. A reflexão sobre modelos e regimes autônomos e novas formas 

de representação indígena levou à aprovação da Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, 

em 1989, que define em seu artigo 8º que :  
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Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados na 

devida consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário. Esses povos 

deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que 

eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema 

jurídico nacional nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. 

Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se 

solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio.  

 

Somente na década de noventa, a afirmação do caráter pluricultural do Estado, 

a oficialização dos idiomas minoritários, a promoção da educação bilíngüe e o 

reconhecimento do direito consuetudinário praticado pelas comunidades indígenas 

foram objeto de reformas constitucionais na América Latina. Até então, refletindo as 

concepções prevalecentes de liberalismo político, na latino-américa, como em quase 

todo o mundo, dominava uma teoria jurídica fundada nas concepções Kelsenianas[14] 

sobre a identidade do Estado e do Direito. O monismo jurídico proclama que somente 

a norma ou sistema normativo que provém do Estado tem força coercitiva e todas as 

outras manifestações jurídicas seriam consideradas meros costumes, podendo ser 

aplicadas somente na ausência do direito dominante. Esta concepção decorre de todo 

o esforço de consolidar o monopólio estatal da violência legítima para a perseguição e 

repressão dos atos delitivos.  

 

O debate sobre o direito dos indígenas na América Latina remonta ao século 

XVI, quando o frei Bartolomé de Las Casas tentou construir uma teoria pacifista e de 

reconhecimento da diversidade cultural. Las Casas denunciou o discurso a respeito da 

inferioridade dos índios como um artifício para viabilizar os interesses de conquista 

ocidentais. Para Las Casas, os usos e costumes indígenas que não violassem a lei 

divina e natural, que não afetassem a ordem econômico-política colonial nem a religião 

católica, deveriam ser permitidos. Alguns autores[15] afirmam que este frei 

dominicano é o precursor dos direitos humanos, do anti-colonialismo e do indigenismo, 

com suas defesa de uma pluralidade de sistemas políticos e do reconhecimento dos 

governos indígenas existentes na época. Segundo ele:  

 

Cualesquiera naciones y pueblos, por infieles que sean, poseedores de tierras y 

de reinos independientes, en los que habitaron desde un principio, son pueblos libres y 

que no reconocen fuera de sí ningún superior, excepto los suyos propios, y este 

superior o estos superiores tienen la misma plenísima potestad y los mismos derechos 

del príncipe supremo en sus reinos, que los que ahora posee el emperador en su 

imperio[16]. 

 

Las Casas foi veemente em denunciar as atrocidades cometidas pelos espanhóis 

na colônia, iniciando uma cruzada pela proteção dos povos indígenas. Combatia a 

escravização dos índios e afirmava a possibilidade de evangelizá-los sem o uso da 
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violência. Por sua posição, fortemente contrária ao processo de espoliação que ocorria 

nas Américas, sofreu duras críticas. Seu principal opositor foi o jurista Juan Ginés de 

Sepúlveda, para quem os habitantes das terras novas eram seres inferiores, 

animalescos, pecadores contumazes que deveriam ser integrados à comunidade cristã 

pela força ou então eliminados, caso houvesse resistência. Se resistissem à dominação 

natural e justa dos povos superiores estariam justificando sua própria destruição. Na 

sua obraDemocrates Segundo o de las justas causas de la guerra contra los indios, 

Sepúlveda exaltou o sistema de encomendas e considerou justas as guerras contra os 

índios que resistissem à fé cristã. Para ele, a guerra era não somente lícita, mas o 

único meio viável para sujeitar os nativos à Coroa Espanhola[17]. 

Por fim, a Coroa Espanhola permitiu às autoridades indígenas administrarem a 

justiça dentro de suas próprias comunidades, desde que os casos envolvessem apenas 

índios e que fossem de menor potencial. Ainda que a teoria de Las Casas tenha sido 

oficialmente acolhida, a prática segregacionista prevaleceu. Partindo da crença na 

inferioridade natural dos índios, reconheceram-se seus usos e costumes e as 

autoridades indígenas, desde que não afetassem a “lei humana e divina”, a ordem 

econômica colonial e a religião católica. 

O domínio português não foi muito diferente. Ainda que houvesse várias 

normas proibindo a escravidão dos indígenas, o esforço de submetê-los ao trabalho 

produtivo em benefício da colônia gerava sua desagregação[18]. Prevalecia uma 

política integracionista, presente na legislação brasileira até a Constituição de 1988. 

Com a independência, importou-se a noção de estado-nação e o modelo 

centralizado de política e direito. Impôs-se em todos os países latino-americanos a 

homogeneização cultural forçada e o desaparecimento dos regimes jurídicos 

diferenciados. As constituições dos novos Estados sequer mencionaram os indígenas, 

negando sua existência e sua autonomia cultural, política e jurídica. Somente mais 

tarde, em meados do século XX, as Constituições começaram a reconhecer a existência 

dos indígenas e alguns direitos específicos de suas comunidades, guiadas por políticas 

integracionistas e por concepções paternalistas que buscavam integrar o índio ao 

mercado.  

Recentemente alguns países da América do Sul adotaram o sistema jurídico 

pluralista, reconhecendo a administração indígena da justiça. A realização plena do 

pluralismo jurídico nas Américas continua sendo uma utopia, mas algumas 

Constituições assumiram retroativamente a pré-existência das sociedades indígenas 

resgatando normas e costumes tradicionais. O regresso das instituições democráticas 

depois de muitos anos de ditadura ou guerra civil ou a existência de um processo geral 

de ampliação da participação política ocasionaram os principais avanços nas 

constituições latino-americanas. Também, as reformas que ocorreram estão 

respondendo às demandas por reconhecimento de grupos diversos de ameríndios que 

estão se organizando em níveis cada vez mais amplos e reivindicando sua cultura, seus 

territórios, suas instituições e seu direito a participar. 
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Algumas Cartas Magnas ignoram quase que por completo a problemática 

indígena. Belize, Chile, Guiana Francesa, Suriname e Uruguai não contemplam os 

direitos indígenas em suas Constituições. No Chile, esta lacuna pode estar relacionada 

à ampla política do governo militar de transformar os indígenas em agricultores, 

empreendendo ações de assimilação. No Belize, Guiana Francesa e Suriname as 

poucas referências aos direitos territoriais indígenas estão em legislações secundárias, 

seguindo uma tradição mais anglo-saxônica de organização legal. No Uruguai, já há 

mais de um século que não se registra a presença de indígenas e por isto sua 

Constituição não se ocupa do tema. Costa Rica, El Salvador, Guiana e Honduras fazem 

alguma referência à questão indígena, mas de forma bastante supérflua. As 

organizações indígenas nestes países se encontram em processo recente de articulação 

[19]. 

O multiculturalismo constitucional foi-se difundindo na América Latina a partir 

das Constituições da Guatemala (1986) e da Nicarágua (1987). Desde então, outros 

países criaram suas próprias variações do reconhecimento dos direitos indígenas, 

levando em consideração tensões internas e forças antagônicas que transformaram as 

Constituições latinoamericanas em construções legais complexas. Argentina, Bolívia, 

Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e 

Venezuela possuem Constituições que representam avanços significativos. Todas de 

alguma forma aceitam e protegem a identidade étnica de suas minorias e quase todas 

reconhecem a precedência dos povos indígenas em relação ao estabelecimento do 

Estado. 

Cabe destacar que atualmente os documentos mais avançadas no que tange ao 

reconhecimento de direitos indígenas na América do Sul são as Constituições da 

Colômbia, do Equador, da Venezuela, do Brasil e do Paraguai, embora cada uma delas 

enfatize temas diferenciados. A Constituição do Paraguai é tecnicamente bem 

elaborada, com influência de teorias antropológicas mais modernas, mas a falta de 

práticas participativas no país esvazia sua eficácia. A Constituição Federal brasileira, 

por exemplo, apresenta importantes avanços, como o aproveitamento dos recursos 

naturais pelos índios e a participação do Ministério Público, mas o reconhecimento 

multicultural está longe de ser completo. O artigo 232 dispõe que “os índios, suas 

comunidades e organizações são partes legítimas para atuar em juízo em defesa de 

seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 

processo”. 

O Estado brasileiro não reconhece nenhum direito de autogestão e o processo 

de demarcação de terras é lento e cheio de obstáculos. Além disso, apesar de 

reconhecer as múltiplas fontes da cultura nacional (art.215,1º)  estabelece o 

monolingüismo. Ainda que permita a educação bilíngüe, estabelece a língua 

portuguesa como idioma oficial em todo o território. 
 

"Artigo 13: A lingua portuguesa é o idioma oficial da República 
Federativa do Brasil". 
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"Artigo 210 §2º: O ensino fundamental regular será feito em 
língua portuguesa e será assegurado, também, às comunidades 
indígenas o uso de suas línguas maternas e métodos próprios 
de aprendizagem". 

 

Atualmente as Constituições do Equador e da Colômbia são os documentos 

mais elaborados em matéria de direitos indígenas. Ainda que sua plena aplicação não 

aconteça ainda, o texto constitucional é bem aceito pelos movimentos indígenas. Na 

Colômbia tem sido construída uma ampla jurisprudência para discutir a matéria 

indígena. 

 

Em seu artigo 7º, a Constituição colombiana estabelece que “El Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. O 

reconhecimento da pluralidade étnica oferece uma visibilidade importante para os 

indígenas no país. Além disso, avança um pouco mais quando reconhece os idiomas 

falados por estas etnias como linguas oficiais do país: “El castellano es el idioma oficial 

de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus 

territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones 

lingüísticas propias será bilingüe” (artigo 10). Apesar de ter um número 

proporcionalmente pequeno de indígenas na soma total de sua população, a 

Constituição colombiana garante a representação das comunidades indígenas no 

Senado. O artigo 171 estabelece que “habrá un número adicional de dos senadores 

elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas”. Este ajuste 

garante uma participação mais efetiva na construção das leis nacionais, fortalecendo 

os movimentos indígenas locais. 

 

O avanço mais significativo relativo ao pluralismo jurídico é o reconhecimento 

da jurisdição especial indígena. O artigo 246 estabelece que “las autoridades de los 

pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 

territorial, de conformidad com sus propias normas y procedimientos, siempre que no 

sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas 

de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. A 

articulação entre a jurisdição especial indígena e o direito estatal ainda está em 

construção, mas o debate tem enriquecido a temática. Também contempla o direito de 

autogestão: De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas 

estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y 

costumbres de sus comunidades (...). 

 

No Equador, o movimento indígena é forte e bem articulado e o que parece ser 

o maior obstáculo para a plena realização das prescrições constitucionais é uma certa 

instabilidade das instituições políticas[20]. Já no primeiro artigo da Constituição há o 

reconhecimento da nação como multiétnica: “El Ecuador es un estado social de 

derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico”. 
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Assim garante o direito à educação bilingue, à diversidade cultural e a proteção ao 

conhecimento ancestral coletivo. 

 

O direito consuetudinário indígena é reconhecido no artigo 191 da Constituição, 

que estabelece que “Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de 

justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos 

internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que 

no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas 

funciones con las del sistema judicial nacional”. 

 

A Venezuela deu um salto qualitativo importante e a Constituição de 1999 

ampliou bastante o leque de direitos indígenas. Sua definição de terra indígena é uma 

das mais avançados da América Latina. Também reconhece os idiomas indígenas como 

oficiais, garante a educação bilingue e a preservação dos lugares sagrados. Está 

garantida também a representação indígena na Assembléia Nacional e em outros 

corpos deliberativos: “Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de 

Venezuelaelegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecidoen la ley 

electoral, respetando sus tradiciones y costumbres”. O artigo 260 reconhece a 

jurisdição especial indígena conforme disposto: “Las autoridades legítimas de los 

pueblos indígenas podrán aplicar em su hábitat instancias de justicia con base en sus 

tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas 

y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al 

orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial 

con el sistema judicial nacional”. 

 

Ainda que a proteção constitucional dos direitos indígenas esteja em franca 

expansão, o reconhecimento de uma jurisdição própria, como expressão fundamental 

do controle sobre sua ordem social, e do direito de ser regido por seus próprios 

costumes e autoridades ainda é incipiente. Na América do Sul, o reconhecimento da 

jurisdição especial indígena está expresso nas Constituições da Bolívia, da Colômbia, 

do Equador, do Paraguai, do Peru e da Venezuela. Muitas carecem de regulamentação 

infra-constitucional, mas demonstram a disposição de aceitar a prática legal indígena 

em articulação com o direito estatal. Fora da América do Sul, apenas a Constituição do 

México faz expressa referência à jurisdição indígena. As Constituições da Nicarágua e 

do Panamá se remetem a legislações específicas.  

 

A quebra do rigor estabelecido pelas doutrinas e legislações que fortalecem o 

monismo jurídico demonstram um avanço tardio, mas importante no respeito ao direito 

dos ameríndios. Séculos se passaram para que a legislação reconhecesse que o que é 

diferente não necessariamente é inferior. Ainda há muito o que se mudar na 

consciência nacional para que as contribuições constitucionais se tornem efetivas. 
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4. Considerações finais 

 

Os estudos a respeito da administração da justiça por determinados grupos 

étnicos têm apontado para a tendência em angariar consenso em vez de castigo, por 

sua cosmovisão que desconhece esferas exclusivamente jurídicas e seu alto grau de 

credibilidade entre os membros desta determinada comunidade[21]. Tudo isto faz com 

que o estudo do direito indígena e sua coordenação com o direito estatal seja um 

campo importante e rico a ser explorado. 

 

Esta discussão relança a necessidade de repensar as relações entre grupos 

hegemônicos dominantes e as comunidades indígenas, tradicionalmente submetidas ao 

abandono, à discriminação, à segregação e ao extermínio, não só no plano econômico, 

político, cultural, mas também jurídico. Na maioria das regiões da América Latina, os 

índios se encontram alheios ao sistema jurídico estatal e, não poucas vezes, são 

vítimas da falta de compreensão da cultura e da língua por parte dos agentes do 

Estado. Eduardo Galeano conta um destes exemplos: 
 

En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco, 
en Chiapas. Allí encontró a un indio tzotzil, que había degollado 
a su padre y había sido condenado a treinta años de prisión. 
Pero el diputado descubrió que el difunto padre llevaba tortillas 
y frijoles, cada medio día, a su hijo encarcelado. Aquel preso 
tzotzil había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, 
que él entendía poco o nada, y con ayuda de una buena paliza 
había confesado ser el autor de una cosa llamada 
parricidio[22]. 

No sistema judicial estatal estão envolvidos juízes, acusados, vítimas e 

testemunhas, cada qual com sua própria bagagem subjetiva de vida, seu contexto 

cultural, sua posição social e sua colocação hierárquica no processo. Nenhum discurso 

está isento de ideologia, no sentido de que sempre pressupõe atitudes e escolhas por 

parte daquele que o constrói, que o formula. O discurso jurídico, mais ainda, agrega 

valores, impõe condutas, conduz instituições, movimenta riquezas, restringe 

liberdades, define visões de mundo e, portanto, sustenta uma ideologia. A aparente 

neutralidade das leis e das decisões judiciais obscurece uma rede de disputas sociais, 

econômicas e culturais que subjaz ao texto normativo. 

 

Roberto Cardoso de Oliveira[23] chama a atenção para as falhas da 

comunicação intercultural quando afirma que “o contexto interétnico em que se dá a 

confrontação entre essas normas está contaminado por uma indisfarçável 

hierarquização de uma cultura sobre a outra, reflexo da dominação ocidental sobre os 

povos indígenas”. Assim, “o diálogo estará comprometido pelas regras do discurso 

hegemônico”. São estruturas de dominação, exploração e alienação que excluem as 

comunidades indígenas da comunidade de comunicação, e isto fica ainda mais 

evidente quando a arena de interação são as causas judiciais. 
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Muitos são os desafios para construir um Estado multicultural e uma jurisdição 

que corresponda a ele. Toda transformação implica em mudanças profundas na 

estrutura social para que as diferenças sejam consideradas valiosas e benéficas. O 

reconhecimento da diferença real é o primeiro passo para a construção de uma 

cidadania efetiva. 
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Resumo: O pluralismo jurídico em Moçambique caracteriza-se por uma grande riqueza 
e complexidade. Ao longo do tempo, o Estado, sob diferentes formas e face a 
diferentes pressões externas e internas, foi integrando ou excluindo algumas das 
instâncias de resolução de conflitos que compõe o quadro da pluralidade jurídica. As 
diferentes lógicas políticas e jurídicas que fazem parte da história do país não foram 
sempre totalmente substituídas, coexistindo, em grande medida, na sociedade de hoje. 
Dividindo a história de Moçambique em três períodos – colonialismo, socialismo e 
neoliberalismo/democracria - analiso a evolução da relação entre as várias formas de 
Estado e os tribunais populares de base, as autoridades tradicionais e os tribunais 
comunitários, centrando-me não apenas nas configurações que o Estado pretendeu 
criar, mas também no modo como aquelas instâncias foram resistindo às imposições 
exteriores. 
 
Sumário: 1. Introdução; 2. Do pluralismo jurídico à interlegalidade. O palimpsesto 
político e jurídico Moçambicano; 3. O pluralismo jurídico moçambicano: uma 
abordagem histórica; 3.1. O regime de dominação e exploração colonial: o indigenato; 
3.2. A revolução socialista e a construção de uma justiça popular; 3.3. A economia 
neoliberal e a democracia. O fim dos tribunais populares, a criação dos tribunais 
comunitários e o novo papel das Autoridades Tradicionais; 4. Conclusão; 5. 
Bibliografia. 
 
Palavras-chave: pluralismo jurídico, interlegalidade, Estado heterogéneo, justiça 
moçambicana  
 
Abstract: Legal pluralism in Mozambique is extremely interesting and complex for the 
quantity and diversity of legal orders and dispute resolution forums that operate on the 
field, as well as for the complex interrelations between them. During the years, 
Mozambican state, under different models and facing diverse internal and external 
pressures, come to integrate or exclude some of the community instances of dispute 
resolution which constitute the landscape of Mozambican legal pluralism. The different 
models state had gone through since the colonial period had not always been erased 
for good, being to a great extent overlapped within the contemporary Mozambican 
society. In this paper I divide the history in three periods - colonialism, socialism and 
neoliberal democracy – and analyze the development of the relation between the state 
and local popular courts, community courts, traditional authorities and Dinamyzing 
Groups, focusing not only in the configurations the state intended to create but also in 
the way these instances come to resist or use the external impositions. 
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1.Introdução  

O pluralismo jurídico tende a estar presente em todas as sociedades, ainda que 

com especificidades a vários níveis. Em Moçambique, é extremamente rico pela 

quantidade e diversidade de ordens normativas e de instâncias de resolução de 

conflitos que actuam no terreno; pelas complexas interligações que se estabelecem 

entre as mesmas; bem como pelas várias estratégias que, ao longo da história, o 

Estado usou para integrar ou excluir a pluralidade. 

 

Neste texto, percorrendo um pouco da história de Moçambique, desde o 

período colonial até ao presente, procuro mostrar como o Estado, em diferentes 

momentos e sob diferentes pressões externas e internas, foi integrando ou excluindo 

as instâncias de resolução de conflitos que compõe o quadro da pluralidade jurídica, 

bem como a forma como estas foram resistindo às imposições exteriores ou, em 

alguns momentos, servindo-se do Estado para consolidar a sua legitimidade. Dada a 

complexidade da pluralidade de instâncias de resolução de conflitos em Moçambique, 

este é necessariamente um trabalho incompleto, que se centrará essencialmente nas 

configurações e reconfigurações dos tribunais populares de base, dos tribunais 

comunitários e das autoridades tradicionais. 

 

A discussão está dividida em duas partes. A primeira constituiu uma introdução 

teórica, em que, muito brevemente, analiso o que se entende por pluralismo jurídico e 

interlegalidade e abordo dois conceitos de Boaventura de Sousa Santos – estado 

heterogéneo e palimpsesto político e jurídico – que permitem perceber como as 

diferentes lógicas políticas e jurídicas que fazem parte da história de Moçambique não 

foram sempre totalmente substituídas, coexistindo, em grande medida, na sociedade 

de hoje. Na segunda parte analiso a evolução da relação entre o Estado e as instâncias 

acima mencionadas nos três períodos em que divido a história: colonialismo, socialismo 

e neoliberalismo/democracia multipartidária. 

 

2. Do pluralismo jurídico à interlegalidade. O palimpsesto político e jurídico 
Moçambicano  

O reconhecimento empírico do conceito de pluralismo jurídico remonta aos 

estudos antropológicos sobre as sociedades coloniais no início do século XX, que Merry 

definiu como o primeiro período de produção de estudos sobre o pluralismo jurídico e 

apelidou de «pluralismo jurídico clássico». A este somou-se um segundo, o «novo 
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pluralismo jurídico», que aplica o conceito na abordagem das sociedades 

industrializadas do Norte.[1] A estes dois períodos, Boaventura de Sousa Santos 

acrescentou um terceiro, cuja análise inclui, para além das ordens locais e infra-

estatais, as ordens jurídicas transnacionais e supra-estatais.[2] Estas três fases diferem 

não apenas quanto aos espaços que estudam (designadamente, sociedades 

colonizadas, sociedades nacionais e espaço mundial), mas na forma crescentemente 

dinâmica com que o pluralismo jurídico passou a ser concebido. No primeiro período, o 

pluralismo jurídico era entendido como a presença de ordens normativas paralelas, isto 

é, de um lado existiam os direitos costumeiros dos povos indígenas; do outro, o direito 

Europeu. No segundo período, a ideia de interligação entre os direitos passa a integrar 

as abordagens dos cientistas sociais.[3] Na terceira fase, no contexto de combinação 

entre o pluralismo jurídico nacional e o pluralismo jurídico supranacional, Santos reitera 

a ideia de «porosidade das ordens jurídicas», afirmando que a maior densidade de 

relações, propiciada pela globalização, torna as diferentes ordens normativas mais 

abertas e permeáveis a influência mútuas. Vivemos, segundo o autor, «num mundo de 

hibridações jurídicas, uma condição a que não escapa o próprio direito nacional 

estatal». Esta hibridação acontece também ao nível micro, na medida em que os 

cidadãos e os grupos sociais organizam as suas experiências segundo o direito oficial 

estatal, o direito consuetudinário, o direito comunitário, local, ou o direito global, e, na 

maioria dos casos, segundo complexas combinações entre estas diferentes ordens 

jurídicas. A esta fenomenologia jurídica que Santos dá o nome de interlegalidade.[4] 

 

Boaventura de Sousa Santos distingue o pluralismo jurídico em sentido amplo 

do pluralismo jurídico interno. O primeiro é o que acabei de mencionar. O segundo diz 

respeito ao pluralismo interno ao Estado e deriva da condição heterogénea do mesmo. 

O conceito de Estado heterogéneo «requer a coexistência de diferentes lógicas de 

regulação executadas por diferentes instituições do Estado com muito pouca 

comunicação entre si». A heterogeneidade do Estado deriva em grande medida da 

porosidade acima referida, que é tanto maior quanto mais intensa é a globalização. O 

Estado é um espaço de cruzamento de diferentes ordens normativas, com diferentes 

culturas e diferentes lógicas, variáveis ao longo do tempo, que causam incongruências 

na sua forma de actuação.[5] 

 

Entre o período colonial e o presente, o Estado Moçambicano passou por uma 

série de modelos políticos, cujas rupturas não os apagaram de vez. Desde 1975 até 

hoje, foram várias as transformações radicais, como o fim do modelo colonial; a 

construção do Estado socialista; e a criação de uma economia neoliberal capitalista e 

de uma democracia multipartidária. Três culturas político-jurídicas eurocêntricas 

(colonial, socialista/revolucionária, capitalista/democrática) cruzam-se entre si e com 

as tradicionais, mostrando que o binómio tradicional/moderno é muito mais complexo 

do que à primeira vista se poderia pensar. Moçambique é um Estado cuja condição de 

heterogeneidade é não só acentuada, como complexa de analisar. Boaventura de 
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Sousa Santos serve-se de uma metáfora para caracterizar a sociedade moçambicana: o 

palimpsesto de políticas e culturas jurídicas. Um palimpsesto é um pergaminho ou 

outro material sobre o qual se escreve a segunda vez, mas cuja primeira escrita não 

desaparece totalmente. Deste modo, Santos pretende mostrar como as diferentes 

culturas políticas e jurídicas que perpassaram o Estado Moçambicano ao longo da sua 

história ainda hoje se cruzam na realidade política e judiciária moçambicana.[6] 

 

No próximo ponto analisarei a forma como essa rupturas foram acontecendo e 

em que medida os tribunais populares de base, os tribunais comunitários (TCs) e as 

autoridades tradicionais (ATs) se foram reconfigurando no cruzamento das estratégias 

do Estado, de instâncias internacionais e das próprias instâncias da comunidade, 

criando e recriando um pluralismo jurídico bastante complexo.  

3. O pluralismo jurídico moçambicano: uma abordagem histórica. 

3.1. O regime de dominação e exploração colonial: o indigenato.  

As relações entre os governos coloniais e as instituições e os direitos africanos 

foram concebidas sob duas variantes principais: o governo directo e o governo 

indirecto. Em regra, o primeiro é associado às colónias francesas, o segundo às 

britânicas, o que nem sempre coincidiu com a realidade. 

 

O governo directo pressupõe a existência de uma única ordem jurídica, assente 

nas leis da Europa, não reconhecendo qualquer instituição ou direitos africanos. O 

domínio concretizava-se num sistema colonial centralizado e hierárquico e na sujeição 

da maioria da população ao regime do indigenato (indigénat), que definia as regras 

para os não cidadãos. Este regime previa que os indígenas pudesse obter o estatuto de 

assimilados, adquirindo, desse modo, direitos de cidadania, mas o número dos que 

adquiriam esse estatuto permaneceu sempre muito reduzido. O governo indirecto 

parte de uma concepção oposta à universalista, assentando na diferenciação. Na base 

desta forma de governo esteve sempre a distinção entre não nativos e nativos, 

cuidadosamente separados pelas ordens normativas e pelas instituições a que estavam 

sujeitos: os primeiros ao direito civil da metrópole e às instituições da mesma; os 

segundos aos direitos costumeiros e às autoridades tradicionais, ambos selectivamente 

reconstituídos ou criados à medida das necessidades do poder colonial.[7] 

 

Ainda que Portugal tenha estado presente em Moçambique desde o século XVI, 

só nos últimos anos do século XIX veio a ocupar e administrar efectivamente o 

território. Como afirma Ana Maria Gentili, o exemplo britânico fez escola, 

principalmente perante os sucessos produtivos da Nigéria e da Costa do Ouro 

atribuídos à capacidade de visão política de governo indirecto. O regime do indigenato, 

introduzido formalmente nos anos 1920’, apesar da designação, aproximava-se mais 

do sistema de governo indirecto, ainda que apresentasse alguns traços 
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assimilacionistas. Caracterizava-se pela divisão entre cidadãos e indígenas e assentava 

em dois modelos administrativos e duas formas de direito.[8] 

 

As áreas dos colonos seguiam o modelo administrativo metropolitano, com 

concelhos e freguesias; as áreas indígenas estavam divididas em regedorias ou 

chefaturas, supostamente a reencarnação das tribos pré-coloniais, e eram 

administradas pelos chefes tradicionais aliados do poder colonial – os régulos. A justiça 

espelhava a sociedade racial, oferecendo regimes diferenciados a indígenas, sujeitos às 

leis costumeiras, administradas pelas autoridades tradicionais, e a cidadãos e 

assimilados, sujeitos ao direito moderno e às instituições do Estado de direito.[9] Ainda 

que o direito indígena não tenha chegado a ser codificado, estava subordinado à 

legislação específica estatal que visava compatibilizá-lo com os interesses do Estado 

colonial capitalista.[10] 

 

As divisões estabelecidas pelos colonizadores portugueses não assentaram 

apenas no que existia, implicando uma reconfiguração que servisse os seus interesses. 

As chefaturas maiores, por exemplo, foram divididas, de modo a serem menos 

ameaçadoras; os chefes menos dispostos a colaborar foram afastados ou mortos e 

substituídos por outros mais maleáveis.[11] Tal como nas outras colónias africanas, as 

autoridades tradicionais procuravam equilibrar as exigências do governo colonial com a 

necessidade de manter a legitimidade na comunidade.[12] Assim, em muitos casos 

encontravam formas de resistência passiva ou activa. No norte de Moçambique, por 

exemplo, os régulos sabotaram uma plantação de algodão fervendo as sementes antes 

se as plantarem. Outras formas de resistência passavam pela migração colectiva ou 

por dar informação errada sobre a idade dos jovens para que escapassem do exército 

colonial ou do trabalho forçado.[13] 

 

Os assimilados, uma pequena minoria de Moçambicanos (negros, asiáticos e 

mistos) – que sabiam ler e escrever em português, abdicavam dos «costumes tribais» 

e tinham um emprego na economia capitalista – eram cidadãos, ainda que com um 

estatuto inferior. Em 1961, menos de 1% da população africana era legalmente 

assimilada.[14] 

 

O código do Indigenato foi formalmente imposto em 1928, mas, de acordo com 

O’Laughlin, sistematizava um conjunto de normas anteriores que definiam a cidadania 

em relação ao trabalho forçado. A Lei do Trabalho de 1899 articulou, pela primeira vez, 

a distinção entre cidadão e súbdito, não nativo e nativo.[15] A lei estabelecia que 

«todos os nativos das províncias ultramarinas portuguesas estão sujeitos à obrigação, 

moral e legal, de tentar obter através de trabalho os meios de que necessitam para 

subsistir e melhorar as suas condições sociais». Previa, ainda, que se tal não 

acontecesse, o governo tinha o direito de forçar os nativos a prestar serviços quer ao 

governo, quer a privados. Havia poucos empregos disponíveis com salários que 
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atraíssem os africanos por sua livre vontade e só os que possuíam terrenos grandes e 

férteis seriam considerados agricultores. Assim, a lei afectava a maioria da 

população.[16] Às autoridades tradicionais cabia o controlo da população e o 

recrutamento para trabalho forçado daqueles que não tivessem a iniciativa de 

trabalhar ou que não cumprissem a lei. Dessa forma, pôs-se fim ao debate sobre como 

as colónias continuariam a ser desenvolvidas uma vez abolida a escravatura. A base de 

exploração permanecia a coerção e as autoridades tradicionais desempenhariam um 

papel fundamental.[17]Estava estabelecida a divisão entre indígenas, sujeitos ao 

trabalho forçado, e não indígenas, isentos daquele. O Estado Novo de Salazar 

intensificou e aperfeiçoou esta politica, nomeadamente com a Constituição de 1933, 

que incorporava o Acto Colonial. Este é, muitas vezes, considerado o ponto de 

viragem, que marca o início de um Estado colonial.[18] 

 

Na década de 1960’, com as pressões internacionais contra o trabalho forçado e 

o movimento de independência das colónias africanas, Portugal, ao mesmo tempo que 

transformou a designação «colónias» por «províncias ultramarinas», aboliu 

formalmente o regime do indigenato. Apesar de todos passarem a ser cidadãos 

portugueses e a terem, em teoria, o direito de optar pela justiça civil, o dualismo 

manteve-se na prática, com a continuação dos regulados e da obediência ao régulo e 

ao direito costumeiro.[19] Os moçambicanos continuaram a possuir cartões de 

identidade diferentes, a ser banidos dos centros urbanos, sujeitos a abusos policiais e 

a discriminação económica e social e até a trabalho forçado (ainda que o trabalho 

forçado tenha sido abolido em 1961, a legislação permitia a coerção em situações de 

emergência).[20] Como afirma André C. José «a tardia e cosmética transformação dos 

indígenas em cidadãos e a apropriação ideológica das teses do lusotropicalismo não 

foram suficientes para disfarçar o regime de forte segregação que vigorava». E, como 

conclui, «a metamorfose, simplesmente, tornou os indígenas em cidadãos sem 

cidadania».[21]  

3.2. A revolução socialista e a construção de uma justiça popular  

Depois de uma luta armada de cerca de dez anos, conduzida pela Frente de 

Libertação Nacional (FRELIMO), uma união de vários grupos de resistência ao 

colonialismo, Moçambique tornou-se independente em 25 de Junho de 1975. A 

FRELIMO, transformada em partido político, governou em regime de partido único até 

1994, data das primeiras eleições democráticas[22]. Como a afirmam Albie Sachs e 

Gita Welch, ao contrário de outros estados africanos independentes que optaram pela 

continuidade e pela menor ruptura possível, «a teoria era clara: desmantelar 

completamente o aparato do Estado colonial e substitui-lo por um novo, desenhado 

para servir os interesses das massas populares».[23] Ainda durante a guerra de 

libertação nacional, largas zonas no norte de Moçambique dominadas pela FRELIMO, 

as designadas zonas libertadas, tinham experimentado modelos de governo, que 

deveriam ser expandidos para o restante país. 
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A expressão «escangalhamento do Estado», usada, por exemplo, no Relatório 

do Comité Central ao 3.º Congresso da FRELIMO, dá conta da ideia de destruição das 

estruturas do passado.[24] Era necessário desenvolver uma cultura nacional, 

construindo um país unido. No que diz respeito ao crescimento económico, acreditava-

se que, «apoiando-se nas próprias forças e utilizando formas colectivas de produção, 

veriam a curto prazo melhoradas as respectivas condições de vida».[25] No âmbito da 

justiça, se o sistema jurídico colonial era fascista, colonial e elitista; tinha que ser 

transformado num sistema popular, moçambicano e democrático.[26] A concretização 

dessa tarefa passava pelo fim das autoridades e da justiça tradicionais e pela 

implementação de uma organização judiciária que se estendesse a todas as 

circunscrições territoriais e promovesse a participação popular.[27] 

 

Nas zonas libertadas, tinha sido já experimentado um modelo de justiça 

popular, que devia substituir o papel das autoridades tradicionais e do direito 

costumeiro. Com base nessa experiência, em 1978, foi aprovada a Lei Orgânica dos 

Tribunais Populares, que previa a criação de tribunais populares em diferentes escalões 

territoriais.[28] O Tribunal Popular Supremo ocupava o topo da hierarquia e era seguido 

pelos tribunais populares provinciais, pelos tribunais populares distritais e, finalmente, 

pelos tribunais populares de bairro ou localidade. Em todos os escalões participavam, 

no exercício da actividade judicial, juízes eleitos, isto é, juízes desprofissionalizados, 

eleitos pelas assembleias populares para exercerem funções judiciais. Estes exerciam 

funções verdadeiramente jurisdicionais, intervindo, nos casos penais, sobre matéria de 

facto e de direito. Na base da pirâmide, os tribunais populares de localidade e de 

bairro funcionavam exclusivamente com juízes eleitos, que conheciam das infracções 

de pequena gravidade e decidiam «de acordo com o bom senso e a justiça e tendo em 

conta os princípios que presidem à construção da sociedade socialista»[29], sempre 

que não fosse possível a reconciliação das partes.[30] A ideia, afirmam Sachs e Welch, 

era construir um sistema que, em vez de pressupor um dualismo entre um direito 

estatal para a elite e outros direitos para a população, assentasse no princípio de um 

sistema de direito único para toda a sociedade, do norte ao sul, «do Rovuma ao 

Maputo». Os autores definem o sistema como sendo simultaneamente indígena e anti-

tradicional, baseado em aspectos democráticos da tradição africana, mas 

transformando-os e rejeitando os divisionismos. Citam, como esclarecedora, a frase de 

Samora Machel: «para a nação nascer, a tribo deve morrer».[31] 

 

O papel dos juízes eleitos era fundamental na organização judiciária. Esperava-

se que conhecessem os problemas da comunidade e as pessoas. Os tribunais distritais 

e superiores aplicavam em larga medida o direito português, cabendo aos juízes leigos 

garantir que o sentido de justiça popular era reflectido na prática dos tribunais.[32] Em 

casos de família, tornou-se prática comum, as partes colocarem o problema aos juízes 

eleitos, antes de o apresentarem formalmente no tribunal. Com frequência, os casos 

eram assim resolvidos por reconciliação, evitando o formalismo e a morosidade do 
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tribunal. Aos tribunais populares de base cabia um papel determinante na promoção 

do acesso à justiça, na medida em que constituíam a instância judiciária mais próxima 

dos cidadãos. Os procedimentos formalistas eram reduzidos ao mínimo. A participação 

da população, ainda que relevante em todos os níveis da hierarquia do judiciário, era 

aqui ainda mais importante. As pessoas que conheciam o caso deviam ajudar a 

esclarecer os factos e a encontrar uma solução justa. Se, por um lado, não existiam 

advogados profissionais, por outro, esse papel não deixava de existir, cabendo à 

população.[33] 

 

O governo moçambicano pretendia, assim, pôr fim à utilização do direito 

costumeiro, opressivo e associado ao colonialismo e, em simultâneo, garantir 

instâncias sensíveis aos cidadãos e às suas noções de justiça. A ideia de uma justiça de 

reconciliação e a forma de resolução na base «do bom senso e da justiça» garantia o 

último objectivo. Ao mesmo tempo, abria espaço à subsistência do direito costumeiro, 

que se interligava agora com os princípios do novo Estado. Ainda que a Constituição 

devesse enquadrar a resolução de litígios, nem sempre o direito do Estado prevalecia. 

Subsistiam, por exemplo, situações de discriminação contra as mulheres, ainda que a 

Constituição previsse a igualdade de género e a emancipação feminina. Isto não 

equivale a afirmar que a justiça popular tenha sido sempre mal sucedida na 

transformação do direito costumeiro, mas sim a existência de espaços de 

interlegalidade.[34] 

 

Por vezes, o termo justiça informal foi usado para designar a justiça popular. A 

designação de justiça informal é, contudo, inconsistente com a realidade da justiça 

popular moçambicana. Como nota Aase Gundersen, o que muitas vezes foi designado 

por «informal» foram sistemas de justiça com procedimentos diferentes dos tribunais 

formais de estilo ocidental. Ainda que os tribunais populares usassem procedimentos 

informais, faziam parte do sistema formal de justiça, divergindo das instâncias 

informais da comunidade, como a família e as igrejas. Assim, os tribunais populares 

estão na fronteira entre o formal e o informal.[35]  

 

Os tribunais populares de base deveriam substituir as autoridades tradicionais 

ao nível das funções judiciais. Contudo, a estas cabiam, ainda, funções administrativas, 

que, na estrutura estabelecida pelo Estado moçambicano, passariam a ser 

desempenhadas pelos Grupos Dinamizadores (GDs). Logo no período de transição para 

a independência, que duraria entre 20 de Setembro de 1974 e 24 de Junho de 1975, a 

FRELIMO enfrentava os problemas da falta de experiência organizativa em centros 

urbanos, bem como da não compreensão dos objectivos do movimento por parte de 

operários e camponeses fora das zonas libertadas. Foram assim formalizados os GDs, 

comités compostos por oito a doze pessoas, que passaram a desempenhar um 

conjunto de tarefas. Para além de funções como a mobilização das populações para a 

participação político-partidária, a segurança nacional, a organização de processos de 
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produção colectiva e a execução de programas de educação, foram-lhes atribuídas 

inicialmente funções na área da justiça. Cabia-lhes difundir e explicar os novos valores 

e as novas normas comportamentais e dirimir pequenos conflitos. Ainda que, logo após 

o III Congresso da FRELIMO em 1977, e a criação dos tribunais populares em 1978, as 

suas tarefas tenham sido reestruturadas e lhes tenha sido retirado o papel de 

resolução de conflitos, fazia parte das suas funções «promover as relações de boa 

vizinhança entre os moradores, e procurar a solução de pequenos conflitos, desde que 

estes não sejam da competência do tribunal popular local»[36]. Assim, no que diz 

respeito à justiça, o papel dos GDs e dos tribunais populares de base tende, por vezes, 

a confundir-se, o que permanecerá uma constante, mesmo quando, nos anos 1990’, 

estes são substituídos pelos tribunais comunitários.[37] 

 

Apesar do esforço para lhes pôr fim, autoridades tradicionais não 

desapareceram, podendo falar-se de situações de continuidade nas estruturas do 

poder rural entre o período colonial tardio e o pós-independência. Alice Dinerman 

mostra que a criação de instituições sancionadas pela FRELIMO, nem sempre significou 

a passagem de poder para fora das autoridades tradicionais. Em alguns casos, os 

funcionários do governo local mantiveram a aliança com as autoridades que haviam 

servido a administração colonial «em nome da ordem social, do bem-estar, do 

desenvolvimento rural ou de uma combinação destes três factores», noutros as 

autoridades tradicionais desenvolveram estratégias de manutenção do controlo. A 

autora analisa mais pormenorizadamente o caso de Namapa, distrito de Erati, província 

de Nampula, argumentando que «os antigos régulos tiveram oportunidade de 

continuar a reinar por outros meios». Em Namapa, a FRELIMO manteve a divisão 

administrativa herdada, mudando apenas o nome de regedoria para círculos. Além 

disso, a nova administração estatal trabalhou com as antigas estruturas para 

configurar as novas. Durante vários anos, em todo o distrito, os chefes arranjavam 

estratégias para colocar no poder familiares seus, de modo a conseguirem manter o 

controlo. Mesmo quando eram colocadas no poder outras pessoas, nem sempre se 

viravam contra o régulo. O próprio Estado veio a sentir necessidade de se apoiar 

fortemente nos régulos, assumindo e reforçando a sua importância nas hierarquias 

locais. Na segunda metade da década de 1980’, face à crise económica que o país 

enfrentava, na província de Nampula, os régulos foram chamados a desempenhar o 

papel de «chefes de produção», voltando a actuar como controladores da economia 

camponesa, à imagem do que era o seu papel no período colonial.[38]  
 

3.3. A economia neoliberal e a democracia. O fim dos tribunais populares, a 
criação dos tribunais comunitários e o novo papel das Autoridades 
Tradicionais  

Ainda na década de 1980’, a FRELIMO vê-se obrigada a reconhecer o fracasso 

do seu desempenho em termos económicos. Se os efeitos da guerra não podiam ser 
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subestimados, era impossível continuar a acreditar na estratégia económica socialista 

nos moldes que até então vinha sendo conduzida. A tendência foi, então, aderir à 

ideologia que viria a tornar-se dominante em termos globais: o neoliberalismo. Em 

1984, o governo aderiu às Instituições de Breton Woods, nomeadamente ao Banco 

Mundial e ao Fundo Monetário Internacional.[39] Ao novo modelo económico impunha-

se um modelo político assente na democracia representativa multipartidária. Em 1990 

foi aprovada uma nova Constituição, que visava adequar o quadro legal ao novo 

contexto económico e político, reconhecendo o fim da República Popular e a 

substituição do sistema de economia centralmente planificada pela economia de 

mercado. Em 1994, decorreram as primeiras eleições multipartidárias. É, pois, neste 

contexto que os papéis atribuídos aos tribunais populares, nomeadamente aos de 

base, e às autoridades tradicionais têm vindo a ser reconfigurados. 

 

A Constituição de 1990 consagra os princípios da separação de poderes, da 

independência, da imparcialidade, da irresponsabilidade e da legalidade, lançando 

bases para a produção de alterações substanciais na organização judiciária. Assim, 

com a Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais[40], os juízes eleitos passam a intervir 

apenas nos julgamentos em primeira instância e sobre matéria de facto (art. 10.º). 

Seguindo uma interpretação restritiva da norma constitucional, segundo a qual «os 

tribunais decidem pleitos de acordo com a lei», os tribunais de base foram excluídos da 

organização judiciária, passando os tribunais distritais a funcionar como primeira 

instância. Ainda no mesmo ano foram criados, por lei própria[41], os tribunais 

comunitários.[42] 

 

No preâmbulo da lei dos tribunais comunitários pode ler-se que «as 

experiências recolhidas por uma justiça de tipo comunitário no país apontam para a 

necessidade da sua valorização e aprofundamento, tendo em conta a diversidade 

étnica e cultural da sociedade moçambicana». Assim, considerou-se necessária «a 

criação de órgãos que permitam aos cidadãos resolver pequenos diferendos no seio da 

comunidade, contribuam para a harmonização das diversas práticas e para o 

enriquecimento das regras, usos e costumes e conduzam à síntese criadora do direito 

moçambicano». A lei prevê que os TCs deliberem sobre pequenos conflitos de natureza 

civil, conflitos que resultem de uniões constituídas segundo os usos e costumes e 

delitos de pequena gravidade, que não sejam passíveis de penas de prisão e se 

ajustem a medidas definidas na lei (art. 3.º). Prevê, ainda, que os tribunais procurem, 

em primeiro lugar, a reconciliação das partes e, em caso de insucesso, julguem de 

acordo com «a equidade, o bom senso e a justiça» (art. 2.º). A regulamentação destes 

tribunais está por fazer até hoje. Se Gundersen colocava os tribunais populares de 

base na fronteira entre o formal e o informal, Boaventura de Sousa Santos classifica os 

tribunais comunitários como o híbrido jurídico por excelência, por se encontrar num 

limbo institucional, na medida em que são reconhecidos por lei, mas estão fora do 

sistema judicial e não estão regulamentados.[43] 
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No que diz respeito às autoridades tradicionais, foi anunciado no ponto anterior 

que opção política de as abolir veio a constituir um problema para o governo, que para 

além de não dispor de recursos para criar, de raiz, novas estruturas político-

administrativas, quando as constituía, estas não eram automaticamente aceites pela 

população. A verdade, como foi referido, é que as ATs mantiveram, em grande 

medida, a sua legitimidade, trabalhando muitas vezes em conjunto com os tribunais 

populares e até com os grupos dinamizadores e encontrando na oposição da RENAMO 

uma alternativa à recuperação do seu prestígio.[44] O novo quadro democrático e 

multipartidário abria agora espaço à descentralização do Estado, sendo no âmbito 

desse processo pouco pacífico, de avanços e recuos, que se rediscute o papel a atribuir 

às ATs. 

 

A nível nacional, a urgência desta discussão passou não só pela necessidade de 

reconhecimento de práticas locais que nunca deixaram de existir, mas também, pela 

preocupação do partido FRELIMO, num contexto de aproximação de eleições 

multipartidárias, com a importância das autoridades tradicionais no controlo social e 

político das populações.[45] Assim, nos primeiros anos da década de 1990’, o Núcleo 

de Desenvolvimento Administrativo (NDA) do Ministério da Administração Estatal deu 

inicio à elaboração de um conjunto de estudos sobre o papel que efectivamente as 

autoridades tradicionais desempenhavam no país e reconheceu que «dentro das 

diferenças que existem de região para região, a autoridade tradicional está presente e 

é importante em todo o território nacional».[46] 

 

A institucionalização e o reconhecimento formal das autoridades tradicionais 

ocorreram com a Lei 3/94, de 13 de Setembro, o primeiro diploma legal em matéria de 

descentralização, que atribuía um papel às autoridades tradicionais no processo de 

consulta e tomada de decisões locais e no arbítrio de conflitos e questões relacionadas 

com o uso da terra. No entanto, nas primeiras eleições multipartidárias ocorridas no 

mês de Outubro de 1994, ainda que se tenham reunido as condições de pacificação e 

democratização necessárias para proceder ao processo de descentralização do país, os 

bons resultados obtidos pela RENAMO fizeram a FRELIMO sentir-se ameaçada no que 

toca à sua hegemonia ao nível local. Esta situação, associada a divergências entre a 

FRELIMO e a RENAMO sobre o teor da legislação, acabou por conduzir à substituição 

da Lei 3/94, pela Lei n.º 2/97, de 18 de Fevereiro, que limita a participação das 

autoridades tradicionais e a sujeita a regulamentação ministerial. O debate das ATs foi 

reintroduzido com a discussão em torno da Lei de Terras,[47] onde surgiu a expressão 

«líderes locais» e se lhes atribuiu um papel de intervenção na gestão dos recursos 

naturais, na resolução de conflitos, no processo de titulação e na identificação das 

terras ocupadas e a ocupar.[48]  

 

Os condicionantes internacionais mostravam-se favoráveis ao fortalecimento 

das autoridades tradicionais, bem como dos tribunais comunitários. As receitas dos 
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Planos de Reestruturação Económica, aplicadas em vários países «em 

desenvolvimento» vieram a ser reconsideradas na década de 1990’. Ainda que os 

programas de ajustamento estrutural tenham levado a uma certa estabilização 

económica, não promoveram crescimento, tiveram um impacto social negativo e, 

consequentemente, um impacto político ao afectar a legitimidade dos governos 

africanos. Assim, o Banco Mundial foi obrigado a reformular a filosofia dos seus 

programas, incorporando uma dimensão social na sua intervenção, articulando os 

Programas de Ajustamento Estrutural com o objectivo do combate à pobreza e 

colocando o ênfase na democracia e na boa governação. É neste contexto que surge o 

interesse pela descentralização, que aos olhos do Banco Mundial possibilita uma maior 

eficiência da distribuição de recursos ao nível local.[49] O relatório de 1997 do Banco 

Mundial (1997 World Development Report. The state in a changing world) constituiu 

um marco fundamental na mudança de política, ao aceitar que o Estado é central para 

o desenvolvimento económico, social e sustentável. A revigoração da capacidade 

institucional é tida como fundamental e um dos meios da sua realização é a 

aproximação do Estado aos cidadãos por via de uma maior participação e da 

descentralização.[50] 

 

O Poverty Reduction Strategic Paper (PRSP), cuja subscrição, nos anos 1990’, 

constituiu, para um alargado conjunto de países, condição fundamental para manter o 

financiamento do Banco Mundial e do FMI, enfatiza a necessidade dos países da África 

Austral procederem a um processo de descentralização por meio da gestão comunitária 

dos recursos humanos, do reforço institucional dos governos locais e do 

reconhecimento das autoridades tradicionais.[51] A versão Moçambicana desse 

documento é o Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta, 2001-2005 

(PARPA).[52] As políticas que define para promover a «boa governação» incluem, 

entre outras, a descentralização e a devolução da administração pública a níveis 

próximos da população, bem como o reforço da capacidade e eficiência do sistema 

legal e judicial. No que diz respeito à justiça, o documento defende, ainda, entre 

outras ideias, a consolidação e expansão dos Tribunais Comunitários.  

 

É neste quadro nacional e internacional que se assiste a alguns 

desenvolvimentos no âmbito do reconhecimento das autoridades tradicionais e se 

começa a trabalhar na regulamentação dos tribunais comunitários. Assim, em 2000 foi 

aprovado o Decreto 15/2000 que estabelece as formas de articulação dos órgãos locais 

do Estado com as autoridades comunitárias. Não é, contudo, atribuído qualquer papel 

de primazia às autoridades tradicionais, uma vez que a lei define que «para os efeitos 

do presente decreto são autoridades comunitárias os chefes tradicionais, os secretários 

de bairro ou de aldeia e outros líderes legitimados como tais pelas respectivas 

comunidades locais» (art. 1.º). Esta tendência para diluir as autoridades tradicionais 

entre as outras vem-se manifestando desde a promulgação da Lei de Terras. Se a Lei 

3/94 definia autoridade tradicional como «autoridades reconhecidas como tais pelas 
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comunidades» (Lei 3/94), a Lei de Terras já menciona «líderes locais», definindo-os 

como «aqueles que são respeitados por todos» (Lei de Terras). Estas formulações 

indiciam a existência de algo mais do que a incapacidade do governo em determinar 

com rigor o conteúdo desse conceito. Existem intenções não assumidas, que passarão 

por «manter uma abertura ao preenchimento do conceito com recurso a figuras que, à 

partida, não caberiam numa definição restrita de autoridade tradicional, como é o caso 

dos secretários de bairro e chefes de quarteirão»,[53] bem como pela tentativa de 

«capitalizar as virtualidades administrativas das autoridades tradicionais e, ao mesmo 

tempo controlar a ‘força centrífuga’ que se reconhece nelas».[54] Como nota Santos, o 

n.º 2 do artigo 3.º do decreto 15/2000 sublinha bem o carácter instrumental do 

reconhecimento das autoridades tradicionais, ao afirmar que a articulação entre estas 

e os órgãos locais decorre das «necessidades de serviço».[55] O mesmo autor, não 

deixa de mencionar que «simetricamente, as autoridades tradicionais pretendem 

instrumentalizar o apoio do Estado para consolidar o seu próprio controlo político sobre 

as comunidades».[56] 

 

O Plano Estratégico Integrado do Sector da Justiça para os anos 2002 – 2006, 

estabelece como prioritária a revisão da organização judiciária, a revisão e 

regulamentação da lei dos tribunais comunitários e a institucionalização de um novo 

sistema de acesso à justiça e ao direito. Foi nesse sentido que a Unidade Técnica de 

Reforma Legal (UTREL) solicitou, em 2003, ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária 

(CFJJ) a revisão da seguinte legislação: Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais;[57] Lei 

dos Tribunais Comunitários;[58] Lei que criou o Instituto do Patrocínio e Assistência 

Jurídica e Decreto que aprovou o respectivo Estatuto Orgânico.[59] 

 

Ainda antes desse trabalho estar concluído, a revisão Constitucional de 2004 

constituiu um incentivo a propostas mais ousadas no âmbito do reconhecimento das 

várias ordens normativas e das várias instâncias de resolução de conflitos, ao integrar 

um artigo sobre pluralismo jurídico, estabelecendo que «o Estado reconhece os vários 

sistemas normativos e de resolução de conflitos que coexistem na sociedade, na 

medida em que não contrariem os valores e os princípios fundamentais da 

Constituição» (art. 4.º). Do pacote de propostas legislativas entregues pelo CFJJ à 

UTREL, destaco duas inovações que se prendem com o efectivo reconhecimento da 

pluralidade jurídica: as instâncias comunitárias de resolução de conflitos não reguladas 

pela lei são permitidas se aceites pelas partes, salvo se violarem a Constituição; a base 

da pirâmide judiciária é reforçada através da integração dos tribunais comunitários no 

sistema de administração da justiça e do alargamento das suas competências. 

 

Estas propostas foram elaboradas por uma equipa independente, constituída 

por investigadores do Centro de Formação Jurídica e Judiciária e do Centro de Estudos 

Sociais da Universidade de Coimbra, não sendo possível prever se virá a ser aprovada 

ou em que moldes. Ainda que os discursos venham a reconhecer a importância dos 
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tribunais comunitários na promoção do acesso à justiça, na prática estes continuam 

sem apoios, sem regulamentação, jogados à sua sorte e à sua capacidade de criação e 

recriação para contrariar as dificuldades; constituindo, por vezes, um meio de acesso à 

justiça; outras, atropelando os direitos mais básicos.[60]  
 

4. Conclusão  

São três os principais momentos em que dividi a história de Moçambique: o 

regime moçambicano do indigenato e a justiça dualista; a revolução socialista e a 

construção da justiça popular; a construção da economia neoliberal e da democracia 

multipartidária. Como mostra Boaventura de Sousa Santos com a metáfora do 

palimpsesto de culturas jurídicas e políticas, a história moçambicana é feita de rupturas 

e continuidades, cujos efeitos foram tomando diferentes formas ao nível local, onde as 

estratégias do Estado, presentes e passadas, se interligam com as dinâmicas das 

próprias comunidades ou do espaço global. Foi assim que, por exemplo, as autoridades 

tradicionais resistiram, apesar da tentativa de lhes pôr fim nos anos 1980’ ou os 

tribunais populares de base tendiam a articular o direito revolucionário com o direito 

tradicional da comunidade. 

 

Hoje, o peso das autoridades tradicionais, dos tribunais comunitários, bem 

como das restantes instâncias de resolução de conflitos, previstas ou não na lei, varia 

consideravelmente ao nível local, conforme se fazem sentir os diferentes momentos da 

história do Estado. Assim, para avaliar o significado do pluralismo jurídico, é 

importante proceder à elaboração de estudos contextualizados em que se procure 

conhecer as diferentes configurações de instâncias de resolução de conflitos, onde se 

cruzam vários direitos em permanente conflito e mutação. Implica, assim, associar o 

conceito de pluralismo jurídico aos de interlegalidade e de Estado heterogéneo, isto é à 

ideia do cruzamento dos vários direitos e lógicas locais, nacionais e globais, assumindo 

que a realidade é dinâmica e que não pode ser prevista a partir as definições do 

Estado no momento presente. 

 

O amplo trabalho de investigação desenvolvido pelo Centro de Formação 

Jurídica e Judiciária e pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que 

serviu de base à preparação do pacote legislativo acima mencionado, e no qual 

colaborei como membro da equipa de investigação, dá conta de alguma da diversidade 

local que dá forma à metáfora acima mencionada.[61] Por exemplo, num dos bairros 

da cidade de Maputo estudados, Inhagoia «B», as principais instâncias de resolução de 

conflitos são o grupo dinamizador e o tribunal comunitário. Noutro bairro de Maputo, 

Jorge Dimitrov, não existe tribunal comunitário em funcionamento, sendo a principal 

instância de resolução de conflitos um Gabinete de Atendimento da ONG Mulher Lei e 

Desenvolvimento(MULEIDE), que reúne na sede do Grupo Dinamizador e é constituído 

por um grupo de moradores do bairro, alguns deles ex-juizes do antigo tribunal 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 06 – Janeiro/Junho 2008 

www.sociologiajuridica.net  
 

120 
 

comunitário. Em Macossa, um distrito do interior, situado na região norte da Província 

de Manica, os grupos dinamizadores não estão implementados e as autoridades 

tradicionais mantêm um peso bastante forte, auferindo de uma legitimidade 

acentuada. A rede dos tribunais populares não se estendeu ao distrito e a recente 

tentativa por parte do Estado de criar tribunais comunitários passou pelo 

aproveitamento da legitimidade das ATs, criando-os a partir da estrutura tradicional. 

Ainda assim, a maioria da população desconhece a existência de tribunais 

comunitários, continuando a reconhecer os juízes como autoridades tradicionais. Em 

todos estes locais, as instâncias com maior peso funcionam no interior de redes de 

resolução de conflitos, através das quais os cidadãos circulam na busca de resolução 

para os seus conflitos, que integram um conjunto alargado de estruturas para além 

das mencionadas, como a família, os líderes religiosos ou outros líderes locais, a 

Associação de Médicos Tradicionais, entre outras.  
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