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Resumo 

 Com uma abordagem técnica e pormenorizada da “Lei de Terras” e do 

“Homestead Act”, trabalhando comparativamente com suas influências para a 

criação da ordem jurídica brasileira e do conceito que, hoje, conhecemos como 

função social da propriedade, o trabalho apresentará uma determinada relevância 

social e temporal para o entendimento da realidade em que estamos inseridos hoje 

para a compreensão da realidade da época de sua edição. 

Introdução  

 No Brasil, a Lei de Terras de 1850 perpetuou um modelo de propriedade que 

privilegiava a já estabelecida elite de grandes proprietários. Desse modo, a lei do 

século XIX era extremamente conservadora e moldada em ideais que já estavam 

entrando em declínio com as novas perspectivas vindouras. Ao mesmo tempo, há de 

se salientar que não há nenhuma outra lei que veio atingir significativamente o 

grande número de pessoas que ainda lutam pelo direito a terra.  

 Em contrapartida, o "Homestead Act", de 1862, que regulamentava a questão 

do acesso à terra nos Estados Unidos, a propriedade da terra poderia ser realizada 

por qualquer família interessada em cultivar um lote de terras sem proprietário. Ao 

reconhecer a ocupação, o governo repassava a propriedade de um lote por família 

assentada. Desse modo, ao invés de privilegiar os que já eram proprietários ou que 

tinham recursos para a compra, a lei norte-americana abriu caminho para que 

pessoas menos favorecidas tivessem a oportunidade de ter a sua propriedade. 

Objetivos 

 Os objetivos do presente trabalho é estudar e identificar os traços 

diferenciadores da Lei de Terras Brasileira e o “Homestead Act” norte americano 

Metodologia  

 A metodologia do presente trabalho compreende o levantamento e 

organização da bibliografia, leitura e posterior fichamento do material selecionado 

para a posterior análise crítica dos resultados. 



Desenvolvimento  

 A questão agrária é um tema de grande relevância na sociedade brasileira. 

Vez ou outra, os noticiários e revistas abordam a questão discutindo o problema da 

distribuição de terras no Brasil ou reportando algum conflito entre proprietários de 

terras e os movimentos que lutam pela conquista de um lote para o desenvolvimento 

da agricultura familiar. 

 A expansão do mercado internacional e a revolução no sistema de 

transportes abriram novas possibilidades para a agricultura brasileira no século XIX. 

O desenvolvimento da cultura cafeeira no eixo Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 

Paulo tornou urgente a solução de dois problemas interdependentes: o da mão-de- 

obra e o da propriedade da terra. Os fazendeiros das áreas novas, preocupados 

com a iminência da abolição do tráfico de escravos e esperando encontrar na 

imigração a solução para o problema da força de trabalho, propuseram uma 

legislação com o objetivo de impedir o acesso fácil à terra e de forçar os imigrantes 

ao trabalho nas fazendas. Os setores mais tradicionais, apoiados por alguns 

intelectuais europeizados, defendiam uma política colonizadora baseada na 

distribuição de pequenos lotes aos imigrantes, aos quais encaravam não como 

substitutos dos escravos, mas como agentes civilizados.  

 A Lei de Terras de 1850 reforçaria, no entanto, o estabelecimento da compra 

como única forma de obtenção de terras públicas. Desta forma, inviabilizou os 

sistemas de posse ou doação para transformar uma terra em propriedade privada. 

Nesse diapasão, o governo imperial pretendia arrecadar mais impostos e taxas com 

a criação da necessidade de registro e demarcação de terras. Esses recursos 

tinham como destino o financiamento da imigração estrangeira, voltada para a 

geração de mão-de-obra, principalmente, para as lavouras de café. Vale lembrar que 

o tráfico de escravos já era uma realidade que diminuía cada vez mais a 

disponibilidade de mão-de-obra escrava.  

 A Lei de Terras Norte Americana de 1862, o "Homestead Act", regulamentava 

o acesso à terra nos Estados Unidos. A propriedade da terra poderia ser realizada 

por qualquer família interessada em cultivar um lote de terras que não tivesse 

proprietário. Ao reconhecer a ocupação, o governo repassava a propriedade de um 



lote por família assentada. Desse modo, ao invés de privilegiar os que já eram 

proprietários ou que tinham recursos para a compra, a lei norte-americana abriu 

caminho para que pessoas menos favorecidas tivessem a oportunidade de ter a sua 

propriedade.  

Resultados preliminares 

 A Lei de Terras Brasileira possibilitou a manutenção da concentração de 

terras no Brasil, regulamento a propriedade privada, principalmente nas regiões 

agrícolas do país bem como aumentou o poder oligárquico e suas interligações com 

o governo imperial. Além disso, favoreceu a expansão da economia cafeeira no 

Brasil, na medida em que favoreceu a elite agrária brasileira, principalmente da 

região Sudeste.  

 O “Homestead Act” dinamizou a economia norte-americana, sendo de 

fundamental importância para que a política agrária dos Estados Unidos fosse 

definida. Ao invés de favorecer a formação de uma pequena elite de proprietários de 

terras envolvida com a agroexportação, a medida tomada impulsionou visivelmente 

o processo de modernização que transformou os EUA em uma potência econômica. 
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