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Son malos tiempos para la justicia. 

 

Vengan a ver la farsa, 

el decorado roto, la peluca mal puesta, 

palabras de cartón y pantomima. 

   

Son malos años para la justicia. 

  

Como el mar no es azul, 

los barcos equivocan la cuenta de sus 

olas. 

Como el dinero es negro, 

la moneda menguante de la luna 

ha pagado el recibo de la noche. 

   

Son malos meses para la justicia. 

  

Se citaron el crimen y el silencio, 

no descansan en paz los perseguidos, 

el ladrón y el avaro se reúnen 

y la ley no responde a la pregunta 

de la bolsa o la vida. 

  

Son malos días para la justicia. 

  

Más de cinco millones de recuerdos 

naufragan con sus nombres en la cola del 

paro. 

Los vivos han perdido la memoria 

y los muertos no tienen donde caerse 

muertos. 

  

Son malas horas para la justicia. 

  



 
 

 

La política sueña 

una constitución en la que refugiarse. 

Los periódicos piden 

una buena noticia que llevarse a la boca. 

El poeta no encuentra 

las palabras que quiere para decir la 

verdad, 

reparación, historia, 

  

porque son malos tiempos, 

porque los tribunales 

se han sentado a cenar en la mesa del 

rico. 

  

Vengan aquí y observen, 

es el tinglado de la nueva farsa, 

la toga sucia y el culpable limpio. 

 

(La Farsa, Luís Garcia Montero) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RESUMO 
 
Esta pesquisa tem por proposta abordar de forma crítica o Direito Agrário, 
sobretudo, sua teoria geral, construída a partir da Europa e, na atualidade, corrente 
no pensamento da maioria dos agraristas, que reduzem substancialmente o objeto 
dessa disciplina jurídica, desconsiderando a complexidade e a heterogeneidade das 
formas de apropriação do espaço e de produção (i)material não capitalistas na 
América Latina. Nesse contexto, no esforço de demonstrar teoricamente a amplitude 
do Direito Agrário em Nossa América, com base na diversidade sociocultural desse 
continente, que contém várias formas indissociáveis de cultura e natureza que r-
existem, apesar de a todo custo o padrão homogeneizante e hegemônico da 
modernidade tentar ocultá-las e/ou destruí-las. A proposta da dissertação é situar as 
relações socioculturais distintas do padrão hegemônico no debate do Direito Agrário, 
a contar da compreensão das territorialidades como conceito-forma adequado à 
discussão da realidade sociobiodiverdade latinoamericana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RESUMEN 
 
Esta investigación tiene por propuesta abordar de forma crítica el Derecho Agrario, 
sobre todo, su teoría general, construida a partir de Europa y, en la actualidad, 
corriente en el pensamiento de la mayoría de los agraristas, que reducen 
sustancialmente el objeto de esa disciplina jurídica, desconsiderando la complejidad 
y la heterogeneidad de las formas de apropiación del espacio y de la producción (i) 
material no capitalista en América Latina. En este contexto, en el esfuerzo de 
demostrar teóricamente la amplitud del Derecho Agrario en Nuestra América, con 
base en la diversidad sociocultural de ese continente, que contiene varias formas 
indisociables de cultura y naturaleza que existen, a pesar de que a todo costo el 
patrón homogeneizante y hegemónico de la modernidad intentar ocultarlas y / o 
destruirlas. La propuesta de la disertación es situar las relaciones socioculturales 
distintas del patrón hegemónico en el debate del Derecho Agrario, a contar de la 
comprensión de las territorialidades como concepto-forma adecuado a la discusión 
de la realidad sociobiodiversidad latinoamericana. 
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INTRODUÇÃO: O RELATO DE UMA TRAJETÓRIA E DO ENCONTRO 
COM LYRIS E ABAYOMI 
 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, 
sem aprender a fazer o caminho caminhando, 
refazendo e retocando o sonho pelo qual se 
pôs a caminhar. 

 
- Paulo Freire 

 
Este trabalho é fruto das outridades, vivências, utopias; do acreditar, 

assim como na canção de Ivan Lins, que o “[...] mundo ainda tem jeito apesar do que 

o homem tem feito”. Soma-se a este trabalho a paixão. A liberdade de ser o que se 

é, e de viver assim, exatamente na medida de sua identidade. As páginas dessa 

dissertação de Direito, carregam aquilo que o Direito talvez mais repudie: a emoção, 

a espiritualidade, a po-ética da realidade1. Relutei, por inúmeras vezes, a iniciar o 

texto introdutório, pois julgava que este deveria ser técnico, lógico, neutro (e vários 

outros adjetivos que possam expressar a formalidade jurídica e o rigor científico 

eurocentrista). Agora, escrevo sem parcimônias e penso que um trabalho de Direito 

também pode ter um tom poético, sobretudo, as palavras introdutórias que 

descreverão a trajetória, os des-caminhos, os encontros. 

O tom poético desta introdução deve-se, sobretudo, às ‘saídas’ de campo. 

Das andanças pelos Cerrados. Das memórias preciosas de momentos incríveis e 

inesquecíveis. Porém, nada me marcou tanto quanto a ida à Chapada dos 

Veadeiros, unidade de proteção integral que tem por limite, em uma de suas 

extremidades, a Comunidade Quilombola Kalunga. O Encontro de Culturas 

Tradicionais, na Vila de São Jorge, foi uma aula inestimável. Estar com índios, 

quilombolas, representantes de inúmeros outros povos e comunidades tradicionais, 

hippies e pessoas das cidades, reunidos em um mesmo lugar, trouxe a sensação de 

que a diversidade de gentes e a convivência harmoniosa com a natureza são 

possíveis em um só espaço. 

                                                 
1 "O ensaio – entre a poesia e a ciência, como dizia Lukács – resiste à norma da pureza discursiva, à 
regulamentação dos discursos especializados. O ensaio opera sobre estes discursos, tomando-os 
como matéria-prima do olhar integrador, ainda que nunca definitivo (teórico), da cultura. O ensaio é a 
forma da meta especialidade, reflexão sobre a especialização e crítica da mesma" (RAMOS, 2008, 
p.246). 
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Nas corredeiras da Chapada dos Veadeiros, a pequena Lyris, de 5 anos, 

filha de uma exuberante e encantadora afroequatoriana, súbita e espontaneamente, 

pediu-me colo e – em meio a sua agitação para entrar nas gélidas e cristalinas 

águas do Rio São João – acariciou minha face, quase que como apalpasse minha 

alma e, sorrindo, presenteou-me com uma flor de sempre-viva, alegando que ela 

continha magia. Na inocência de Lyris, senti a verdade em que recusava crer: há 

uma magia nos Cerrados, que cativa o coração que só aqueles que se despertam 

para a vida em harmonia com esse bioma poderão sentir.  

Sinto, agora, que os Cerrados são parte de mim e consigo enxergá-los 

com a devida vênia e amá-los com a inteireza de um coração latino-americano. Vejo 

a beleza que salta de suas formas retorcidas, de seus solos arenosos e rochosos, 

das pequenas flores coloridas que irrompem na paisagem e escuto seu canto no 

vento que toca as folhas, no dueto das araras azuis rasgando os céus, nas 

cachoeiras e corredeiras que cortam sua imensidão.  

A mãe de Lyris resgata-me do transe simbiótico que a magia dos 

Cerrados me causou e me leva a pensar a realidade latinoamericana a partir de sua 

dimensão étnico-racial, fundida nas histórias da América e de África. Contando-me 

sua própria história, a bela afroequatoriana dramatiza un pedacito do poema Me 

gritaron negra!, da afroperuana Victoria Santa Cruz:  

 

Al fin 
Al fincomprendí AL FIN  
Ya no retrocedo AL FIN  
Y avanzo segura AL FIN  
Avanzo y espero AL FIN  
Y bendigo alcieloquisoDios 
que negro azabachefuese mi color  
Y yacomprendí AL FIN  
Yatengolallave 
[...]  
¡Negra soy!  

 
 

Imediatamente, pensei em todos os povos de Nossa América, oprimidos, 

espoliados, violentados, mas não pude permanecer estático e silente por muito 

tempo, logo o riso e a alegria contagiaram-nos e, num pequeno descuido, fui levado 

pela força das águas da corredeira. Rimos desse fato!  

Atinei-me logo que os Cerrados não queriam me ver triste. E, apesar de 

toda barbárie que macula a história de nossos povos, eles sempre resistiram e r-
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existiram, levando a vida adiante, quase como nos dizeres da canção de Vinicius de 

Moraes: “É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É 

assim como a luz no coração”. Despedimo-nos felizes pelo encontro. 

O trajeto continuou, levando-me ao show de Chico César, que, após 

cantar “'Reis' do Agronegócio”, narrando em prosa e verso a questão agrária e suas 

várias dimensões, juntamente com representantes de alguns povos indígenas, 

cantou, proclamando, “Demarcação Já”. O canto clamoroso pela garantia do direito 

ao território dos indígenas envolveu tempo-espaço em uma aura xamânica, levando 

coração e mente a uma prece silenciosa: demarcação já!  

Não bastasse tudo isso, haveria ainda mais emoção: a volta para casa. A 

bordo do Winphala – Caravana Arco-Íris pela Paz, um antigo ônibus com placa 

chilena, nada convencional, pilotado por um quilombola, Don Nelson, assistido por 

seu filho, o pequeno Abayomi. Acompanhavam-nos pessoas alternativas de vários 

lugares: a antropóloga espanhola, Olga; o ex-funcionário do INCRA, Bruno (que 

deixou o órgão para dedicar-se às terapias alternativas); Marcelo, artista circense, 

que veio de Piracicaba à Goiânia de bicicleta; a bruxa wicca do Rio; o saltimbanco 

chileno e vários outros. Éramos 23 pessoas ao todo. Um genuíno experimento 

sociocultural a bordo do Winphala, com explícita e vigorosa latinidade.  

Don Nelson não tardou em nos dizer suas sábias palavras, as quais, 

jungidas à doçura de sua voz, tocaram até o mais desapercebido viajante. Ele 

chamou-nos a atenção para o “ser” em detrimento do “ter”, e para o fato de que a 

vida plena exige desprendimento da materialidade capitalista. E, para completar, 

pouco depois, cantou-se, na Caravana do Arco-Íris, os versos de Tim Maia: 

 

De jeito maneira 
Não quero dinheiro 
Quero amor sincero 
Isto é que eu espero 
Grito ao mundo inteiro 
Não quero dinheiro 
Eu só quero amar 

 

Em certa altura da viagem, Abayomi se aproxima, tenta convencer-me a 

jogar com ele, mostrando com dedicação os comandos do jogo virtual. Mas não é 

isso o que me toca: é a abordagem pura e simples, como se nós não fôssemos 

desconhecidos um do outro. Abayomi não me enxerga como aquele ser alienígena, 
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não me enxerga pelas diferenças que nos separam, enxerga-me pela proximidade 

que temos, pela maior semelhança que há entre nós: a humanidade. Por fim, 

pergunto a Abayomi o significado de seu nome, e ele me responde: encontro 

precioso! De fato, encontrei o prumo para o ofício de dissertar, senti-me mais capaz 

para falar de uma realidade que não é pensada de fora, de forma estanque, mas a 

partir da convivência com o real. 

Esta dissertação de mestrado em Direito Agrário toma por princípio que o 

Direito Agrário posto na América Latina é desconexo da realidade desse Continente 

e expressa o máximo da dominação colonial, refletindo o ideal eurocêntrico que 

reduz as diversas realidades socioculturais, a fim de adequá-las ao paradigma 

político-econômico capitalista; para tanto, faz uso do Direito, de seus conceitos, 

institutos, teorias etc., que, esvaziados de alteridade, assolam, desde a invasão 

colonial, os povos de Nossa América. 

Nesse ínterim, busca-se refletir acerca da natureza e da forma jurídica dos 

direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais a partir da leitura 

intercultural do objeto do Direito Agrário, pois forçoso é considerar que o Direito 

Agrário positivo assenta-se sobre duas colunas – Contrato e Propriedade. Tal 

resumo basilar do Direito Agrário despreza questões mais complexas, tanto 

conceituais e metodológicas, quanto empíricas. 

A hipótese principal leva a várias questões: o que são os direitos territoriais 

dos povos e comunidades tradicionais na problemática agrária e fundiária? Qual 

natureza jurídica possuem? Onde se encaixam no sistema jurídico tais espaços? 

Estão fincados (referenciados juridicamente?), tão somente, no Direito Ambiental? E 

as questões eminentemente agrárias dos territórios? Estes espaços podem ser 

considerados tão somente como Unidades de Conservação? Qual ramo do Direito 

oferece aparato teórico para solucionar os problemas jurídicos advindos, 

essencialmente, das relações territoriais dos povos e comunidades tradicionais? 

A partir desses questionamentos, toma-se por hipótese que a realidade 

sociobiodiversa de Nossa América é o paradigma servível ao Direito, sobretudo ao 

Direito Agrário, e que a teoria geral desse ramo jurídico deve ser adequada a esse 

fundamento da realidade latinoamericana, fincada no contexto de um agrariedade 

ampliada, complexa, heterogênea e que não se limita ou se baseia no Estado ou no 

Direito posto aos moldes capitalistas, mas se insurge e se (re)faz por meio das lutas 

dos povos, evidenciando o refluxo ao sistema unitário, hegemônico, dominante, 
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explorador, expropriador, injusto e desumano, que não se ressente em invisibilizar e 

eliminar as gentes e a natureza. Dessa forma, a realidade latino-americana reclama 

uma leitura jurídica intercultural que se baseie em uma concepção socioambiental, 

considerando os povos, a natureza e as relações simbióticas entre eles.  

Este trabalho tem por marco teórico o pensamento crítico latino-

americano, sobretudo aquele circunscrito à teoria da decolonialidade para aferir a 

dominação eurocêntrica por meio do Direito em Nossa América. Igualmente,traz 

como referencial teórico a teoria do interculturalidade como paradigma adequado à 

interpretação do direito dos povos e comunidade tradicionais, sobretudo, no que se 

refere às territorialidades e aos territórios.  

O referencial teórico deste trabalho servirá de base para a discussão dos 

direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais dos Cerrados sob o prisma 

do Direito Agrário, com aporte do Direito Socioambiental (Direitos Humanos e Direito 

Ambiental), objetivando transpor a noção dicotômica dos Direitos Humanos 

(universalismo/multiculturalismo) e/ou conservacionista radical do Direito Ambiental; 

(re)colocando o território dos povos e comunidades tradicionais, sobretudo os não 

indígenas e não quilombolas – enquanto espaço das relações materiais e imateriais 

da vida – na dimensão jurídica socioambiental, a partir da análise crítica e dialógica 

da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, com as 

diversas territorialidades socioculturais. 

O trabalho está estruturado em três capítulos, a saber: 1) Direito Agrário 

Crítico: Desde uma Perspectiva de Nossa América; 2) Estado e as Relações Sócio-

espaciais entre Dominação e Apropriação: Pensar o Objeto do Direito Agrário a  

partir das Territorialidades Cerratenses e; 3) Por uma Interpretação Intercultural do 

Objeto do Direito Agrário. 

O primeiro capítulo tem como referencial teórico primordial a teoria da 

decolonialidade tributaria do pensamento de inúmeros autores latinoamericanos, 

como Henrique Dussel e Aníbal Quijano, a fim de tomar por objeto de análise não 

somente o Direito Agrário enquanto ramo autônomo, mas a própria Ciência Jurídica, 

seguindo a compreensão sociológica bourdieusiana de que uma análise rigorosa do 

Direito só é possível se a própria Ciência Jurídica for tomada por objeto, para que se 

evite a redundância comum do Direito: o formalismo e o instrumentalismo 

(BOURDIEU, 1989, p. 209). 
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O segundo capítulo trata das relações sócio-espaciais traçadas pelo 

Estado e suas forças que contrastam com as  territorialidades e os territórios dos 

Cerrados, esforçando-se para traçar a realidade socioambiental vivida nesse bioma, 

sua invisibilidade, estigmas, lutas e esperanças; haja vista que os Cerrados 

apresentam uma sociobiodiversidade rica e inestimável, mas desconsiderada pela 

expansão do agronegócio, que enxerga nos Cerrados espaço plano para expandir 

suas commodities.  

Nesse contexto, o capítulo objetiva evidenciar a negação dessa realidade 

sociobiodiversa por meio do Direito (sobretudo, do Direito Agrário) e reclamar, a 

partir da teorização feita no primeiro capítulo, a necessidade de um Direito Agrário 

Crítico, sensível e servível à realidade cerradeira, tendo por referencial teórico a 

antropologia e a geografia da territorialidade. 

O terceiro capítulo analisa o Direito Agrário no que concerne aos direitos 

territoriais dos povos e comunidades tradicionais sob o viés de uma (re)leitura 

intercultural, a partir do pensamento tributário sobre interculturalidade de Catarine 

Walsh, a fim de evidenciar que as territorialidades específicas estão asseguradas no 

contexto jurídico diante de uma concepção insurgente do Direito. 
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1DIREITO AGRÁRIO CRÍTICO: DESDE UMA PERSPECTIVA DE 

Nossa América23 

 

Lo que quede de aldea en América ha 
de despertar. Estos tiempos no son para 
acostarse con el pañuelo en la cabeza, 
sino con las armas en la almohada, 
como los varones de Juan de 
Castellanos: las armas del juicio, que 
vencen a las otras. Trincheras de ideas 
valen más que trincheras de piedra. 
 

- José Martí 

 

Desde o encobrimento, a terra de Nossa América está em disputa. Os 

encobridores vindos de além-mar, juridicamente, “achavam-se”4 donos do que, 

obrigatoriamente, acostumou-se a chamar de América Latina5. Em nome do “direito” 

de possuírem as novas terras, os encobridores (sobretudo portugueses, espanhóis e 

franceses) mataram milhões de nativos6, e aqueles que os encobridores não 

mataram fisicamente, o fizeram culturalmente. 

Aos que hoje são chamados genericamente de índios, somam-se os 

quilombolas, seres humanos, que – no campo ou na cidade – descendem da 

                                                 
2 O termo “Nossa América” aparece desde 1875-1878, quando Martí vive exilado no México e na 
Guatemala. Certamente, o conceito não permanece invariável. Em contato com um conjunto de 
experiências históricas vitais,tem progressivas enunciações,entre as quais sobressai o discurso 
Madre América(1889). Atinge sua forma cimeira no ensaio Nuestra América (1891), de expressão 
dominantemente poética e filosófica. Ao lado disso,a imagem-conceito sustentará toda uma prática 
discursiva – oratória, narrativa, poesia,epistolário, jornalismo–, sendo fio de engaste capital na obra 
martiana. (BOLAÑOS, 2007, p.483) 
3 O objeto da luta no qual Martí está inserido é a autoridade sobre a representação– o saber –do que 
realmente somos: a chave do enigma. “Nuestra América”, nesse sentido, mais que um “reflexo” da 
América Latina, é uma reflexão sobre que tipo de discurso podia, de maneira legítima e eficaz, 
representar esse campo conflituoso da identidade. Além disso, no processo de representação do 
“nós”, “Nuestra América” reflete o debate sobre as condições de possibilidade, assim como as normas 
da “boa”representação. (RAMOS, 2008, p.271) 
4 “Los portugueses y españoles, que ya afianzaban relaciones alejadas del sentimiento étnico y 
establecían relaciones políticas, recurrieron el año de 1493 al arbitraje canónico para delimitar los 
territorios de acción a los que tendría derecho cada reino. El Papa Alejandro VI impuso llamadas  
distinguir las propiedades de Portugal y España en los continentes de América y África. La línea 
divisoria pasaría a 270 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde y se conoció como la ‘l ínea 
alejandrina’”. (MARTÍNEZ, 2015, p. 23) 
5 “[...] América, esse continente sem-nome próprio, ao contrário da Ásia e da África que se deram 
seus próprios nomes [...]”. (PORTO-GONÇALVES, 2005, p. 04) 
6 “Durante el período de colonización se estima que el 95% de la población nativa murió en um 
periodo de 130 años después del arribo de Cristóbal Colón [...]”. (MARTÍNEZ, 2015, p. 24) 
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crueldade escravocrata do período colonial e que, nessas terras encobertas pela 

opressão, resistiram e reinventaram sua África. E, não só os índios e os 

quilombolas, mas, agora, somados a eles vários outros povos e comunidades 

tradicionais que assim se reconhecem e, também, os camponeses, que lutam 

bravamente para partilharem a terra de Nossa América, (re)apropriando-se social e 

politicamente da natureza, reinventando seus territórios (PORTO-GONÇALVES, 

2012, p. 27).  

Nesse espaço-tempo que liga pontos distintos da terra à mesma história, 

há um passado de exploração e desumanidade, um presente de violência, luta e 

resistência e um futuro incerto, impregnado pela mesma tragédia de mais de 500 

anos. A chaga aberta pelos encobridores segue incurável até os dias de hoje. A 

tragédia é a mesma, talvez apenas levemente reformulada para se adequar ao 

Estado Democrático de Direito, fruto da modernidade, que requer melhores trajes 

para aparentar-se democrático e de Direito. Porém, no âmbito desse Estado, que se 

fez sob o alicerce colonial do encobrimento e exploração das gentes e da natureza, 

que continuam a ser massacrados física e culturalmente. 

Todavia, os mais de 500 anos de intentos vorazes contra a terra, a 

natureza, as vidas, a cultura e os sonhos dos povos de Nossa América não 

conseguiram asfixiar por completo as lutas, as resistências e insurgências dos vários 

povos “latino-americanos”, que, atualmente, continuam lutando contra “[...] esse 

projeto neocolonial e construindo alternativas ao capitalismo e ao colonialismo do 

século XXI” (DILGER; PEREIRA FILHO, 2016, p. 18). 

O Direito (nesse contexto, sobretudo o Direito Agrário7), historicamente 

forjado para atender os anseios da minoria hegemônica em detrimento de uma 

imensa maioria de oprimidos e explorados, passa por uma reformulação de base 

popular em intensos processos de cunho decolonial em todo o continente. Os 

processos decoloniais fluem convergindo para novos processos políticos e jurídicos 

que, em maior ou menor grau, impactam a realidade latinoamericana, 

reconhecendo-a sociobiodiversa e desvelando o anseio dos povos de Nossa 

América de romper com a matriz desenvolvimentista-utilitarista primário-exportadora: 
                                                 
7Segundo Carrozza e Zeledón (1990, p. 03), não obstante a novidade desse ramo jurídico, sua 
pujança e vigor devem ser reconhecidos, por conta de sua dinamicidade e da relevância das relações 
jurídicas que regula, sobretudo, nas sociedades em que a economia é condicionada pela agricultura – 
e em que as relações econômicas, sociais e de poder levam esse selo –, onde o direito agrário 
reveste-se de uma acentuado desenvolvimento e ampla difusão, como no caso das sociedades 
latino-americanas. 
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[...] que sobrevaloriza a renda da Natureza e não o esforço do ser 
humano, que destroça sistematicamente o meio ambiente e afeta 
gravemente as estruturas sociais e comunitárias, que prefere o 
mercado externo e descuida do mercado interno, que fomenta a 
concentração da riqueza e marginaliza as equidades[...].(ACOSTA, 
2016, p. 84) 
 

Nesse cenário de emersão de processos políticos e jurídicos tenazmente 

ligados aos povos de Nossa América, urge a discussão sobre as perspectivas 

teóricas do Direito Agrário, que, pragmaticamente inafastáveis da realidade 

latinoamericana, impõe desafios que transcendem as noções jurídicas clássicas e 

arcaicas importadas do velho continente e, em sua gênese, inservíveis à 

complexidade de Nossa América.  

O Direito Agrário, importante ferramenta para o quadro conflitivo do 

continente, deve ser (re)pensado a partir da profundidade das relações soció-

espaciais existentes na América Latina, necessitando torná-lo apto aos inúmeros 

desafios, da, assim chamada, América Latina, que, na verdade, deveria ser 

conhecida e reconhecida como América-Rural-Plural. 

 

1.1 O Palimpsesto do Direito Agrário “Moderno e/ou Contemporâneo”em 

Nossa América: Da Crítica ao Direito Agrário Crítico 

 

1.1.1 A Construção Teórica do Direito Agrário a partir de si 

 

O Direito Agrário, enquanto parte da ciência do Direito em seu paradigma 

moderno, é recente e referenciado nas relações econômico-capitalistas que 

emergiram da Europa. Segundo Carrozza e Zeledón (1990, p. 22), três fatores 

convergiram para o nascimento do Direito Agrário moderno: “o capitalismo, a ruptura 

da unidade do direito privado e a evolução do esquema jurídico constitucional”, uma 

vez que, tão-somente a propriedade e o contrato aos moldes literais do Direito Civil 

não foram – não são e nunca serão – suficientes para regular as relações dos seres 

humanos com a terra, apesar "de que a corrente civilista conseguiu fazer adormecer 

e quase sepultar este ramo do Direito" (MIRANDA, 1989, p. 45). 

A discussão acerca da especificidade do Direito Agrário, enquanto 

conjunto de regras jurídicas aptas a disciplinar as relações jurídicas adstritas à 
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atividade do campo ou à realidade rural, iniciou-se na segunda década do século XX 

na Itália, como produto da oposição autonomia/especialidade, tendo por 

debatedores Giangastone Bolla (defensor da autonomia do Direito Agrário frente ao 

Direito Civil) e Ageo Arcangeli (contrariamente a Bolla, Arcangeli defendia o Direito 

Agrário como especialidade do Direito Civil, basicamente, o que atualmente se 

compreende por microssistemas do Direito Civil) (ALCÁNTARA, 2009, p. 42). Nesse 

interím, o Direito Agrário clássico, que surge para impor o aproveitamento 

econômico da propriedade da terra, é gestado no fim do século XIX e efetivamente 

concebido, como nova classificação jurídica, no início do século XX, com sua 

distinção de outros ramos, justificada pela orientação econômica e social que 

delineou seu conteúdo (CAROZZA; ZELEDÓN, 1990, p. 22). 

Na Itália, em 1922, Bolla inaugura o que alguns autores consideram a 

escola clássica do Direito Agrário, compreendida entre 1922 e 1962 (ZELEDÓN, 

2004, p. 05). A tese autonomista de Bolla, sustentava-se na ideia de que o 

tecnicismo inerente à atividade agrária, sobretudo sua função e a regulamentação 

dos fatores próprios da produção agrária (terra, trabalho, capital) e a especificidade 

requerida a alguns institutos jurídicos, conformavam as condições para a 

individualização do Direito Agrário (BOLLA, 1928, p. 53), baseando-se na unidade 

econômica do fundo agrícola como fator essencial para o estabelecimento de todas 

as relações, posto que na economia agrária moderna há a junção do fundus 

instructus8 do direito romano com o conjunto de bens organizados para o 

desenvolvimento da atividade agrícola, sendo, portanto, o ponto de convergência de 

todas as relações, tanto técnicas, quanto jurídicas (CARROZZA; ZELEDÓN, 1990, p. 

49), tendo como exemplo fundamental a concepção de terra entendida como res 

frugifera, assim posicionada como base de investigação e reflexão agrarista sobre 

todo o fato técnico, o processo econômico da produção e as relações de tipo social 

dos trabalhadores da agricultura (MASSART, 1991, p. 72). 

A partir da escola clássica de direito agrário italiana, fundada por Bolla, a 

corrente moderna se constrói com maior atenção às questões metodológicas e 

                                                 
8 “El fundo en el agrario es más que objeto, es un bien definido por su función eminentemente 
productiva, debiendo sus titulares dirigir, guiar o administrarlo rectamente conforme las buenas 
normas técnicas y su progreso, limitado en la concepción clásica de los derechos fundamentales de 
concebirlo como un derecho de propiedad, cuando es un bien para la producción independientemente 
del título de su titular en cuanto debe velarse por la unidad y mantenimiento del fundus instructus, en 
cuanto base de la empresa agrícola alrededor de donde giran los otros factores de la producción, 
capital y trabajo”. (ZELEDÓN, 2014, p. 35) 
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conceituais (MASSART, 1991, p. 76) e, também, "[...] leva um nome. Se identifica 

com a figura de Antonio Carrozza" (ZELEDÓN, 2004, p. 05). Carrozza aponta para a 

necessidade de romper com a linha clássica, proposta pela Escola de Bolla, que 

buscava delimitar o Direito Agrário a partir de seus princípios gerais, e sugere 

começar a reconstruí-lo por meio de seus institutos9. Tal orientação implicaria 

estudar uma a uma todas as figuras que conteriam caráter agrário, sendo que o 

estudo possibilitaria localizar o fundamento próprio do Direito Agrário, a fim de 

estruturar todo seu sistema, inclusive desvelar os seus princípios específicos 

(ZELEDÓN, 2004, p. 09; MASSART, 1991, p. 80). 

Nessa diretiva, faz-se necessário citar e distinguir as diversas abordagens 

metodológicas do Direito Agrário proposta por Augustin Luna Serrano, em um 

congresso acadêmico sobre Direito Agrário em Pisa, descritas por Alfredo Massart 

(1991, pp. 76-79), que subdivide em quatro direções metodológicas de análise 

possíveis ao Direito Agrário: institucionalista, sociológica, formalista e técnico-

jurídica.  

Nessa perspectiva, a primeira direção metodológica é denominada 

“institucionalista” e comporta adeptos do porte de Giovanni Galloni, Alberto Ballarín 

Marcial, Juan José Sanz Jarque e Román Duque. Consiste em uma abordagem do 

Direito Agrário reduzida ao redor de um ou de vários conceitos institucionais básicos, 

quase que se fundindo a eles; a segunda direção metodológica é a sociológica, que 

se baseia em propostas socioeconômicas além dos limites do direito positivo, 

objetivando retificar situações inadequadas "[...] e equilibrar os interesses que no 

mundo agrário que se apresentam em conflito" (MASSART, 1991, p. 77); por essa 

via, seguem, sobretudo, teóricos latino-americanos, como o mexicano Lucio 

Mendieta y Nuñez, o venezuelano Casanova  e o colombiano Otto Morales Benites; 

a terceira direção metodológica, denominada formalista, trafega no velho marco da 

tradição civilista, "[...] para a qual a qualificação jurídica se deduz exclusivamente 

dos preceitos das normas, e de sua abordagem formal [...] e se obstinam em 

considerar o Direito Agrário como uma parte do Direito Civil, do que eles são 

                                                 
9 “En vez de partir de lo general a lo particular, como siempre se intentó, ahora se partirá de los 
Institutos, ubicados en la base del sistema para llegar, luego a su cúspide. Se trata de una 
construcción de abajo hacia arriba, de la parte al todo”. (ZELEDÓN, 2004, p. 09) 
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epígones10" (MASSART, 1991, p. 79); e a última direção metodológica, apontada por 

Luna Serrano seria a técnico-jurídica, que comportaria um sincretismo com relação a 

todas as outras direções metodológicas supra mencionadas. Sendo que 

 

[...] esta direção técnico-jurídica é seguida pelos melhores agraristas 
de todo o mundo: basta recordar a este respeito os nomes de Jose 
Luis De los Mozos, de Augustín Luna Serrano e de Carlos Vattier 
Fuenzalida na Espanha; e em Ibero-América, os de Adolfo Gelsi 
Bidart, Rodolfo Carrera, Ricardo Zeledón, Fernando Brebbia e tantos 
outros. (MASSART, 1991, p. 80) 

 

Carrozza, partindo de uma orientação técnico-jurídica, após a proposição 

do estudo do Direito Agrário a partir de seus institutos, estabelece um critério para 

assinalar o denominador comum entre os institutos desse ramo do Direito, ou seja, 

estabelece o "[...] ius proprium da agricultura, pretendido por Bolla, suscetível de 

mostrar ao teórico as fronteiras da disciplina para, a partir daí, reconhecer um 

sistema jurídico orgânico" (ZELEDÓN, 2004, p. 10). 

O critério suscitado por Carrozza para delimitar os marcos do Direito 

Agrário, baseava-se na agrariedade, critério esse,  

 

[...] implícito ou axiologicamente existente nas normas e Institutos, 
não expressado pelo legislador nos ordenamentos, porém 
preexistente e, em consequência, metajurídico [...]. Sua utilidade 
prática consiste em qualificar, em um momento determinado, quando 
um Instituto é agrário e quando não o é. (ZELEDÓN, 2004, p. 11) 

 

A definição do critério de agrariedade, também denominada teoria do ciclo 

biológico, se caracteriza 

 

[...] no desenvolvimento de um ciclo biológico, vegetal ou animal, 
ligado direta ou indiretamente ao desfrute das forças e dos recursos 
naturais e que se resolvem economicamente na obtenção de frutos, 
vegetais ou animais, destinados ao consumo direto como tal, ou 
transformado. (CARROZZA, 1975, p. 74) 
 

No século XXI, a Escola Moderna de Direito Agrário é elevada à fase 

contemporânea, marcada por um movimento, denominado por Zeledón (2009, p. 09-

                                                 
10 “Sin discutir por lo prontosi hay ‘transformación de las instituciones civiles en el Derecho Agrário’ 
bien ‘transformación de las del Derecho Agrário en el Derecho Civil’, cosa esta última por la que 
habemos de inclinarmos, recozcamos que el Derecho Agrário Moderno nace del Derecho Civil 
Moderno; que èste, a su vez, nació del Derecho Agrário romano”. (IBARROLA, 1975, p. 11) 
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26), como Direito Agrário AAA11, definição transitória, pois, na verdade, identifica 

uma fase de passagem de uma para outra Escola. Segundo Zeledón, o Direito 

Agrário contemporâneo surge com ajustes culturais dos novos tempos, impactado 

por três fenômenos: jurídico, axiológico e fático, impossíveis de serem 

compreendidos por meio dos critérios anteriores (ZELEDÓN, 2009, p. 11). 

O fenômeno jurídico corresponde à "descoberta" de novas dimensões12, a 

partir de mudanças ocorridas no próprio Direito, como as dimensões surgidas da 

solidariedade internacional. O axiológico é consequência direta do fenômeno jurídico 

e de suas novas dimensões, requerendo uma aproximação entre o Direito Agrário 

contemporâneo e os direitos humanos, sobretudo, os de segunda e terceira geração, 

caracterizados a partir da compreensão de igualdade (direitos sociais, econômicos e 

culturais) e de fraternidade (considerados como direitos transindividuais, como por 

exemplo, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito de comunicação, o 

direito de autodeterminação dos povos). 

Por derradeiro, o fenômeno fático corresponde, na visão de Zeledón, "[...] 

ao produto das originais e emergentes realidades, não exclusivamente sociológicas. 

São inovadoras realidades econômicas, políticas e ideológicas. Dentro delas o fato 

técnico e político" (ZELEDÓN, 2009, p. 12). 

A fase contemporânea do Direito Agrário, mais técnica e 

metodologicamente precisa, partindo do critério de agrariedade, "acertadamente" 

proposta pela Escola Moderna, deve voltar-se à empresarialidade, "[...] porque o 

agrário é aquele que leva em seu seio a empresa agrária" (ZELEDÓN, 2014, p. 23), 

consistindo num conjunto de atividades economicamente organizadas pelo 

empresário agrário no contexto da agrariedade (ZELEDÓN, 2014,pp. 25-26).  

                                                 
11 “El reencuentro de una disciplina ágil y dinámica, abierta a los grandes cambios de la humanidad, 
al pasar el umbral del nuevo siglo y el nuevo milenio, puede adquirir un nombre símbolo de ‘Derecho 
Agrario AAA’, el Derecho Agrario de la agricultura, del ambiente y de la alimentación”. (ZELEDÓN, 
2009, p. 14) 
12 “Las nuevas dimensiones surgidas del Derecho, en general, son los mercados internacionales, el 
ambiente, el desarrollo y un nuevo sentido de la justicia: temas todos aparecidos en el siglo pasado 
para tener connotaciones importantísimas en los tiempos venideros. Las surgidas de la solidaridad 
internacional son la seguridad alimentaria y la paz. Todos ellos aportan institutos y conceptos mucho 
más avanzados para el Derecho Agrario, algunos más simples, otros gigantescos como el desarrollo 
sostenible”. (ZELEDÓN, 2009, p. 12) 
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Zeledón propõe uma "Teoria Pura do Direito Agrário",com base na teoria 

tridimensional do Direito de Miguel Reale13, objetivando depurar o Direito Agrário de 

toda contaminação estranha a seu conteúdo  

 

[...] onde o novo estudo do objeto, do método, das fontes e da 
interpretação permitirão o ressurgimento da disciplina tendo em 
conta todos os novos fatores e dimensões, sem afetá-lo em seu 
verdadeiro ser, em sua metodologia, em seus avanços científicos e 
em sua história. (ZELEDÓN, 2014, p. 16) 

 

Destarte, o Direito Agrário continuará a ter o empreendimento agrário 

como ius propium, "[...] pois constitui um direito de produção, de atividade, dinâmico, 

de um ciclo biológico ou de agrariedade de produção ou criação de animais, 

produção e cultivo de vegetais, em função e harmonia com os fatores da natureza" 

(ZELEDÓN, 2014, p. 40). 

Igualmente, a Escola Contemporânea de Direito Agrário postula uma 

integração de institutos em âmbito internacional, seguindo o pensamento de Pietro 

Romano Orlando, "[...] em uma espécie de ius comuni, suscetível de compreensão e 

tratamento científico em todo o mundo" (ZELEDÓN, 2014, p. 33).14 

Nessa compreensão de que o Direito Agrário se resume ao caráter 

produtivo, considerando a atividade agrária ou a empresa agrária como substância 

do objeto desse ramo do Direito, seguem inúmeros outros teóricos jusagraristas, 

inclusive brasileiros: Flávia Trentini, Fernando Campos Scaff, Fábio Maria De-Mattia, 

Raimundo Laranjeira, Alcir Gursen de Miranda, Benedito Ferreira Marques etc.  

Por sua vez, é notório que o Direito Agrário é fruto da exigência de certo 

momento histórico da transição da sociedade medieval (por sinal, com relações 

heterogêneas e coletivas de relação com a terra) para a sociedade capitalista-

burguesa-industrial, nascida das revoluções europeias (francesa e inglesa) e 

                                                 
13 O autor apoia-se na Teoria Tridimensional do Direito, proposta pelo jurista brasileiro Miguel Reale, 
em 1968. Essa teoria subdivide o direito em três aspectos: fático (ou seja, social e histórico); 
axiológico (isto é, o conjunto de valores almejados pela sociedade, por exemplo, a justiça; enormativo 
(o Direito posto no ordenamento jurídico) (REALE, 2002, pp. 64-68). Todavia, Zeledón afirma que, 
apesar da "Teoria Pura do Direito Agrário Contemporâneo" não corresponder à Teoria Pura do Direito 
de Hans Kelsen, sua teoria possui similitudes na forma e nos objetivos, buscando um "[...] Direito 
Agrário refinado, limpo, purificado, melhorado, aperfeiçoado, saneado de toda "contaminação", 
mesmo que jure condendo proveniente do agrário, das atividades econômicas como a comercial ou a 
industrial". (ZELEDÓN, 2014, p. 39) 
14 “El Derecho Agrario contemporáneo se encuentra representando por el proceso evolutivo hacia la 
culminación reciente, incluso actual, de un sistema jurídico, orgánico y tendencialmente completo, con 
su propio sistema de fuentes (formales y materiales), en el ámbito internacional y nacional como ius 
comunis”. (ZELEDÓN, 2009, p. 10) 
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difundida ao restante do mundo por uma série de condicionantes econômicas, 

políticas, sociais e até culturais (CAROZZA; ZELEDÓN, 1990, p. 05), fincado em 

uma concepção utilitarista e sob uma ideia dominante de padronização do cultivo da 

terra enquanto espaço privado de um só “homem” – a princípio do rei e, 

posteriormente, do “cidadão” livre.  

Representando o refluxo, a unanimidade da propriedade como direito 

absoluto, sagrado e inviolável, que, nessa compreensão, poderia ser deixada inculta, 

impôs limites ao direito de propriedade:isto é, a propriedade deve servir ao interesse 

de toda a sociedade, por sua vez, deve ser produtiva. E, sob esse lema, constrói-se 

o Direito Agrário, tendo a terra como espaço, necessariamente, de produção 

destinada ao "sagrado" mercado. 

 

1.1.2O Palimpsesto e a Crítica ao Direito Agrário Inventado em Nossa América 

 

Na América Latina, o Direito Agrário convive com uma antinomia peculiar 

da mácula colonialista de séculos de dominação, pois, de um lado, ao revés da 

realidade, em sua base jurídica, esboça um “estágio evoluído, preocupado com a 

produção, tecnologia, agronegócio”, e, do outro, sublima a realidade das tensões 

socioambientais que têm órbita na disputa secular pela terra15 (MANIGLIA, 2009, p. 

33). E, atualmente, não só pela terra, mas por inúmeros outros recursos naturais 

imprescindíveis para a vida, sendo importante ressaltar que o núcleo duro da 

questão agrária no século XX na América Latina foi cindido e não compreende mais, 

tão-somente, a luta pela terra, mas por inúmeros outros direitos que são 

indissociáveis da relação dos seres humanos com a terra (natureza). Para 

compreender essa antinomia, é preciso recorrer à análise da construção do Direito 

Agrário moderno e/ou contemporâneo16, a partir de uma abordagem sócio 

antropológica que interesse ao Direito e o tome por objeto de análise.17 

Na dimensão da análise do Direito Agrário, a partir da dita moderna 

Ciência Positiva do Direito, há constante dissenso na doutrina positivista quanto aos 

                                                 
15 Na presente pesquisa, o termo terra é entendido de forma abrangente, como sinônimo de natureza. 
16 Entende-se que a divisão do Direito Agrário moderno/contemporâneo não se justifica do ponto de 
vista da análise crítica que essa pesquisa pretende fazer, uma vez que essa divisão considera 
aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos baseados na lógica do 
(neo)colonialismo. 
17 "Uma ciência rigorosa do direito distingue-se daquilo a que se chama geralmente ‘a ciência jurídica’ 
pela razão de tomar esta última como objecto". (BOURDIEU, 1989, p. 209) 
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vários aspectos do ramo, como sua natureza jurídica, seu método, seu objeto, seus 

princípios e seus principais institutos. Todavia, seja qual for o dissenso existente no 

centro da discussão doutrinária do Direito Agrário na América Latina, ele passa ao 

largo da realidade heterogênea e umbilicalmente ligado à sociobiodiversidade desse 

vasto continente, exprimindo a lógica cartesiana imposta pela opressão colonial que 

enxergava na terra e nas gentes que nela estavam “coisas” aptas a satisfazerem sua 

ganância acumuladora (CARVALHO, 2013, p. 32). 

O paradigma moderno18 – ou, como preferem alguns jusagraristas 

positivistas, contemporâneo – do Direito Agrário considera a terra como espaço de 

produção, como bem especialíssimo, sob o qual recai o dever de aproveitamento 

econômico, no que foi denominada “função social da propriedade rural”, a qual, 

apesar de impor o dever de produzir, não altera o injusto quadro fundiário na 

América Latina, senão o intensifica, pois a imposição desse dever produtivo 

revestido de empresarialidade sustenta o discurso de exploração colonial que, 

renomeado na modernidade, passou a chamar-se desenvolvimento. 

A função social da propriedade rural – presente nas várias Constituições 

latino-americanas –, inaugurada pelo texto constitucional mexicano, de 1917, que 

dizem ser fruto da revolução zapatista, evidencia o engodo do Direito ao tratar das 

injustas relações fundiárias presentes na América Latina, pois, ao condicionarem o 

direito de propriedade ao dever de produzir e cumulá-lo com aspectos ambientais e 

sociais para que fosse exercida a função social da propriedade, ofereceram parcas 

esperanças aos mais despercebidos.  

Prova disso está na própria Constituição brasileira de 1988, a qual, 

repetindo os dizeres do Estatuto da Terra, de 1964, estabeleceu, em seu artigo 186, 

o que deveria ser a função social da propriedade, que, cumulativamente, compõe-se 

de aspectos econômicos, sociais e ambientais, porém o próprio texto constitucional 

abre brecha à interpretação gramatical, ao dispor no artigo antecedente que a 

propriedade produtiva – aquela que cumprir meramente o aspecto econômico para o 

mercado – terá tratamento diferenciado (ZIBETTI, 2010, p. 64).19 

                                                 
18  "[...] o direito agrário, segundo a teoria moderna, seria o direito da empresa agrária, e para sua 
configuração os produtos agrícolas devem ser destinados ao mercado". (TRENTINI, 2012, p. 03). 
19 Zibetti (2010), em sua obra "Teoria Tridimensional da Função da Terra no Espaço Agrário - 
Econômica, Social e Ecológica", expõe que a função da terra se subdivide em três dimensões 
interdependentes e indissociáveis entre si: econômica, social e ecológica (p.119); e que a 
tridimensionalidade da função da terra coaduna-se com os princípios universais do direito agrário (p. 
17). Todavia, o autor aponta que há uma sobreposição entre as três dimensões da função da terra 
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A diversidade fundiária e produtiva no Continente anterior à invasão 

europeia, que não se enquadrava no padrão capitalista, foi renegada e 

violentamente substituída por  

 

[...] um processo produtivo, em que a natureza local e as culturas 
locais não contavam. A produção se concretizava com o trabalho 
mais alienado possível, a ponto de manter o trabalho escravo dentro 
de um sistema de produção liberal, transformando uma natureza 
trazida de fora, depois de destruir a local. (SOUZA FILHO, 2016, 
p.24) 

 

Nesse paradigma, a terra é (re)vista como espaço de (re)produção 

capitalista e os aspectos socioambientais que estão a ela ligados serão 

considerados desde que não sejam empecilho para o aspecto econômico, ou seja, a 

(re)produção capitalista no espaço. Nesse sentido, as legislações latino-americanas, 

tidas como marco da autonomização do direito agrário moderno no continente, são 

produto da necessidade do capital de reproduzir-se no espaço agrário, excluindo as 

gentes e a natureza e forçando a utilização econômica da terra enquanto “bem” 

individual e espaço da reprodução capitalista, com base na chamada aliança para o 

progresso. Eo caráter empresarial, exaltado no dito Direito Agrário contemporâneo, 

segue a linha mestra da necessidade do capital de reformular-se para continuar a 

dominar as relações de produção e reprodução da vida, atribuindo ao aspecto 

econômico-capitalista importância superior e intocável diante das várias outras 

dimensões da vida social. 

Esse paradigma economicista que rege a construção do Direito Agrário 

tem ditado seu objeto e seu conteúdo, que, forjados no bojo dos interesses 

econômicos e a fim de manter a reprodução social, excluem inúmeros sujeitos e 

realidades, ora garantindo-lhes direitos que se esvaziam na medida da ineficiência 

ou até inexistência de políticas públicas sociais hábeis a promover reformas 

estruturais que significariam justiça social, ora negando e invisibilizando aspectos 

e/ou relações sociais (e até os próprios sujeitos), para que a minoria dominante 

mantenha-se hierarquicamente inatingível. 

                                                                                                                                                         
(que, segundo sua concepção, pode-se, também, afirmar que há uma sobreposição do princípios 
universais do direito agrário), sendo sempre privilegiada a dimensão econômica em detrimento das 
demais, mesmo diante do agravamento das crises socioambientais; a prova disso é a manutenção 
uníssona e intocável da "lógica capitalista da acumulação de riqueza por poucos, enquanto uma 
maioria continua"despropriada", não pode ser desconsiderada: a riqueza (e a propriedade da terra) se 
concentra cada vez mais, simultaneamente à expansão da miséria" (p. 115). 
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Indubitável, portanto, que tanto o objeto, quanto o conteúdo do Direito 

Agrário na América Latina refletem a ideologia dominante do capitalismo e suas 

estruturas de poder e métodos de dominação20.Logo, o modelo e o discurso jurídico-

político que lastreiam o Direito Agrário evidenciam seus limites estruturais, 

contornados por categorias jurídicas submetidas ao capital global e à divisão 

internacional do trabalho e marcadamente fixado sob o manto da violência contra as 

maiorias subalternizadas no espaço agrário. 

Nessa compreensão, o objeto do Direito Agrário é forjado à distância da 

realidade, sendo delimitado pelos interesses do capital, que, ao contrário do que se 

pregou, tem suas raízes no campo e não nas cidades (WOOD, 2000, p. 13); o seu 

conteúdo despreza os povos e a natureza em um modelo de produção em que "[...] 

as terras e os demais recursos naturais, inclusive o subsolo, estão sendo explorados 

mundialmente, em particular na América Latina, de maneira intensiva, expansiva e 

freneticamente" (CARVALHO, 2013, p. 31). 

O Direito Agrário tem sido formatado a fim de atender aos interesses da 

minoria hegemônica, por conseguinte, seu objeto tem sido reduzido à produção 

agrária, isto é, aos "[...] fatos jurídicos que emergem do campo, consequência da 

atividade agrária, estrutura agrária, da empresa agrária e da política agrária" 

(MIRANDA, 1989, p. 66). 

Esse objeto, fundamentado na noção de agrariedade empresarial, é 

precário e está em profunda crise, pois é inservível à realidade latinoamericana. 

Porém, o minimalismo do objeto do Direito Agrário não é desproposital, mas 

meticulosamente delimitado para atender ao pensamento dominante e seu sistema 

econômico-político, nitidamente submergindo ao descaso questões socioambientais 

indissociáveis tanto do objeto, quanto do conteúdo do Direito Agrário, objetivando 

manter,  

 

As opções empresariais consideradas pelo agronegócio como 
promissoras para ampliar a acumulação capitalista pela via da 
espoliação são as estratégias burguesas de concentração da terra, 
da produção agropecuária e florestal em  larga  escala,  do  
monocultivo  e  da  busca  de  um  produtivismo  insano  que  lhes 
induz ao uso intensivo de agrotóxicos, de hormônios, de herbicidas e 
de sementes  híbridas,  transgênicas  e  mutagênicas,  além  de  
exercitarem  hodiernamente o desprezo sociocultural pelos povos do 

                                                 
20 "Num sentido jurídico, no entanto, o objeto é o que é disciplinado e o conteúdo é o que disciplina; o 
objeto é o normatizado e o conteúdo são norma jurídicas". (MIRANDA, 1989, p. 65) 
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campo e a desterritorialização dos camponeses. E tudo isso numa 
tendência crescente de desnacionalização consentida do agrário. 
(CARVALHO, 2013, pp. 31-32) 

 

Apesar de inúmeros autores reconhecerem a multidisciplinaridade do 

Direito Agrário21, seu objeto e conteúdo têm se limitado aos interesses econômicos 

da minoria hegemônica, quando muito se estendido de forma ineficaz às maiorias 

subalternizadas, essa incompletude do Direito Agrário em muito se justifica pela 

vontade de uma teoria universal para esse ramo jurídico, como bem explicita a obra 

de Carroza e Zelédon (1990, pp. 103-104), que funde as realidades dos continentes 

Europeu e Latinoamericano sem equacionar as disparidades sociais, econômicas, 

políticas, culturais e ambientais existentes entre eles, chegando à proposta de um 

Direito Agrário euro-latino-americano.22 

Nesse compasso, nota-se que a construção teórica do Direito Agrário 

finca-se na  

 

[...] alternativa que domina o debate científico, a respeito do direito, a 
do formalismo, que afirma a autonomia absoluta da forma jurídica em 
relação ao mundo social, e do instrumentalismo, que concebe o 
direito como um reflexo ou um utensílio ao serviço dos dominantes. 
(BOURDIEU, 1989, p. 209, grifos do autor) 

 

A pluralidade da realidade na América Latina é negada no Direito Agrário, 

não por ingenuidade ou por algum despropósito, "[...] o que não existe é, na 

verdade, ativamente produzido como tal" (SANTOS, 2002, p. 262), pois "[...] o 

Estado moderno e seu direito foram criados para um determinado sistema 

econômico ou modo de produção" (SOUZA FILHO, 2015, p. 32). 

A reivindicação de uma autonomia absoluta do pensamento e da ação 

jurídicos constrói-se sob "um modo de pensamento específico", desprendido do peso 

das questões sociais. A tentativa aos moldes kelsianos de criar uma teoria do direito 

purificada, livre de toda e qualquer contaminação, 

 

[...] não passa do limite ultra-consequente do esforço de todo o corpo 
dos juristas para construir um corpo de doutrinas e de regras 
completamente independentes dos contrangimentos e das pressões 

                                                 
21 Nesse sentido, ver: CARROZA; ZELEDÓN, 1990, p. 03; MASSART, 1991, p. 02; JARQUE, 1995, p. 
12; MIRANDA, 1989, pp. 97-101.  
22Manual de instituciones de derecho agroambiental euro-latinoamericano, organizados por  Angel 
Sánchez Hernández  e Alfredo Massart, no ano de 2001. 
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sociais, tendo nele mesmo o seu próprio fundamento. (BOURDIEU, 
1989, p. 209) 

 

A realidade sociocultural latino-americana foi "raspada" para dar lugar a 

outra, ou seja, as diversas realidades fundiárias de apropriação do espaço e os 

modos de criar, fazer e viver em harmonia com a natureza, dos diversos grupos 

humanos portadores de identidade coletiva, foram, desde sempre, negadas, 

desconsideradas pelo Direito Agrário, mesmo em face do seu "encontro" com os 

direitos humanos na dita contemporaneidade; porém, como em um palimpsesto, 

pode-se ver, nitidamente, os povos e a natureza de Nossa América através do 

obscurantismo do Direito Agrário moderno/contemporâneo. 

O objeto e, consequentemente, o conteúdo do Direito Agrário devem 

refletir a heterogeneidade, a complexidade, a verdade da realidade latino-americana, 

pois, por óbvio, a delimitação substancial da atividade agrária ou da empresa agrária 

para o objeto do Direito Agrário, exclui a pluralidade de relações de produção e 

reprodução material e imaterial da vida no espaço agrário no continente.  

A terra, especialmente em Nossa América, deve ser entendida como 

sinônimo de natureza e cultura, pois ela é, em um sentido macro, o espaço de 

relações materiais e imateriais da vida, necessário à produção e à reprodução dos 

povos desde tempos imemoriais, pois "[...] o objeto do Direito Agrário é a terra, que, 

por sua vez, é a provedora de todas as necessidades humanas e não-humanas, 

animais, vegetais e minerais" (SOUZA FILHO, 2015, p. 09). Isso significa que o 

Direito Agrário não está condicionado aos critérios de produção capitalista, mas 

compreende um feixe de aspectos jungidos à natureza e à cultura. Pois, certo é que  

 

[...] o Direito Agrário não é tão pequeno como quiseram reduzir [...]. 
Nas largas asas do Direito Agrário estão a terra e a vida que a terra 
alimenta, portanto ele ultrapassa os limites de um ramo do Direito, 
para se imiscuir, mexer, bulir com o Direito como um todo. (SOUZA 
FILHO, 2015, p. 10) 

 

Nessa compreensão, o Direito Agrário não contém, tão-somente, "[...] as 

terras que produzem mercadorias em intensos processos de vinculação com a 

indústria e os capitais", mas, por sua vez (e anterior ao caráter produtivo que lhe 

conferiu a modernidade/contemporaneidade), é o direito por excelência dos 

indígenas, dos quilombolas, dos povos e comunidades tradicionais, dos espaços 
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protetores da vida animal e vegetal, dos posseiros, dos camponeses, etc. Enfim, é o 

direito das relações que daí decorrem (SOUZA FILHO, 2015, p. 09), mesmo que, 

ocasionalmente, o sistema capitalista-liberal tente ocultar as diversas relações dos 

seres humanos com a terra: as diversas formas de apropriação, utilização, vivência e 

convivência com a terra que fogem aos moldes do sistema hegemônico que se 

pretende universal. 

 

1.2 A Natureza e os Povos de Nossa América no Paradigma da Modernidade e 

da Colonialidade: Em busca de uma América Decolonial 

 

1.2.1 Uma Reflexão Desde o Norte: Modernidade, Alienação e 

Sobrenaturalidade do "Homem" Moderno 

 

Não há um consenso preciso sobre o marco da modernidade, e nota-se 

que o conceito moderno/modernidade é recoberto pela polissemia. Todavia, é 

necessário estabelecer, dentro dessa multiplicidade semântica, o que é 

modernidade sob o prisma desse trabalho, que norteará a discussão, 

primordialmente, pela via sociológica do conceito.  

Por sua vez, isso não significa que o aspecto histórico será 

desconsiderado – embora seja possível indicar acontecimentos históricos fortemente 

ligados à construção do que se nomeou de modernidade –, senão será interpretado 

a partir do que representou a modernidade para os povos subalternizados.  

Ao contrário do que paira no imaginário comum, o termo 

moderno/modernidade não é uma referência elaborada no fim da Idade Média, pois 

no prelúdio medieval já se manuseava o termo, sendo possível identificar, pela 

primeira vez, o uso do termo latino modernus, no ano 494, da era cristã (FERES 

JÚNIOR, 2010, p. 31). 

Hannah Arendt, na obra "A condição humana", parte de três momentos 

decisivos para delimitar a modernidade como tempo-espaço: a invasão Ibérica da 

América23; a reforma protestante; e a invenção do telescópio. Ainda que pareçam 

momentos desconexos, os acontecimentos destacados por Arendt se entrecruzam e 

                                                 
23Importante ressaltar que a autora não utiliza o termo invasão, mas sim descoberta. Porém, na 
orientação crítica e pela via decolonial dessa pesquisa, lança-se mão do termo invasão para se referir 
ao que histórica e acriticamente se tem chamado de "descobrimento" da América.  
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ganham sentido significativo na medida em que se consegue vislumbrar os efeitos 

de cada um na atualidade, o que a própria autora avalia como precedentes e 

predecessores; isto é, embora os eventos "[...] não possam ser explicados por 

alguma corrente de causalidade, como nenhum evento pode sê-lo, continuam a 

desenrolar-se ainda hoje em perfeita continuidade" (ARENDT, 2007, p. 260). 

A chegada dos europeus em Abya Yala24 modificou profundamente as 

estruturas do que, na teoria decolonial, se nomeia de sistema-mundo, tornando o 

globo um lugar dividido entre sul e norte, centro e periferia, primitivo e moderno, pois 

é a invasão ibérica que inaugura dois processos que se articulam para conformar a 

história posterior: a modernidade e a organização colonial do mundo (LANDER, 

2005, p. 10). 

A reforma protestante não representou apenas um episódio decisivo para 

a tolerância religiosa contida na acepção da liberdade nos marcos eurocêntricos, 

mas modifica o imaginário cristão, permitindo que a acumulação mediante o trabalho 

seja o ideal dos "novos" tempos (WEBER, 2001).  

A obra de Max Weber (2001), "A ética protestante e o espírito do 

capitalismo", ilustra o novo paradigma inaugurado pelo protestantismo. Esse que, 

convertido em doutrinas diversas, como a predestinação calvinista que pregava que 

o êxito econômico seria o bem-fadar divino ao homem, inaugura uma nova visão, 

que contrastava com a visão católica do período medieval, que pregava o desapego 

aos bens materiais e o desprezo à usura, e é um dos fatores que favoreceu o 

desenvolvimento do sistema político-econômico da modernidade, e consistiu na 

expropriação das classes camponesas para que se pudessem cindir suas relações 

heterogêneas com a terra e para que elas servissem de mão de obra operária nas 

cidades emergentes. 

Os eventos anteriores se somam à invenção do telescópio, o instrumento 

capaz de aproximar as estrelas da visão humana; entretanto, o artefato 

aparentemente singelo, impacta a modernidade, pois germina na vontade humana a 

possibilidade de conquistar o espaço fora do planeta Terra. A ambição de conquistar 

                                                 
24 Abya Yala é o nome que se conhecia, antes da invasão dos espanhóis, ao continente que hoje se 
chama América, o que literalmente significa terra em plena maturidade ou terra de sangue vital. Este 
nome foi dado pelo povo Kuna no Panamá e na Colômbia e na nação Guna Yala do atual Panamá, 
antes da chegada de Cristóvão Colombo e dos europeus.O nome é amplamente aceito na atualidade 
por inúmeros grupos indígenas como o nome oficial do continente ancestral em oposição ao nome 
América dado pelos colonizadores (LÓPEZ HERNANDES, 2004, p. 04). 
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o espaço já não é algo intangível, senão real e iminente, rodeando a capacidade 

humana de, irrefletidamente, buscar possibilidades de viver e/ou explorar outros 

planetas quando os recursos naturais da Terra forem saturados. Ressalte-se, pois,  

 

[...] aquilo que originalmente teve o menor impacto - o primeiro passo 
experimental do homem na direção da descoberta do universo - vem 
adquirindo impulso e força cada vez maiores, chegando hoje a 
eclipsar não só a expansão da terra habitada, contida unicamente 
pelos limites do próprio globo, mas também o processo de acúmulo 
econômico, que aparentemente continua ilimitado. (ARENDT, 2007, 
p. 263) 

 

Contudo, "[...] o mais espetacular dos três eventos deve ter sido a 

descoberta de continentes desconhecidos e de oceanos jamais sonhados" 

(ARENDT, 2007, p. 261). Nesse contexto, "[...] a expropriação, o fato de que certos 

grupos foram despojados do seu lugar no mundo e expostos, de mãos vazias, às 

conjunturas da vida, criou o original acúmulo de riqueza e a possibilidade de 

transformar essa riqueza em capital através do trabalho" (ARENDT, 2007, p. 267). 

Na visão de Arendt, a era moderna é marcada pela alienação do "homem 

moderno", que, arremessado para si, se aliena dos outros seres humanos, se aparta 

do mundo. E 

 

[...] uma das mais persistentes tendências da filosofia moderna 
desde Descartes[...] tem sido uma preocupação excessiva com o ego 
em oposição à alma ou à pessoa ou homem em geral, uma tentativa 
de reduzir todas as experiências, com o mundo e com os outros 
seres humanos, a experiência entre o homem e si mesmo. 
(ARENDT, 2007, p. 266) 

 

A alienação do mundo e o desenvolvimento da modernidade, desde de 

sua tecnociência25 indiferente às várias dimensões do mundo, da política até a 

própria vida no planeta, são traços da modernidade, sobretudo,do lançamento ao 

espaço do primeiro satélite artificial, em 1957, pelos soviéticos. 

Esse evento marcado pelo "[...] alívio ante o primeiro passo para libertar o 

homem de sua prisão na terra"26 (ARENDT, 2007, p. 09) refletiu muito mais que uma 

                                                 
25Conceito amplamente utilizado interdisciplinarmente nos estudos de ciência e tecnologia para 
nomear a intersecção social e tecnológico da ciência. 
26 "Nós que nos considerávamos senhores do mundo, pelo menos na versão do Renascimento 
europeu, nos víamos passageiros de um pequeno planeta – a Nave Terra" (PORTO-GONÇALVES, 
2017, p. 11). 
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disputa militar, política e ideológica da Guerra Fria, mas a reafirmação da lógica 

cartesiana do saber instrumentalizado pelo método científico, que se finca na 

aptidão "do homem"27 para penetrar os mistérios da natureza e, assim como disse 

Descartes, ser senhor de todas as coisas, tornar-se senhor e possuidor da natureza 

e quiçá do espaço fora da Terra. 

Arendt toma o lançamento do primeiro satélite feito por mãos humanas, o 

Sputnik, como ponto de partida para a problemática identificada por ela na era 

moderna: a busca desesperada "dos homens" por escaparem de suas condições 

terrenas no bojo do sintoma material do fenômeno, denominado por Arendt de 

alienação do mundo. Ou seja, da tentativa humana de fugir de sua condição, de sua 

simbiose com a natureza, pois a vida na Terra "[...] é a quintessência da condição 

humana e, ao que sabemos, sua natureza pode ser singular no universo, a única 

capaz de oferecer aos seres humanos um habitat no qual eles podem mover-se e 

respirar sem esforço nem artifício" (ARENDT, 2007, p. 10). 

Na modernidade, apesar de a ciência alertar para os limites do planeta e 

para a ligação necessária da vida humana com a natureza, ela também: 

 

[...] vem-se esforçando por tornar artificial a própria vida, por cortar o 
último laço que faz do próprio homem um filho da natureza [...] Esse 
homem futuro [...] parece motivado por uma rebelião contra a 
existência humana tal como nos foi dada – um dom gratuito vindo do 
nada (secularmente falando), que ele deseja trocar, por assim dizer, 
por algo produzido por ele mesmo. (ARENDT, 2007, p. 10) 

 

Na obra "O Enigma do Homem", Edgar Morin expõe que a teoria 

darwinista põe em relevo a descendência dos seres humanos; admite-se, desde 

Darwin, que o Homo sapiens é originário dos primatas, porém "[...] convencidos de 

que, descendendo da árvore genealógica tropical" dos antepassados primatas, se 

escapou dela para sempre, a fim construir para o próprio 'homem", "[...] fora da 

natureza, o reino independente da cultura" (MORIN, 1979, p. 19). 

O destino "dos homens" "[...] é evidentemente excepcional em relação ao 

dos animais, incluindo os primatas" que domesticou, reduziu, recalcou, enjaulou ou 

colocou em reservas; "os homens", por seu turno, ergueram cidades "de pedra e de 

aço", inventaram máquinas, criaram poemas e sinfonias, navegaram no espaço. 

                                                 
27A palavra homem/homens é utilizada no texto criticamente para se referir ao padrão hegemônico 
estabelecido eurocentricamente, que reconhece como centro de tudo o ser do sexo masculino, 
heterossexual, branco e proprietário.  
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Dessa forma, Morin indaga: "[...] como não acreditar que embora saídos da 

natureza, já somos extranaturais e sobrenaturais?” (MORIN, 1979, p. 19). 

A resposta de Morin expõe o que Arendt descreveu sobre a condição 

humana da alienação na era moderna: "Desde de Descartes, pensamos contra a 

natureza, certificados de que nossa missão é dominá-la, sujeitá-la, conquistá-la" 

(MORIN, 1979, p. 19). Nessa compreensão, "[...] excluímos imediatamente aqueles 

a quem chamamos desumanos" (MORIN, 1979, p. 20). 

O discurso da modernidade de "um homem" sobrenatural colocado no 

centro do universo e, consequentemente, de sua própria ciência – impondo a 

oposição natureza/cultura (MORIN, 1979, p. 21) numa concepção universalista, fruto 

do pensamento hegemônico, no qual "[...] a situação criada pelas ciências tem 

grande significado político" (ARENDT, 2007, p. 11) que, ao eleger seus conceitos, 

conteúdos, determinações do que seja o ideal moderno, privilegiando uma só visão 

do mundo –, acaba por excluir qualquer outro modo de viver e de se relacionar com 

o mundo.  

Assim sendo, as cosmovisões que destoam da lógica cartesiana moderna 

que privilegia as cisões (sujeito/objeto; natureza/cultura), são barbarizadas, anti-

modernas por oposição, insignificantes e, por conseguinte, devem ser extirpadas. 

Isso significa dizer que a oposição à racionalidade moderna construída a partir de 

um local específico (primeiro a Europa e, na atualidade, também, os Estados 

Unidos), justifica a extirpação, a destruição das outras formas de viver, vivenciar e 

experimentar a condição humana, por meio de uma relação indissociável entre 

cultura e natureza. 

Morin (1979, p. 22) se refere às cisões cartesianas como o paradigma que 

conforma o modelo conceitual de todos os discursos. Porém, a dualidade antitética, 

forjada no afã das paixões da era moderna e de sua ciência eurocentrista, 

antropocentrista, androcentrista e antinatural, convive, diuturnamente, com a 

evidência real de que o ser humano "[...] não é constituído por duas fatias 

sobrepostas, uma bionatural e a outra psicossocial", nem "[...] atravessado por 

qualquer muralha da China separando sua parte humana de sua parte animal". Por 

sua vez, "o homem" não é um todo em si mesmo, não é sobrenatural, mas "[...] é 

uma totalidade biopsicossociológica".  
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Na epígrafe de "O Enigma do Homem", Morin cita Serge Moscovici, 

conhecido como o filósofo da Natureza, que escreveu: "Tudo nos incita a pôr fim a 

visão de uma natureza não-humana e de um homem não natural". 

Essa concepção de mundo, que pretende separar todos os seres 

humanos da natureza, é uma característica marcante do pensamento ocidental, 

cujas matrizes filosóficas encontram-se na Grécia e na Roma clássicas, mas é com 

Descartes que as oposições ser humano/natureza, sujeito/objeto, tornam-se 

completas e constituem-se no centro do pensamento moderno/contemporâneo.  

Dessa forma, o pensamento cartesiano enxerga a natureza, tão-somente, 

como um recurso, como um meio para se atingir um fim. É justamente essa ideia 

que corrobora para a visão antropocêntrica, em que "o homem" ocupa o centro do 

mundo e despreza a relação íntima entre natureza e cultura existente em várias 

cosmovisões. 

 

1.2.2 Modernidade, Colonialidade e América Latina: A Virada Decolonial 

 

Por certo, a racionalidade moderna hegemônica privilegia um modo de 

ser e de se relacionar com o mundo, desprezando qualquer perspectiva 

socioambiental da existência, inclusive, para poder justificar a desterritorialização da 

natureza e dos povos na América Latina, pois 

 

A modernidade, com seu desenvolvimento econômico e sua ciência, 
prometeu melhorar a natureza e apenas conseguiu enjaulá-la, 
reservando o resto do espaço da terra para a humanidade, como se 
pudesse viver de forma totalmente apartada, convivendo apenas com 
a natureza doméstica. (SOUZA FILHO, 2015, p. 88) 

 

Para Enrique Dussel (1993, p. 7), a modernidade é "[...] um ‘mito’ 

irracional, de justificação da violência", gestada nas cidades europeias medievais, 

mas parida quando a Europa se confronta com o seu "Outro" e passa a subordiná-lo, 

subalternizá-lo, violentá-lo28. Sendo que "[...] esse ‘Outro’ não foi ‘descoberto’ como 

Outro, mas foi 'en-coberto’ como o ‘si-mesmo’ que a Europa já era desde sempre", 

                                                 
28"Ao fazer abstração da natureza dos recursos, espaço e territórios, o desenvolvimento histórico da 
sociedade moderna e do capitalismo aparece como um processo interno, autogerado, da sociedade  
europeia, que posteriormente se expande para as regiões atrasadas. Nessa construção eurocêntrica 
desaparece do campo de visão o colonialismo como dimensão constitutiva destas experiências 
históricas" (LANDER, 2006, p. 250). 
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portanto, a modernidade é construída como um "[...] mito de violência sacrifical muito 

particular, e, ao mesmo tempo, um processo de ‘en-cobrimento’ do não-europeu" (p. 

08). 

Por isso, quando se fala em América Latina, está a se falar "[...] de 

culturas pisoteadas, de instituições enfraquecidas, de terras confiscadas, de 

religiões destruídas, de magníficas criações artísticas destroçadas", de 

extraordinárias possibilidades apagadas por um duro golpe. Está a se falarem 

milhões de homens e mulheres que foram arrancados de seus deuses, de suas 

terras, de seus costumes, de suas vidas, danças e sabedoria (MIGNOLO, 2005, p. 

75). Assim, o novo continente, denominado Novo Mundo "[...]constitui-se como o 

primeiro espaço/tempo de um padrão de poder de vocação mundial e,desse modo e 

por isso, como a primeira id-entidade da modernidade" (QUIJANO, 2005, p. 117). 

Modernidade e colonialidade andam de mãos dadas na América Latina, a 

realidade pós-colombo eivada pela barbárie promovida contra os povos, justificada, 

segundo Sepulveda, em quatro argumentos desprezíveis: a barbárie dos outros; o 

fim de práticas que violam valores universais; a universalização dos valores 

eurocêntricos; e a defesa de inocentes vítimas da barbárie (WALLERSTEIN, 2007, 

p. 35).  

Destarte, o mito em que se baseia a modernidade, então, consiste, de um 

lado, em vitimar o inocente declarando-o culpado de sua própria condição de 

vitimização e, de outro, em inocentar o civilizado do ato exterminador. E "segue-se a 

mesma lógica na Conquista da América como na guerra do Golfo (onde as vítimas 

foram os povos indígenas e do Iraque)" (DUSSEL, 1994, p. 74). 

Segundo Quijano (2005), dois processos históricos se agruparam para 

produzir a modernidade na América Latina e se estabeleceram como os eixos 

fundamentais do novo padrão de poder. Em um primeiro momento, a inferiorização 

do não-europeu fundada na ideia da raça, situando em uma espécie de codificação 

das diferenças entre conquistadores e conquistados em uma suposta distinção 

biológica que situava os conquistados em posição natural de inferioridade em 

relação aos conquistadores. Sob essas bases, a população da América foi 

classificada, e, mais tarde, a do restante do mundo que ocupava a periferia do 

sistema-mundo. Posteriormente, o segundo processo histórico consistiu na "[...] 

articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos 

e de seus produtos, em torno do capital e do mercado mundial" (p. 227). 
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A ideia da racialização surge como uma categoria mental da modernidade 

e "[...] em seu sentido moderno, não tem história conhecida antes da América" 

(QUIJANO, 2005, p. 117). Na concepção de Quijano, essa ideia de racialização, 

como primeiro processo de produção da modernidade, conforma processos sociais 

que produziram na América novas identidades sociais (índios, negros, mestiços) e 

redefiniu outras (os termos espanhol e português, foram redefinidos para europeu).  

 

E na medida em que as relações sociais que se estavam 
configurando eram relações de dominação, tais identidades   foram   
associadas às hierarquias,lugares e papéis sociais   
correspondentes,  com constitutivas delas, e,conseqüentemente 
(sic.), ao padrão de dominação que se impunha. (QUIJANO, 2005, p. 
117) 

 

Nessa compreensão, "[...] a ideia (sic.) de raça foi uma maneira de 

outorgar legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista" 

(QUIJANO, 2005, p. 118). Os povos originários, primeiros habitantes e donos das 

terras, foram expropriados ou assassinados pelos “homens de Deus”. Transcorridos 

séculos desde o encobrimento, a questão atualiza-se sempre impiedosa, e, agora, 

possui mais sujeitos, mais gente que não vive nos padrões da sociedade 

hegemônica.  

Importante ressaltar que o fim do colonialismo, iniciado no século XVI com 

a exploração dos mares e apropriação dos espaços de vida dos povos não-

europeus, "[...] não foi condição necessária e suficiente para a emancipação político-

econômica e cultural dos países periféricos" (ASSIS, 2014, p. 613). Assim, o 

colonialismo como processo histórico-político na América, disfarçadamente, se 

extingue com as independências no século XIX da maioria dos países latino-

americanos, todavia, o desdobramento seguinte, fincado no que Quijano (1997) 

reconhece como colonialidade, que intimamente ligada à experiência colonial 

permite a manutenção da dominação da América Latina tendo por base estrutural de 

poder e dominação os artifícios do sistema-mundo capitalista colonial moderno. 

A colonialidade se relaciona diretamente coma invasão de Nossa 

América, pois constituem o processo histórico iniciado no século XVI que se atualiza 

na conformação da economia-mundo capitalista (CASTRO-GOMEZ; 

GOSFROGUEL, 2007), que mantém a dominação dos povos e da natureza, 

excluindo-os da lógica racional do padrão hegemônico de ser e estar no mundo.  
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No período da invasão ibérica, a justificativa de exploração e aniquilação 

dos povos originários era a barbárie, o estado natural, primitivo, em que viviam 

esses povos. Os povos indígenas, legítimos possuidores das terras de Nossa 

América, foram igualados aos animais, considerados não-humanos e, por isso, 

desconsiderados como legítimos possuidores de suas terras, explorados, 

expropriados e exterminados.  

Em um sentido jurídico, para os invasores europeus, sobretudo para os 

portugueses e espanhóis que disputavam a hegemonia dos mares, as terras de 

Abya Yala não pertenciam aos povos que aqui estavam. A presença humana nas 

Américas foi negada, convenientemente, pelos encobridores e, inicialmente, o 

argumento que sustentava essa negação era a não humanidade dos indígenas, pois 

não tinham fé, lei e nem rei. E: 

 

[...] o índio assim inventado foi uma questão teológico-política. É 
gente? Terá alma? Conhece Deus, deuses? Sem Fé, sem Lei, sem 
Rei? Caminha já havia escrito, na Carta de 1500, que a gente nua na 
praia do Monte Pascoal era quem sabe uns cabritos monteses, talvez 
pardais no cevadouro e certamente gente bestial. (MOREAU, 2003, 
p. 14) 

 

Na dita modernidade, além dos indígenas, há os quilombolas, os 

ribeirinhos, os camponeses, os seringueiros, as quebradeiras de coco, os 

vazanteiros, os caiçaras e vários outros povos e comunidades tradicionais que 

lutam, resistem e r-existem ante os interesses mordazes de uma minoria 

hegemônica. Secularmente, desde o encobrimento,está-se diante de uma 

persistente questão agrária no continente, todavia 

 

A questão agrária emerge hoje não só em suas dimensões social e 
política, mas também epistêmica, impulsionada por movimentos que 
explicitam suas reivindicações territoriais, sejam eles 
afrodescendentes, indigenatos e povos originários, além de outros 
como os seringueiros, geraizeiros, retireiros (Rio Araguaia). (PORTO-
GONÇALVES, p. 166, 2006) 

 

É nesse cenário – o qual comporta, historicamente, a violência como 

sinônimo de conquista e, por praxe, constitutiva de direitos territoriais –que se insere 

a luta dos povos latino-americanos para permanecerem em seu território e 

manterem seus modos e meios de vida. Nesse sentido, faz-se necessário, para 
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compreender a relação de dominação e subjugação que há na estrutura da América 

Latina, considerar a realidade paradoxal que nos persegue: a terra como mercadoria 

(e geradora de mercadoria) versus a terra como provedora de vida (NOVAES; 

OLIVEIRA, 2016, p. 127). 

Contudo, há um romper paradigmático em Nossa América; os povos tidos 

como "naturais" desde a invasão ibérica, e, por isso, desconsiderados, no final do 

século XX e início deste século, posicionam-se contra a subordinação colonial 

secular e passam a se mobilizar, para que os seus modos de vida integrados à 

natureza sejam reconhecidos e respeitados nos sistemas jurídicos latino-

americanos.  

Como referência desse despertar, há a ocorrência de duas grandes 

marchas na Bolívia e no Equador, na década de 90. O lema empunhado pelos povos 

era: Vida, Dignidade e Território; possivelmente, em oposição ao lema burguês: 

Igualdade, Liberdade e Fraternidade. Em 1992, os indígenas bolivianos, por meio do 

conclame da Confederação Indígena do Oriente Boliviano (CIDOB) e da 

Confederação   Sindical   Única   de   Trabalhadores Camponeses da Bolívia 

(CSUTCB) saem às ruas para protestar contra as comemorações dos 500 anos de 

"descoberta" da América. "Estas datas marcaram o ressurgimento das lutas 

indígenas e consolidaram a mudança do eixo político, tradicionalmente centrado nas 

lutas operárias, para as lutas camponesas e indígenas" (ZEHURI, 2013, p. 109). 

Essas mobilizações evidenciam outro léxico e a necessidade de ampliar o 

debate no continente, derrotando a forma reducionista e atomicista de outrora, mas 

partindo de um diálogo intercultural e intercientífico que permita discutir os 

fundamentos da própria vida, tomando outras epistêmes e cosmovisões, que se 

apresentam no debate teórico-político no continente em 

 

Importantes e provocadores processos de descentralização das 
narrativas intra-europeias e euro-centradas da modernidade, entram 
e ampliam o conjunto de posturas que integram o mapa da 
heterogeneidade, não apenas como condição do presente, mas 
antes de tudo como fator consubstancial a toda formação econômica 
e social. (VALENCIA, 2012, pp. 71-71) 

 

Os vários povos de Nossa América rejeitam o reflexo miserável do poder 

colonial "[...] que tem sido incapaz de outorgar um sentido aos mundos que ocupa, 
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domina, habita e vive (vive?)"29, exprimindo com a força da r-existência, do resistir 

para sobreviver, que, embora oprimidos, não estão vencidos. Embora ocultados, não 

estão invisíveis e inamovíveis. As inúmeras territorialidades que coexistem no 

espaço-tempo da modernidade e da colonialidade evidenciam a bravura e o vigor 

dos povos latino-americanos em r-existirem e reivindicarem política e juridicamente 

seus espaços.  

Nessa compreensão, a decolonialidade ou giro decolonial, sobretudo nas 

Ciências Sociais, tem se esforçado para dar o suporte teórico às reivindicações e às 

lutas travadas na América Latina contra a manutenção da dominação colonial desde 

a perspectiva da modernidade/colonialidade, analisando os processos do sistema-

mundo, levando em conta os conhecimentos submetidos/subalternizados pela visão 

eurocêntrica de mundo. Isso significa dizer que a teoria é construída a partir do 

conhecimento prático dos trabalhadores, das mulheres, dos sujeitos 

racializados/colonizados, dos gays e dos movimentos anti-sistêmicos (CASTRO-

GÓMEZ; GOSFROGUEL, 2007, p.21). 

Dessa forma, a teoria consubstanciada na práxis dos vários sujeitos 

latinoamericanos se direciona à realidade heterogênea e complexa de Nossa 

América em clara oposição à colonialidade que, a todo custo, tenta impor seu 

padrão de dominação/exploração/subalternização aos povos e à natureza do 

continente, que resistem mediante as lutas e utopias para descolonizarem por vez 

seus espaços de vida, seus modos de ser e estar no mundo, contrapondo-se ao 

Estado e suas formas jurídicas forjadas no discurso dos "vencedores".Assim: 

 

[...] mais do que resistência, que significa reagir a uma ação anterior 
e, assim, sempre uma ação reflexa, temos r-existência, é dizer, uma 
forma de existir, uma determinada matriz de racionalidade que age 
nas circunstâncias, inclusive reage, a partir de um topoi, enfim, de 
um lugar próprio, tanto geográfico como epistêmico. (PORTO-
GONÇALVES, 2006, p. 165) 
 
 

                                                 
29 Palavras de Luis Huáscar Antezana em agosto de 1984, no prólogo da primeira edição do livro de 
Silvia Rivera Cusicanqui, "Oprimidos pero no vencidos". 
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2 ESTADO E AS RELAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS30 ENTRE DOMINAÇÃO E 

APROPRIAÇÃO: PENSAR O OBJETO DO DIREITO AGRÁRIO A PARTIR DAS 

TERRITORIALIDADES CERRATENSES 

 
A terra não pertence ao homem: é o homem 
que pertence à terra. 

 
(trecho de uma carta supostamente redigida 
pelo Cacique Seattle ao então presidente 
americano Franklin Pierce em 1854). 

 

 

Neste capítulo, a partir da reflexão sobre a história social do Direito 

Agrário, como objeto da pesquisa (BOURDIEU, 1989), no capítulo antecedente, 

busca-se evidenciar que, embora o Estado e o seu Direito, fruto do pensamento 

dominante, intente ocultar a dimensão simbólica das relações com a terra, 

elas(r)existem e coexistem no espaço agrário, como formas de apropriação da terra, 

estritamente vinculadas às identidades socioculturais de diversos povos e 

comunidades tradicionais. Assim sendo, as territorialidades são o conteúdo plausível 

para conformar o objeto do Direito Agrário em Nossa América. 

Nessa compreensão, "[...] as relações sociais e o espaço são, ambos, 

devidamente valorizados e articulados entre si com densidade no decorrer da 

construção do objeto e da própria pesquisa" (SOUZA, 2015, p. 12), pois 

imprescindível pensar a relação do Estado e de seu Direito, sobretudo do Direito 

Agrário, na conformação da estrutura fundiário-agrária que, desde a colonização, 

desconsidera a apropriação sociocultural do espaço, tendo por referência de 

validade, num sentido social, político e jurídico, tão-somente a dominação do espaço 

(propriedade privada da terra para a produção agropecuária capitalista).  

Nesse ínterim, faz-se importante distinguir apropriação e dominação do 

espaço: "[...] o primeiro sendo um processo muito mais simbólico, carregado das 

marcas do ‘vivido’,do valor de uso, o segundo mais concreto, funcional e vinculado 

ao valor de troca" (HAESBAERT, 2007, p. 21). E, dessa forma, ampla e 

genericamente, se pode proceder com uma leitura das questões sócio-espacias, de 

que há dois grandes "paradigmas" envolvendo as questões territoriais – um que 

                                                 
30 Segundo Marcelo Lopes de Souza, o termo sócio-espacial designa "[...] as relações sociais e o 
espaço [...] ambos devidamente valorizados e articulados entre si com densidade no decorrer da 
construção do objeto" (2015, p. 12). 
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podemos chamar de hegemônico, regido principalmente pelos grandes grupos 

empresariais, frequentemente apoiados pelo Estado, e, de outro lado, o contra-

hegemônico, representado pelos grupos subalternos (HAESBAERT, 2014, p. 53). 

Assim, para compreender a dinâmica das relações fundiário-agrárias, é 

necessário compreender profundamente o espaço agrário e suas relações sociais, 

pois "[...] relações sociais e espaço são inseparáveis, mesmo que não se 

confundam" (SOUZA, 2015, p. 16), em um análise sócio-espacial, "[...] no qual o 

‘sócio’, longe de apenas qualificar o ‘espacial’, é, [...] um indicativo de que se está 

falando, direta e plenamente, também das relações sociais" (SOUZA, 2015, p. 16). 

A análise, a partir do prisma sócio-espacial, considera "[...] como 

processos vivos, e ‘sem timidez epistemológica’, as interações que se desenrolam 

[...] nos marcos de uma espacialidade determinada e referenciadas (e relativamente 

condicionadas) por ela" (SOUZA, 2015, p. 16). Sendo que o iluminar do espaço e de 

suas relações, para este trabalho, ancora-se na discussão a partir do Direito Agrário, 

ou seja, das relações sócio-espaciais de apropriação e dominação promovidas ou 

ocultadas em sua construção téorico-dogmática. 

O Direito Agrário moderno/contemporâneo serve à dominação do espaço, 

para conformá-lo aos interesses do sistema político-econômico dominante de 

produção econômica. Esforçando-se para uniformizar as relações sociais no espaço 

agrário, a fim de eliminar as formas de apropriação socioculturais do espaço que, 

sob a ótica desse sistema, são inservíveis à produção de mais-valia, pois se referem 

às relações não capitalistas de uso da terra, tendo-a primordialmente como 

referência de vida e de identidades. 

Ressalte-se, portanto, que as relações sócio-espaciais, em sua dimensão 

política e jurídica, foram construídas pela imposição dos grupos dominadores aos 

grupos dominados, sempre partindo de lógicas conflitantes e slogans que intentam 

encobertar a coerção projetada e necessária para a dominação do espaço, desde a 

invasão colonial até ao avanço das fronteiras agrícolas na contemporaneidade.  

Todavia, sempre houve movimentos de resistência que se posicionaram 

contra a dominação sócio-espacial, que tem por vocação expulsar grupos originários 

e/ou de identidade sociocultural diferenciados dos seus espaços de vida. As 

insurgências fazem emergir uma base territorial clara, e, no campo das disputas, 

conseguiram,em nível jurídico, o reconhecimento perante os Estados, mesmo que, 

por vezes, de forma incipiente. Reconhecimento de sua própria existência, a partir 
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da existência de um território, conformado pelas relações de produção material e 

imaterial da vida, que comportam também um sentido ontológico, em que a 

existência do próprio grupo depende inteiramente da existência do território 

(ESCOBAR, 2015). 

O território evidencia elementos culturais de maneira peculiar, tornando 

possível uma leitura da cultura por meio da dimensão material que o espaço 

incorpora: a identidade. Pois uma das formas de reconhecimento de uma identidade 

se dá pela marcação dela no território, sendo que os territórios socioculturais são 

espaços que se projetam como espaços de referência para a 

construção/manutenção de identidades. 

Obviamente, o modelo fundiário-agrário estabelecido está referenciado na 

dominação do espaço e é excludente por vocação, desconsiderando a presença de 

grupos humanos que ocupam/ocupavam por apropriação os espaços tomados e/ou 

cobiçados para a expansão do modelo de produção capitalista-patrimonialista, que, 

política e juridicamente, pretende se validar em uma abstração: a propriedade 

privada da terra e a produção em larga escala a ela vinculada. 

Indubitável que, atualmente, a propriedade é uma construção abstrata do 

Direito, submetida aos mandos econômicos do capital. Um artifício forjado à revelia 

das diversas realidades fundiárias. E, apesar da suposição teórico-jurídica de 

consolidação da propriedade, ou seja, de que o artificial direito subjetivo de possuir 

individualmente a terra seria irretocável e de que o projeto abortivo das diversas 

realidades fundiárias seria plenamente exitoso, inclusive naquelas realidades 

localizadas no velho continente, todavia 

 

[...] a apropriação individual parece invenção desconhecida ou 
disposição marginal. [...] também para o quadrante europeu é um 
horizonte demasiadamente vinculado à oficialidade dominante: há 
todo um complexo de realidades sepultadas, vivíssimas no campo e 
na montanha medievais [...], formas primordiais de organização 
comunitária de uma terra, nas quais não é somente o espírito 
individualista que falta, mas até mesmo o próprio espírito proprietário 
(GROSSI, 2006, p. 7). 

 

Essas realidades, que se referem às relações de apropriação e utilização 

da terra pelas mais variadas coletividades, foram suprimidas pela oficialidade 

dominante europeia, tanto em seu próprio continente, quanto nos continentes que 

invadiu, para que o direito de propriedade nascesse vigoroso e uníssono; 
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considerado a essência do processo civilizatório e um marco do período dito 

moderno. 

Nesse contexto, a dominação do espaço de Nossa América surge antes 

da figura do Estado-Nação para o continente latino-americano, sendo anterior à 

chegada dos portugueses e espanhóis às terras do Atlântico Sul, pois, à época, 

Portugal e Espanha disputavam a hegemonia dos mares, no intuito de expandir seu 

domínio territorial.  

Com a chegada de Colombo ao que chamaram de Novo Mundo, Portugal, 

ressentido, contesta as pretensões da Espanha, todavia, o entrave intermediado 

pelo papa Alexandre VI resolveu-se com a edição do que hoje se conhece como 

Tratado de Tordesilhas, que, em 1494, delimitava a quem cabia as 

terras"descobertas" e aquelas por "descobrir".  

Do ponto de vista jurídico e geopolítico, as terras que hoje se reconhecem 

como sendo os Estados latino-americanos, desde o Tratado de Tordesilhas já não 

eram mais de seus povos. Por exemplo, as terras que hoje correspondem ao Estado 

brasileiro ao leste eram de Portugal e, ao oeste, da Espanha, ou seja, desde 1494 

as terras brasileiras, e de toda Nossa América, não pertenciam mais aos seus 

nativos, jurídica e politicamente desconsiderados por serem tratados como seres 

não-humanos, a fim de que pudessem ser subjugados e expropriados. Os povos 

nativos, legítimos donos do chão de Nossa América, que passaram a ser chamados 

genericamente de índios, perderam suas terras, seus nomes, suas línguas, seus 

cantos, seus risos e os sonhos de viver em paz. 

Posteriormente, a dominação reforça-se com a consolidação do direito de 

propriedade,estabelecido como uma relação jurídica forjada pelo interesse burguês, 

a fim de que, à distância, o domínio sobre as terras pudesse ser mantido pela classe 

hegemônica emergente de forma individual. 

 

Explica-se: na transição, no Ocidente, do modo de produção feudal 
para o modo de produção capitalista, com a transferência da 
estrutura econômica da sociedade do campo para a cidade, era 
fundamental para a classe que se qualificaria como dominante 
garantir a titulação sobre o monopólio da terra (BALDEZ, 2002, p. 97, 
grifos do autor). 
 

O direito subjetivo de propriedade, projeto da modernidade, tem por 

fundamento jurídico inicial a Revolução Francesa e, cronologicamente, a elaboração 
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das Constituições nacionais: “A revolução francesa foi o coroamento de um longo 

processo de lutas e transformações por que passou a Europa, como a reforma, a 

revolução inglesa e holandesa que fez finalmente da burguesia a senhora do poder 

civil da sociedade” (SOUZA FILHO, 2003, p.18). 

Os paradigmas jurídicos, desde a invasão europeia, passaram a ditar a 

forma das relações sócio-espaciais no Continente, primeiro sob regência de um 

sistema centralizado nas Coroas, espanhola e portuguesa, e, posteriormente, sob a 

forma de ligação exclusiva e excludente do indivíduo (proprietário) com o “seu” 

objeto (propriedade).  

As formas jurídicas de dominação do espaço, formuladas e impostas 

pelos dominadores, intentavam cindir os inúmeros vínculos de pertencimento dos 

sujeitos com os diversos espaços de produção e reprodução da vida, sobretudo com 

a natureza que passou a ser vista, ora como empecilho ao exercício do direito de 

propriedade, devendo ser extirpada; ou a partir de uma visão mercadológica, 

devendo ser transformada em produto para o mercado, sendo esse o ponto alto do 

direito de propriedade, pois a ligação e o controle do indivíduo ao seu produto só se 

torna possível se a terra for um espaço privado (SOUZA FILHO, 2003, p. 12). 

A concepção monolítica de propriedade trouxe, atrelada a si, o 

encobrimento de realidades fundiárias de ordem coletiva, inteiramente adversas à 

concepção civilista moderna, oriundas das várias relações socioculturais dos grupos 

humanos com a terra, que se caracterizam por laços de existência material e 

imaterial com o espaço físico; e, apesar de todo esforço “civilizatório”, 

homogeneizador da modernidade, revelam-se existentes ainda na 

contemporaneidade (GROSSI, 2006). 

A posse, situação fática da relação entre o ser humano e a terra, histórica 

e imemorial para muitos povos, foi abrupta e cuidadosamente substituída pelo 

conceito abstrato de propriedade privada, que ironicamente absorveu os elementos 

inerentes à posse (uso, fruição e a disponibilidade da terra), tornando-a mera 

condição exterior da propriedade (BALDEZ, 2002, p. 97). 

Observa-se que houve, nitidamente, a intenção de naturalizar a 

propriedade como “se esse arquétipo não tivesse passado de detrás de nós para 

dentro de nós” (GROSSI, 2006, p. 13), fazendo-a parecer, naturalmente, a essência 

das relações da humanidade com a terra. Contudo, o arquétipo artificial que, de fato, 
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é a propriedade não logrou êxito, pois não se trata de um processo universal, 

histórico ou geográfico.  

 

Ao contrário, é uma construção humana localizada e recente. [...] 
Assim, o desenvolvimento da concepção de propriedade atual foi 
sendo construída com o mercantilismo, com trezentos anos de 
elaboração teórica controvertida e incerto desenho (séculos XVI, XVII 
e XVIII), baseados na prática e na necessidade das classes sociais 
nascentes; e duzentos anos de sua realização prática (século XIX e 
XX), com lutas e enfrentamentos e, principalmente, mudanças 
internas, concessões, falácias, promessas poéticas e violência 
desmensurada (SOUZA FILHO, 2003,p. 17-18). 

 

O sistema jurídico da propriedade foi construído, matematicamente, sob 

proposições que não correspondiam à realidade da vida social, senão forjou-se por 

interesses de uma minoria que se lançava como hegemônica. Logo, o regramento 

jurídico da propriedade não correspondeu, em sua origem, a processos sociais 

legítimos, mas considerou jurídica, por exclusão, tão-somente a noção burguesa de 

propriedade, no intento de marcar, arbitrariamente, a vida social e o espaço.  

Nesse descompasso entre realidade e norma posta, o refluxo que 

esvaziava o sentido unitário e generalizante do direito de propriedade é inevitável, 

haja vista as distorções e sufocamentos que foram originados pela conversão de 

diversas realidades em um único contexto jurídico, referenciado na dominação 

excludente do espaço. 

 A convulsão social que se arrasta por séculos em torno da terra e da 

forma jurídica em que lhe enquadraram evidencia que a relação dos seres humanos 

com a terra amolda-se a distintas interpretações: mercadoria; meio de produção 

capitalista; ou como fonte provedora de vida e elo cultural das sociedades humanas 

(SOUZA FILHO, 2003, p.11).  

Porém, as diversas realidades de apropriação e uso coletivo da terra, que 

a veem como fonte de vida e parte de sua cultura, insurgem-se em processos 

sociais que se mostram mais estabilizadores e legítimos do que o próprio Direito, 

pois frutos da realidade negada e marginalizada no processo de construção jurídica 

da propriedade, erguem-se por meio das lutas contra o Estado e sua oligarquia 

latifundiária. 

Em uma perspectiva crítica, vê-se a terra enquanto espaço gerador de 

vida: 
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[...] não se pode dizer que seja um produto como qualquer outro, um 
objeto ou uma soma de objetos, uma coisa ou uma coleção de 
coisas, uma mercadoria ou um conjunto de mercadorias. Não se 
pode dizer que seja simplesmente um instrumento, o mais importante 
de todos os instrumentos, o pressuposto de toda produção e de todo 
o intercâmbio. Estaria essencialmente vinculado com a produção das 
relações (sociais) de produção (LEFEBVRE, 2008, p.34). 

 

A emergência de lutas e resistências à concepção do direito de 

propriedade burguês, individual e exclusivo, escancara a necessidade de revisão “de 

uma ordem jurídica que se tornou inadequada à tutela dos interesses fundamentais 

da civilização e da espécie humana” (PILATI, 2011, p. 17), e o desafio do Direito 

pós-moderno, em sua função mediadora de definir estrutura e conceito ao direito de 

propriedade, em que a perspectiva coletiva da terra tenha o mesmo peso da 

individual (PILATI, 2011, p. 18), pois a transformação da terra – enquanto um 

espaço de relações socioculturais em equivalente de mercadoria, vista apenas pelas 

lentes do direito de propriedade – resume-se a “uma construção teórica excludente 

que foi levada à prática como princípio de dominação de um sobre os outros, 

sobrevivendo à energia e vontade de maiorias, inclusive a revoluções e guerra” 

(SOUZA FILHO, 2003, p. 133).  

Essa noção de propriedade privada da terra foi espalhada pelo 

colonialismo europeu ao resto mundo, correspondendo ao mercantilismo e, logo em 

seguida ao capitalismo e sua expansão, encobrindo no mundo inteiro relações 

coletivas dos seres humanos com a terra, onde o vínculo de pertencimento com o 

espaço, natureza e cultura eram elos da mesma corrente. 

A atual realidade fundiário-agrária31 latino-americana não é indiferente ao 

período colonial, senão reflexo da própria história da invasão de Nossa América que 

desde sempre vai se fazendo ao revés da realidade social – expulsando da terra os 

pobres e as gentes portadoras de identidade coletiva.  

No campo e na cidade, a realidade das maiorias subalternizadas é a 

mesma, as histórias se entrecruzam e, se o passado for revirado, possivelmente, 

verificar-se-á que estão amarradas em sua gênese, pois a história dos pobres que 

                                                 
31O termo fundiário-agrário presta-se a expressar conceitualmente a morfologia agrária, isto é o 
conjunto de relações entre os diversos sujeitos no espaço agrário explicitando, concomitantemente, o 
regime acesso a terra (posse, propriedade etc) e o regime de exploração da mesma. 
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lotam as periferias das cidades, hoje, é a continuidade da história dos espoliados do 

campo em outras épocas (BOFF, 2017, p. 29).  

No Brasil, a questão fundiária foi enfrentada, juridicamente, com a 

formulação da Lei de Terras de 1850, na transição do período colonial para o 

imperial. Nesse período, observa-se a passagem de um modelo fundiário que havia 

sido criado levando em consideração o critério de produtividade (sesmarias), para 

outro que consideraria a terra como um direito subjetivo de quem pudesse pagar 

para acessá-la (propriedade).  

A Lei de Terras de 1850 objetivou regularizar as grandes áreas sobre 

posse da elite agrária, negando, detalhadamente, o direito de posse às maiorias 

subalternizadas. Um exemplo disso, a situação dos ex-escravos que, juridicamente 

livres, poderiam apossar-se de terras e declinariam de ocuparem os ofícios penosos 

do trabalho mal remunerado que passara a ser regra, se não fossem as amarras 

legais. A Lei de Terras foi arquitetada a fim de privar todo e qualquer pobre 

(imigrantes, mestiços, ex-escravos) da condição de proprietário e significou a 

primeira lei de regularização fundiária das terras brasileiras, sendo nada menos que 

a regularização fundiária da classe dominante. 

A Lei nº 601/1850 anistiou as ocupações irregulares havidas no hiato 

entre o fim do regime sesmarial até sua edição, no período que ficou conhecido 

como regime das posses, sendo que as 

 

[...] sesmarias ou concessões poderiam ser validadas, desde que 
demonstrada a posse de terras cultivadas ou sua ocupação útil (art. 
4º). De maneira similar, a ocupação primária da terra (quando não se 
apresentasse o título concedido pela Coroa) podia ser legitimada (art. 
5º), anistiando assim a posse irregular sobre terras exercida no 
momento da entrada em vigor da Lei (MIRANDA, 2011, p. 159). 

 

A Lei nº 601/1850 atribuiu novo sentido ao termo “terras devolutas”, que 

significava terras de sesmarias incultas que eram retomadas pela Coroa, passando 

a designar “as terras do país que não tivessem título de domínio ou de uso 

reconhecido pelo Estado. Ao lado da mudança conceitual adveio a primeira grande 

‘anistia de ocupação de terras’ da história brasileira – o que, contudo, não amainou 

as tensões existentes na fronteira agrícola” (MIRANDA, 2011, p. 161). E consagrou 

a propriedade da terra, uma vez que estabeleceu que a única modalidade de acesso 

à terra, a partir de então, seria pela compra (art. 1º).  
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Depreende-se, imediatamente, que, desde o início da colonização do 

Brasil, os diversos regimes jurídicos que regularam/regulam as relações com a terra, 

alinham-se aos interesses dos dominantes e servem, tão somente, para manter a 

reprodução social, ou seja, o status quo da concentração fundiária no país, fazendo 

com que a mesma estrutura de mais 500 anos, mantenha-se viva, estável e violenta. 

Destarte, confirma-se a premissa de que a história do Brasil “tem sido 

uma história inacabada” que amarga carecendo de transformações, sendo “uma 

história sempre por fazer” (MARTINS, 1994, p. 11), perfazendo a história da classe 

dominante, dos senhores e generais, rechaçando ao esquecimento a história dos 

trabalhadores e insurgentes (MARTINS, 1994, p. 26).  

Por outro lado, parece que essa incongruência, esse circulo vicioso que é 

a história fundiária do país, salvo algumas poucas exceções, parece não 

constranger a casta política brasileira, pelo contrário, essa se compõe de inúmeros 

representantes da histórica e decadente elite agrária, categoricamente intitulados de 

bancada ruralista, que perniciosamente se opõe aos direitos sociais e ambientais 

das maiorias subalternizadas, apoiando-se na suposta importância que o latifúndio 

produtivo tem para a economia brasileira.  

A conformação da realidade agrária brasileira convive, em sua gênese, 

com uma estrutural social oligárquica, hierárquica, violenta e autoritária (CHAUÍ, 

2008, p. 70). E que, na análise histórica de Boff, é fruto da herança de "quatro 

sombras" que originaram e originam as tensões sociais: o passado colonial; o 

genocídio indígena; o escravismo negro e; a instituição de um regime fundiário 

excludente (2017, p. 28).  

Tal realidade, salvo pontuais exceções, não é diferente nos demais 

países do Continente; as inúmeras leis de reforma agrária formuladas a partir da 

década de 60 em Nossa América visavam claramente à instalação do capitalismo no 

campo, sob a égide da função social da propriedade, que simbolizou um recado aos 

proprietários de terras no continente, para que produzissem e o fizesse aos moldes 

do sistema produtivo capitalista, ou seja, utilizando-se da tecnologia e dos insumos 

tóxicos remanescentes da segunda guerra mundial, no que ficou conhecido, em 

oposição às revoluções socialistas, de Revolução Verde. 

Nessa toada, as várias Constituições e/ou Leis Agrárias latino-

americanas, ao dispor sobre a função social da propriedade e da possibilidade de 

desapropriação para fins de reforma agrária, objetivavam a instalação do capitalismo 
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no campo e apenas lembravam aos proprietários que não aderissem à 

“modernização” baseada no critério de produtividade de mercado, que a não 

adequação ensejaria a expulsão desses de suas propriedades. Nitidamente, 

deixando claro que o Direito Agrário estatal é orientado pelo capitalismo, em um 

primeiro momento extremamente conservador e, atualmente, com uma radicalização 

neoliberal.  

É crível que o Direito Agrário, assim como o Direito em geral, está imerso 

em profunda crise de sua "prática social", pois é concebido sob a lógica de um 

sistema jurídico de corte neoliberal positivo, que obstaculiza o diálogo entre norma 

agrária e as necessidades sociais. O descompasso entre as estruturas legais 

vigentes, estáticas e anquilosadas com a dinâmica da realidade, faz emergir e/ou 

intensifica, de alguma maneira, os conflitos econômicos, políticos e sociais no 

espaço agrário (ALCÁNTARA, 1994, p. 241). 

Partindo das reflexões supra e situando-as nos limites do Direito Agrário, 

verifica-se que há barreiras epistemológicas, meticulosamente estabelecidas pela 

oficialidade dominante, que impede de existir plenamente (sobretudo na dimensão 

jurídica) um objeto dessa disciplina que esteja conectado à realidade social e que 

comporte a complexidade da sociobiodiversidade latinoamericana. 

 Nessa compreensão, o objeto do Direito Agrário, na realidade, é 

multidimensional, pois as relações sócio-espaciais não se definem, antes de tudo, 

pelo regime de propriedade e/ou pelo sistema de produção econômica pretendido 

pelo Estado e pelas forças que o controlam, mas, num sentido amplo, conformam-se 

como "[...] o resultado do processo de territorialização e das territorialidades vividas 

por cada grupo social em cada relação espaço-tempo" (SAQUET, 2015, p. 31). 

 

2.1 Uma Compreensão Conceitual de Território(s) e de Territorialidade(s): o 

Lócus "Apagado" do Direito Agrário   

 

Na América Latina, as questões sócio-espaciais que são o cerne da 

problemática do território, desdobram-se em, pelo menos, dois paradigmas de 

abordagem que disputam o espaço em inúmeras frentes (política, jurídica, social): 

"[...] um que podemos denominar de hegemônico, capitaneado sobretudo pelas 

grandes empresas (com o frequente apoio do Estado)", que impõe, sobretudo, 

juridicamente o núcleo capitalista fundado na noção de empresarialidade ao Direito 
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Agrário; e outro opositor, contra-hegemônico, defendido pelos grupos subalternos, 

que historicamente resistem e (r)existem aos sufocamentos promovidos pela 

oficialidade dominante sócio-espacial (HAESBAERT, 2014, p. 53). 

Rogério Haesbaert (2006, p. 37), descreve a amplitude conceitual de 

território nas várias áreas do conhecimento que por ele se interessam: 

 

Enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade do território, 
em suas múltiplas dimensões (que deve[ria] incluir a interação 
sociedade-natureza), a Ciência Política enfatiza sua construção a 
partir das relações de poder (na maioria das vezes, ligada a 
concepção de Estado); a Economia, que prefere a noção de espaço 
à de território, percebe-o muitas vezes como um fator locacional ou 
como uma das bases da produção (enquanto ‘força produtiva’); a 
Antropologia destaca sua dimensão simbólica, principalmente no 
estudo das sociedades ditas tradicionais (mas também no tratamento 
do ‘neotribalismo’ contemporâneo); a Sociologia o enfoca a partir de 
sua intervenção nas relações sociais, em sentido amplo, e a 
Psicologia, finalmente, incorpora-o no de debate sobre a construção 
da subjetividade ou da identidade pessoal, ampliando-o até a escala 
do indivíduo. 

 

Para Haesbaert (2014, p. 57), o território procede de "uma dupla 

conotação, material e simbólica" referindo-se tanto à dominação, num sentido 

jurídico e político, quanto "[à] identificação (positiva) e efetiva de ‘apropriação’". 

Logo, o território refere-se a poder, não somente ao poder político, mas também "ao 

poder no sentido mais simbólico, de apropriação". 

O território, na acepção jurídico-política, é um dos elementos fundantes 

do Estado moderno. Essa visão, concebida pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel 

em meados do século XIX, marcadamente ligada ao "[...] contexto pós-medieval 

europeu, quando uma base patrimonial de origem feudal ajudou a plasmar o 

território da nação-estado moderna" (SANTOS, 2009, p. 01), que consolida a 

soberania do Estado sobre o espaço territorial, tendo por "[...] característica maior 

[...] a forma de propriedade territorial, que se expressa em uma soberania 

patrimonial excludente" (SANTOS, 2009, p. 01). 

Nessa compreensão, a propriedade territorial, semanticamente significa 

"[...] terra-territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com dominação (jurídico-

política) da terra e com a inspiração do terror, do medo - especialmente para 

aqueles, que, com essa dominação ficam alijados da terra" (HAESBAERT, 2014, p. 

57). 
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A lógica terra-territor, sobretudo a partir "da figura do Estado territorial 

moderno", que identifica o território, de forma e modo unifuncional, ancorado na 

lógica do sistema econômico-político hegemônico que, contrariamente aos mosaicos 

territoriais próprios do sistema-espaço feudal, sustenta a padronização territorial, 

não admitindo relações sócio-espaciais diversas dessa lógica (HAESBAERT, 2014, 

p. 58).  

Por outro lado, território, na acepção cultural-simbólica (HAESBAERT, 

2004, p. 95), referindo-se à apropriação, é "[...] um processo muito mais simbólico, 

carregado das marcas do vivido, do valor de uso" (HAESBAERT, 2014, p. 57), sendo 

enquanto "espaço-tempo vivido" múltiplo, diverso  e complexo (HAESBAERT, 2014, 

p. 57-58), tecido a partir de relações sócio-espaciais de "[...] apropriação mais 

subjetiva e/ou 'cultural-simbólica'" (HAESBAERT, 2004, p. 95-96). 

Percebe-se que a concepção de território divide-se no decurso de um 

continuum,entre a dominação político-econômica das relações sócio-espaciais, 

determinada pela ideia unitária e/ou unifuncional do espaço, que despreza a 

diversidade fundiário-agrária destoante da lógica dominante, profundamente 

influenciada pela ideia de hegemonia do Estado, na acepção ratzeliana do termo, e 

da lógica de produção capitalista; e entre a apropriação cultural-simbólica, que 

estritamente refere-se à outras jurisdições/territorialidades que transcendem a ordem 

de unidade territorial do Estado e, também, à lógica de relações sócio-espaciais 

consubstanciadas na utilização não capitalista do espaço, ou seja, no espaço 

concebido, percebido e vivido a partir das relações socioculturais que transcendem a 

percepção economicista do espaço que, tão somente, serviria para "produzir" 

mercadorias (HAESBAERT, 2014). 

Haesbaert (2014, p. 58), partindo da compreensão lefebvriana, assevera 

que a dúplice compreensão do território não deveria ser antagônica, senão 

"deveriam caminhar juntas, ou melhor"; a apropriação deveria prevalecer sobre a 

dominação sócio-espacial, "mas a dinâmica de acumulação capitalista" quase que 

aniquilou a compreensão cultural-simbólica das relações sócio-espaciais, mediante a 

dominação "pelo aparato estatal-empresarial e/ou" pela transformação do espaço 

em equivalente de mercadoria ou, meramente, em meio especialíssimo de produção 

material. 

O conceito de território, e, conseguintemente o de territorialidade, é 

polissêmico e as acepções do termo podem remeter a quatro dimensões diferentes: 
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política, cultural, econômica e natural (HAESBAERT, 2002; 2006; 2014). As 

dimensões do conceito de território não são excludentes entre si, senão fluem 

concomitantemente na dinâmica das relações sócio-espaciais, a exemplo do que foi 

abordado nesse tópico, pois a dimensão político-jurídica está estritamente vinculada 

à dimensão econômica; por outro lado, a dimensão cultural-simbólica do território se 

vincula à dimensão natural numa perspectiva relacional dos sujeitos com o espaço 

que os abriga.  

Embora a dimensão natural se vincule de forma relacional com a 

dimensão cultural simbólica no nível da apropriação do espaço pelos sujeitos, no 

nível da dominação do espaço, também há vinculação à dimensão natural como 

objeto de exploração, uma vez que o parâmetro territorial hegemônico, baseado em 

uma economia extrativo-agro-exportadora, "[...] vê o espaço como mera extensão ou 

superfície a ser transposta ou substrato a ser explorado" (HAESBAERT, 2014, p. 

53). 

Assim, a dinâmica das relações sócio-espaciais, como processos de 

dominação e/ou apropriação, impõe que o território e a territorialização (ou des-re-

territorializações)32 sejam vistos sobre a "multiplicidade de suas manifestações" que 

equivalem, sobretudo, à "multiplicidade de poderes", que são "incorporados através 

dos múltiplos sujeitos envolvidos", desde uma perspectiva tanto da sujeição, quanto 

das lutas hegemônicas ou subalternas de resistência, pois não há poder sem 

resistência, por menor que ela seja ou pareça (HAESBAERT, 2014, p. 59). 

Diante das várias dimensões e/ou multiplicidades dos territórios, é preciso 

"[...] primeiramente distinguir os territórios de acordo com os sujeitos que os 

constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais/culturais, o Estado, empresas, 

instituições como a Igreja etc." (HAESBAERT, 2014, p. 59). 

Nessa direção, a territorialidade se desenha nas dimensões/aspectos do 

território (política, econômica, cultural, natural), intrinsecamente relacionada ao 

modo de utilização da terra pelos sujeitos, como esses se organizam no espaço e 

que significação dão ao lugar(HAESBAERT, 2014, p. 159). E "[...] reflete a 

multidimensionalidadedo ‘vivido’ territorial pelos membros de uma coletividade, pelas 

sociedades em geral" (RAFFESTIN, 1993, p. 159), que, simultaneamente, se 

manifesta como "processo" e como "produto" territorial por meio de um "sistema de 

                                                 
32Dinâmica contínua de construção, destruição e reconstrução dos vínculos identitários no plano da 
espacialidade, tanto materiais, quanto simbólicos (HAESBAERT, 1995; 2004). 
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relações existenciais e/ou produtivistas", todas manifestamente relações de poder, 

uma vez que são produto da interação entres os atores que intentam transformar as 

relações com a natureza e, também, as relações sociais (RAFFESTIN, 1993, p. 159-

160). 

O geógrafo francês Claude Raffestin (1993) assevera que a compreensão 

histórica da noção de territorialidade está em construção, sobretudo porque é 

proveniente da etnologia, que não se ocupa da(s) territorialidades(s) humana(s), 

mas com a territorialidade animal; portanto, a compreensão da territorialidade 

humana é permeada por problemas, muitas vezes em virtude da imprecisão 

científica acerca dessa "noção", sobretudo, porque o tecido social é produzido sob 

complexidades, "[...] e daí a territorialidade pode ser definida como um conjunto de 

relações que se originam num sistema tridimensional sociedade – espaço – tempo” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 160). 

Nesse contexto, importante destacar que a "[...] diversidade   sociocultural   

do   Brasil   é   acompanhada   de   uma extraordinária diversidade fundiária" 

(LITLLE, 2002, p. 02) que agrupa em torno de si inúmeros grupos humanos 

portadores de identidade coletiva, alocados em categorias genéricas desde a 

invasão alóctone, que – desconsiderando a presença e a identidade dos povos 

indígenas (na compreensão de Viveiras de Castro), e impondo a "conquista" 

mediante a ideia da superioridade racial europeia – nomeia-os de "índios".  

Assim também o foi com os humanos escravizados trazidos de África, 

que, pertencentes a grupos distintos, foram subjugados à condição miserável de 

escravos. Na contemporaneidade, também o é, pois inúmeros grupos humanos 

portadores de identidade coletiva, que não se autodenominam/autoreconhecem 

indígenas ou quilombolas, são genericamente denominados como povos, 

comunidades, grupos tradicionais. 

Na dimensão de análise sócio-espacial, as generalidades não são 

ocasionais, mas tendem a produzir a noção de uniformização dos grupos e, 

consequentemente, do espaço por eles ocupados, num claro intuito de mitigar os 

inúmeros e diversos laços de pertencimento dos sujeitos com o território, no que se 

pode identificar como territorialidade.  

A territorialidade é ampla, assim como os inúmeros grupos humanos 

portadores de identidade coletiva, podendo ser definida como o conjunto de "[...] 

saberes ambientais, ideologias e identidades − coletivamente criados e 
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historicamente situados − que um grupo social utiliza para estabelecer e manter seu 

território" (LITLLE, 2002, p. 04). Nesse conjunto, inserem-se também o "[...] regime 

de propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, a 

história da sua ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que dá ao 

território e as formas de defesa dele" (LITLLE, 2002, p. 04). 

Logo, nota-se que as diversidades dos grupos humanos portadores de 

identidade coletiva no aspecto fundiário-agrário, na órbita da questão agrária, 

ultrapassam o debate acerca da redistribuição de terras e desloca o eixo da 

problemática para os processos de apropriação/dominação sócio-espacial, a partir 

da lógica estabelecida pela oficialidade dominante (o Estado), por intermédio de 

políticas de ordenação e reconhecimento territorial (LITLLE, 2002). 

Contudo, apesar do traço marcante da dominialidade sócio-espacial 

nitidamente demarcar o espaço quando ao(s) regime(s) fundiários, se faz necessário 

destacar que a dominação do espaço também promove a demarcação do modo de 

produção ligada ao espaço, portanto, no plano jurídico, determinando o lócus do 

objeto do Direito Agrário nos limites da dominação do espaço, como sendo próprio 

de um sistema que reconhece apenas a unifuncionalidade do espaço no âmbito das 

relações fundiário-agrárias.   

Nesse diapasão, no capítulo III, situar-se-á num contexto sócio-histórico a 

discussão da amplitude do objeto do Direito Agrário, para além do marco da 

empresarialidade estabelecido atualmente, partindo da diversidade das relações 

sócio-espaciais dos povos e comunidades tradicionais dos Cerrados 

contextualizadas no próximo tópico.  

 

2.2 Uma Análise Sócio-espacial a partir das Territorialidades Cerratentes 

 

2.2.1 Para iniciar: o mito de Erisícton e os Cerrados 
 

A mitologia grega conta sobre o impiedoso rei tessálico Erisícton e a fome 

insaciável que lhe recaiu a mando da deusa Deméter. Erisícton, lançando mão de 

um machado, pôs abaixo um bosque consagrado à deusa, incluindo sua árvore 

favorita, um imenso carvalho que sangrava enquanto era golpeado pelo machado do 

rei. 
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As dríades, divindades que habitavam o bosque, apressaram-se até 

Deméter clamando por justiça. Ressentida, a deusa envia Éton, a personificação da 

fome, para instalar-se no estômago do rei. Erisícton, tomado de uma fome 

implacável, desfaz-se de todos os seus bens, ainda assim insatisfazível e, restando-

lhe sua única filha, vende-a, para que pudesse se alimentar. No fim, Erisícton 

consumiu a si. 

Os mitos, na cultura grega, são narrativas que tentam tornar inteligível a 

realidade humana e os fenômenos da natureza, e, além do sobrenatural, podem 

compor-se de fatos e personagens reais, contendo sempre uma lição inafastável dos 

seres humanos, pois a humanidade, embora, por vezes, não perceba, trilha o 

percurso dos mitos.   

O mito de Erisícton aproxima-se da real crise humana e ambiental que 

assola, diuturnamente, a humanidade, que se endivida cada vez mais, sem saber 

como e quando terá que pagar a conta com a natureza. Porém, quase certo, que a 

fome e a sede insaciáveis serão os preços exigidos pela destruição impetuosa do 

planeta. 

A gana destrutiva, assim como no mito grego, manifesta-se nos Cerrados; 

não com machados, mas com imensos grilhões que esmagam as árvores e os 

animais e, também, as gentes portadoras de identidade coletiva. Após a passagem 

do “correntão”, com as árvores ao chão, o fogo inimigo33 continua o serviço de 

destruir.  

Imensas áreas dos Cerrados tornam-se, literalmente, carvão. A semente 

de destruição plantada nos Cerrados está germinando, talvez mais rápido do que os 

destruidores gostariam: como "efeito rebote"34, a seca ronda a agropecuária 

instalada no lugar da vegetação e dos bichos dos Cerrados. 

A barbárie contra os Cerrados é ratificada pelo discurso que o trata como 

bioma pobre, caracterizado por vegetação esparsa, retorcida, de aspecto grosseiro e 

mirrada e um lugar vazio, sem gentes.  

Os olhos da ganância, sobretudo da agropecuária de exportação do país, 

não enxergam a beleza e a vida que pulsa nos Cerrados. Esse reduto de vida no 
                                                 
33 Ao contrário do que se pode imaginar, nem sempre o fogo é vilão para os Cerrados, mas muitas 
vezes necessário para o desenvolvimento de vários de seus ciclos ecossistêmicos, tal como a quebra 
da dormência de algumas sementes (FIDELIS; PIVELLO, 2011).  
34 Ironicamente, o agronegócio também experimenta os efeitos dos "desajustes" ambientais que 
promove/intensifica. Esses efeitos, vão desde perda da potencialidade produtiva do solo, até 
escassez dos recursos hídricos. 



53 
 

 

coração do Brasil é o abrigo de uma inestimável sociobiodiversidade que 

implacavelmente luta contra as investidas de um modelo de desenvolvimento que 

tem por ideal transformar os Cerrados em gigantescos monocultivos, 

desconsiderando qualquer valor social, cultural ou ecológico desse bioma. 

 

2.2.2 Os Cerrados e suas Gentes na problemática sócio-espacial 

 

Os Cerrados, em sua gênese, são sociobiodiversos, formados por 

paisagens naturais diversas, ricas em biodiversidade e, também, por "[...] uma 

multiplicidade de sujeitos–organizados como territorialidades, vinculados a 

dispositivos sociais e culturais de diferentes matizes" (PELÁ; CASTILHO, 2010, 

p.11). 

 

Por conseguinte, Cerrado não é apenas vegetação. Além de ser um 
ambiente natural formado por um conjunto de fatores como clima, 
solo, água, relevo, fauna, flora etc., ele também é um produto 
histórico – um território apropriado e disputado por atores sociais que 
o fazem a partir de suas escalas de poder, bem como de suas 
dinâmicas socioespaciais (PELÁ; CASTILHO, 2010, p.11). 

 

Segundo um dos maiores especialistas no estudo dos Cerrados, Altair 

Sales, a ocupação cultural dos Cerrados, apesar de heterogênea, data de 

aproximadamente de 15.000 anos a 12.000 anos antes do presente, configurada por 

"[...] um conjunto de complexos culturais similares, caracterizando um sistema de 

coleta e caça" e, posteriormente, "[...] depois dos caçadores e coletores, os 

horticultores ceramistas já se encontravam formados, no ambiente" que se supõe 

ser o atual bioma (BARBOSA; SCHMIZ, 1998, p. 11).  

Sendo que "[...] é ali que se encontrou o mais antigo fóssil de presença 

humana no Brasil – Luzia, viveu nos Cerrados por volta de 11.500 anos atrás" 

(PORTO-GONÇALVES, 2015, p. 93). 

Nessa perspectiva, importante esclarecer que os Cerrados, como 

denomina Porto-Gonçalves – por se referirem a um horizonte de "riquíssima 

diversidade cultural e biológica" – são o bioma de "maior diversidade biológica 

*entretodos os ecossistemas brasileiros" e "[...] que abrangem nada mais, nada 

menos que 36% do território nacional" (PORTO-GONÇALVES, 2015, p. 89).  
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Assim, os Cerrados – no plural – se referem a um plexo natural e cultural 

que conforma uma realidade sociobiodiversa do ponto de vista dos povos e 

comunidades tradicionais que se apropriam dos territórios nesse bioma. 

Os Cerrados localizam-se na porção central do território nacional, fato 

associado à "riquíssima diversidade biológica", pois se comunica "com todos os 

outros grandes biomas brasileiros" (PORTO-GONÇALVES, 2015, p. 90), conforme 

se pode ver no mapa abaixo:(Figura 1) 

 

Figura 1 – Mapa de Extensão dos Cerrados 

 

Fonte: Caderno de Conflitos da CPT (2014, p. 90). 

 

Os Cerrados, originariamente, possuíam 1.783.200 km² de extensão; 

atualmente, restam-lhe, dessa extensão original de vegetação primária, tão 

somente, 356.630 km². O número da área remanescente dos Cerrados, em 

percentuais, corresponde a 20% de sua área de domínio original, sendo que os 80% 

da totalidade desse domínio foi tomada pelos diversos usos da terra (PINTO; DINIZ-

FILHO, 2005, p. 118), sobretudo pela agropecuária de exploração vinculada aos 

latifúndios comuns na região desse bioma.  
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A área de domínio original dos Cerrados é a segunda maior do país, atrás 

apenas do bioma amazônico, abrangendo quase que a totalidade da região Centro-

Oeste brasileira (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal) e 

partes das regiões Norte (Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima) Nordeste 

(Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí e Tocantins), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e 

Sul (Paraná)35 (CASTILHO; CHAVEIRO, 2010, p. 38): 

 

Figura 2 – Domínio fito-biogegráfico dos Cerrados 

 

Fonte: IBGE. MMA (2004). 

                                                 
35"O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km2, 
cerca de 22% do território nacional. A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São 
Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Neste espaço territorial 
encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul 
(Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em um elevado potencial aquífero e 
favorece a sua biodiversidade" (Disponível em: http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado. Acesso em 
fevereiro de 2018). 
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Os Cerrados, por conta da rica biodiversidade, são considerados uma 

farmácia viva, em razão da quantidade das propriedades medicinais de inúmeras 

substâncias encontradas em sua flora e, também, o berço das águas ou caixa 

d'água nacional, por conta da relevância ecossistêmica desse bioma para a questão 

hídrica do país36. 

Porém, apesar de sua relevância ecológica e hídrica, os Cerrados são 

conduzidos à extinção, sendo considerados, juntamente com a Mata Atlântica, 

hotspots. O termo hotspots ou "pontos quentes", designam áreas com excepcional 

concentração de espécies endêmicas da flora e que, em razão das ações 

antrópicas, perdem/perderam parte considerável de sua área original (PINTO; DINIZ-

FILHO, 2005, p. 118). 

Em entrevista ao Jornal Opção, veiculada na data do dia 04 de outubro de 

2014, Altair Sales é catastrófico, afirmando que os Cerrados, do ponto de vista 

biológico, são irrecuperáveis, por se tratar de um bioma primitivo que já atingiu o 

máximo de seu estágio evolutivo.37 

Além da diversidade biológica, segundo a "Articulação das CPT's do 

Cerrado", há nesse bioma mais de 80 povos indígenas, e diversas comunidades 

tradicionais de extrativistas, de fundo e fecho de pasto, geraizeiros, quebradeiras de 

coco, quilombolas, retireiros do Araguaia, vazanteiros, e vários outros38, 

demonstrando que diversidade biológica e sociocultural estão entrelaçadas nos 

Cerrados. 

Todavia, a diversidade cultural e biológica dos Cerrados não impediu que 

"as elites econômicas, políticas e, até mesmo, acadêmicas" desconsiderassem esse 

horizonte de diversidade e, em conluio de forças, sustentassem a ocupação desse 

                                                 
36 A água do Cerrado não é importante só para a manutenção do bioma e para o desenvolvimento 
das atividades econômicas.  É  relevante  também  para todas  essas  regiões  que  estão  abaixo,  
como  a  Caatinga,  no  caso da  bacia do  rio  São  Francisco,  do  Pantanal,  da  região  da  Mata  
Atlântica,  e  para  as populações  que  vivem na  bacia  do  rio  Paraná,  que  acabam  recebendo 
essas águas...Pelo fato de essa área ser muito importante para os recursos hídricos  do  Brasil,  ela  
tem  que  ser  olhada  com  um  carinho  especial,  uma vez que qualquer problema que aconteça 
com ela pode ser transferido para muitas outras áreas do país. Então, temos que pensar em um 
planejamento adequado do uso do solo do Cerrado, otimizando os nossos recursos naturais, tanto o 
solo como a água, bem como o uso dos insumos agrícolas, e tomando todos os cuidados para que 
não tenhamos futuros conflitos (LIMA, 2011, p. 10). 
37 Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-cerrado-esta-extinto-e-isso-leva-ao-
fim-dos-rios-e-dos-reservatorios-de-agua-16970/. Acesso em fevereiro de 2018. 
38 Disponível em: https://www.cptnacional.org.br/campanhas-e-articulacoes/articulacoes/articulacao-
das-cpt-s-do-cerrado. Acesso em fevereiro de 2018. 
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bioma por um modelo de exploração agropecuário extremamente devastador39, 

produzindo um imaginário "sobre os Cerrados e não a partir dos Cerrados, ou até 

mesmo contra os Cerrados e seus povos na medida em que ao ignorar as 

populações dessas vastas regiões se atualiza um dos mitos da ideologia colonial – o 

do vazio demográfico" (PORTO-GONÇALVES, 2015, p. 89). 

Diante da premissa supra, um fato e um dado chamam a atenção, no que 

tange a problemática sócio-espacial nos Cerrados: o fato de que os Cerrados, 

diferentemente de outros biomas (Pantanal, Amazônia e Mata Atlântica), não foram 

alçados no âmbito constitucional a Patrimônio Natural, não gozando de proteção 

constitucional no que se refere à sua biodiversidade (PORTO-GONÇALVES, 2015, 

p. 90); e o dado de que é o bioma que registra a segunda maior densidade de 

conflitos por terra do país, quando comparados a outros biomas40 (PORTO-

GONÇALVES et al., 2017, p. 79).  

Fato e dado, apesar de parecem desarticulados, são produzidos a partir 

da mesma matriz: a dominação do espaço dos Cerrados. Em razão disso, tanto a 

diversidade biológica quanto a diversidade sociocultural próprias dos Cerrados, 

foram –  e devem ser – desconsideradas. Negadas a todo custo.  

A desconsideração dos Cerrados e de seus povos, cumpre com a função 

de implantação e de  

 
[...] expansão de um modelo agrário/agrícola com base nas mo-
noculturas dos latifúndios empresariais, cujo impacto socioambiental 
pode ser observado não só no acentuado êxodo rural, na extrema 
violência e elevado número de conflitos pela terra, na extrema 
concentração fundiária e de riqueza com suas sequelas de perda de 

                                                 
39 Ao prefaciar a obra "Tantos Cerrados", Altair Sales Barbosa relaciona a situação dos Cerrados na 
atualidade com o "fenômeno conhecido em Neurologia como Dor Fantasma", pois semelhantemente 
àqueles que são vitimados por este mal, que "sofrem um duplo infortúnio", pois além da perda de uma 
parte do corpo, agonizam com dores nessa parte inexistente. "As discussões sobre o Cerrado se 
assemelham a esta situação, porque estamos sentindo as dores da perda de um ambiente que não 
existe mais na plenitude de sua biodiversidade" (BARBOSA, 2005, p. 18). 
40"O Cerrado tem a segunda maior densidade de conflitos por terra, quando considerados os biomas. 
Entre 2000 e 2016, cerca de 24,1% das localidades em que ocorreram conflitos por terra no Brasil 
estavam nos Cerrados. Ainda que esses números sejam inferiores ao número de localidades em 
conflitos na Mata Atlântica e na Amazônia, 25,5% e 38,9% respectivamente, consideremos que a 
Mata Atlântica detém uma área de 13% da área total do país e a Amazônia corresponda a uma área 
de 49,9% da área total do país. Ou seja, os Cerrados tiveram 24,1% dos conflitos sobre uma área 
total de 25,7%, enquanto a Mata Atlântica teve cerca de 25,5% de localidades em conflito sobre uma 
área de 13% e a Amazônia, 38,9% das localidades em conflito numa área de 49,29%, o que nos 
permite dizerque a densidade de localidades em conflito nos Cerrados é de 0.94, para a Amazônia de 
0.79 e de 1,95 para a Mata Atlântica que, assim, se mostra como o bioma de maior densidade de 
conflitos por terra no país" (PORTO-GONÇALVES, 2017, p. 79). 
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diversidade cultural como, também, pela degradação das condições 
ecológicas (PORTO-GONÇALVES, 2015, p. 89). 

 

Atualmente, a maior expressão da implantação da lógica dominante, no 

plano sócio-espacial, no lócus próprio dos Cerrados, é o *MATOPIBA41. O termo 

designa a, (re)conhecida como última fronteira agrícola do Brasil, que está, quase 

que em sua totalidade, localizada nos Cerrados (90,9%), abrangendo também áreas 

da Amazônia (7,2%) e da Caatinga (1,64%) (EMBRAPA, 2014). 

 

Figura 3 – Mapa do Sistema Interligado Nacional, adaptado para MATOPIBA 

 

Fonte: EMBRAPA, 2015. 

 

O MATOPIBA, entendido como uma região geoeconômica pela 

oficialidade dominante, abrange 337 municípios ao longo de seus 73 milhões de 

                                                 
41 É um acrônimo que designa a região fronteiriça dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia, tida como última fronteira agrícola do país. 
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hectares, sobrepujando inúmeros territórios de povos e comunidades tradicionais e 

camponeses. No caminho do MATOPIBA, há milhares de indígenas, quilombolas, 

geraizeiros, quebadeiras de coco, vazanteiros, comunidades de fundo de pasto, 

agricultores familiares (CAMPOS, 2015); todos desconsiderados quanto aos 

vínculos que mantém com seus territórios, em prol do desenvolvimento, pois 

segundo a Nota Técnica nº 1 da EMBRAPA, em 2014, a região do MATOPIBA é 

caracterizada por "milhares  de  hectares  ocupados  por  uma  agricultura  de  baixa 

produtividade   e   pouca   rentabilidade" (EMBRAPA, 2014, p. 03). 

Assim, o MATOPIBA significa um (re)arranjo produtivo da região 

estabelecido a partir de "uma nova dinâmica socioeconômica e fundiária" 

(EMBRAPA, 2014, p. 03).  

Importante destacar que, apesar de parecer ser uma referência recente, o 

MATOPIBA está interconectado com a expansão agrícola dos anos 70, período em 

que "se intensifica a ocupação/invasão das grandes chapadas dos Cerrados" 

(PORTO-GONÇALVES, 2015, p. 89), fruto da política varguista de "ocupação do 

oeste". 

A lógica que contorna e tenta justificar a implantação do MATOPIBA finca-

se na ideia de desenvolvimento, todavia, desde a Colônia a lógica sócio-espacial, 

principalmente do meio rural, sofre constantes mutações "[...] no tempo e espaço 

segundo os inúmeros interesses em jogo, em especial os interesses econômicos 

ligados ao modo de produção dominante em cada momento" (CAMPOS, 2015, p. 

165). 

Nessa compreensão, o MATOPIBA fornece as condições ideais para a 

expansão do agronegócio monocultor, em razão de disponibilidade de recursos 

hídricos e de imensos espaços planos, uma vez que "[...] agricultura energívora, 

como essa do capital latifundiário monocultor, não pode prescindir de amplas áreas 

planas ou suavemente onduladas" (PORTO-GONÇALVES, 2017, p. 76), que insiste 

em se afirmar como lógica inequívoca, desconsiderando as relações fundiário-

agrárias pré-existentes que se referem à apropriação sociocultural do espaço, a fim 

de afirmar e firmar a unifuncionalização dele, por meio do estabelecimento da lógica 

de dominação sócio-espacial, num quadro que se vislumbra extremamente 

vinculado ao moderno-colonialismo (PORTO-GONÇALVES, 2017). 

  Entretanto, a ocupação do território brasileiro por "um pronunciado 

número de populações tradicionais" também remonta ao período colonial. Esses 
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grupos, que compunham a maioria dos ocupantes da região denominada 

MATOPIBA, "sobretudo via posse", mostram-se heterogêneos no que tange às suas 

formas de uso do espaço (CAMPOS, 2015, p. 166-167) e, por conseguinte, da 

conformação do território, mas guardadas as singularidades entre as populações 

tradicionais em questão, as convergências entre elas falam mais alto, tendo como 

elemento essencial o uso comum da natureza (terra e seus elementos, pois as 

territorialidades desses sujeitos não estão vinculadas ao dualismo cartesiano 

cultura/natureza), observando os ciclos ecológicos específicos do bioma que os 

abriga. 

Geralmente, as populações tradicionais possuem elementos étnicos que 

evidenciam a multiplicidade sociocultural que compõe a formação sócio-espacial 

brasileira, "[...] com elementos indígenas, negros, lusitanos, mestiços e mesmo de 

origem imigrante, conforme a formação social e temporal" (CAMPOS, 2015, p. 167). 

Nesse contexto, existe uma complexidade marcadamente jurídica, muito 

embora a existência de direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais 

constem no ordenamento jurídico, inclusive podendo ser extraídos da Carta Magna 

brasileira, explícita (como no caso dos indígenas e quilombolas) e/ou implicitamente 

(no que se pode identificar como interpretação extensiva ou conjuntural da norma 

constitucional), para conferir os direitos aos sujeitos coletivos que assim se 

reconhecem. 

Porém, no plano prático, um jogo de forças se estabelece, dividindo as 

relações sócio-espaciais entre lógicas distintas, de uma lado a lógica territorial 

estritamente econômica, vinculada ao Estado (participando este, de forma voluntária 

ou movido pela coação das forças políticas ligadas ao agronegócio); e, do outro 

lado, lógicas territoriais específicas, ligadas às práticas socioculturais dos grupos 

portadores de identidade coletiva, que se desenvolvem com base em uma economia 

própria e autossuficiente, que,às vezes, pode se integrar e/ou ser absorvida pela 

lógica econômica do latifúndio pecuária e/ou agrícola, e pela mineração (CAMPOS, 

2015, p. 167). 

Sob a primeira lógica, vinculada a ideia de desenvolvimento, "[...] pesa a 

imposição histórico-ideológica da monocultura agroexportadora, a favorecer o 

latifúndio e as transnacionais do agronegócio" (CRUZEIRO; VIANA, 2016, p. 182). E, 

na segunda lógica, impera a reciprocidade que "[...] motiva uma parte importante da 
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produção, da sua transmissão, mas também do manejo dos recursos e dos fatores 

de produção" (SABURIN, 1999, p. 42), profundamente ligados à natureza. 

Segundo Campos (2011, p. 34), para os povos e comunidades 

tradicionais dos Cerrados sempre enxergaram na imensidão das Chapadas, um 

reduto "sem dono", onde poderiam viver em paz, sendo que  

 

[...] em termos gerais a terra de uso comum tem características 
associadas a uma terra do povo, uma terra que é de uso de todos. 
Trata-se de uso comum de determinados espaços por inúmeros 
proprietários individuais independentes, servindo-lhes como um 
‘suplemento’, mas podem também ser, se assim também for 
acordado, usufruído por pessoas que não possuem qualquer tipo de 
propriedade fundiária. 

 

Todavia, como se pode inferir da justificativa de implantação do 

MATOPIBA, a lógica da reciprocidade das relações sócio-espaciais dos povos e 

comunidades tradicionais "[...] não respondem mais ao conjunto das exigências da 

atividade agropecuária e, sobretudo, às condições colocadas pelos poderes 

públicos" (SABOURIN, 1999, p. 44). 

Assim, de um lado, o Estado e suas forças dominantes atentam contra os 

direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, valendo-se do aparato 

oficial e de seu instrumento imprescindível, o Direito (haja vista que, o MATOPIBA foi 

instituído pelo Decreto nº. 8.447/2015), como modo/forma de afirmar a dominação 

sócio-espacial, estabelecendo um território de produção monocultora, vinculado a 

uma territorialidade econômica.  

Do outro lado, povos e comunidades tradicionais, que ocupam 

"tradicionalmente", ou seja, por meio de um processo sócio-histórico de criação de 

vínculos materiais e imateriais com o espaço, que é núcleo das relações sócio-

espaciais dessa ordem, e que, por apropriação, instituem seus territórios vinculados 

às territorialidades socioculturais, que, quando se chocam à lógica/forças/interesses 

próprios do outro lado, são subjugadas à precariedade no âmbito das relações 

jurídicas.  

A precariedade é descaradamente velada, pois – apesar de haver direitos 

positivados para os povos e comunidades tradicionais, tal como o Decreto nº. 6040, 

a Convenção 169 da OIT (que foi ratificada pelo Brasil e tem status de norma 

constitucional) – as relações fundiárias-agrárias desses sujeitos foram, de certa 
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forma, negadas e situadas no âmbito de discussão do Direito Ambiental, que 

considera, além de considerar os direitos territoriais desses sujeitos de forma 

insipiente, quanto a vários aspectos, inclusive a autonomia, o faz sob o jugo do mito 

moderno da natureza intocada (DIEGUES, 2001).  

A partir desse contexto, ou seja, das territorialidades que se opõem, ou se 

rivalizam, propõe-se a discussão do capítulo III, que, partindo das territorialidades 

socioculturais, busca situá-las no contexto do objeto do Direito Agrário, que, histórica 

e sociologicamente, negou a existência de tais relações no contexto fundiário-

agrário, a fim de privilegiar a lógica de dominação no âmbito de sua incidência, 

tratando o espaço como unifuncional, ou seja, próprio das relações privadas 

patrimoniais e de produção de excedentes agropastoris para exportação. 

Atualmente, segundo consta nas Cartas de Articulação dos Povos e 

Comunidades Tradicionais dos Cerrados42, os inúmeros sujeitos coletivos, não 

indígenas e não quilombolas, lutam para garantirem seus direitos territoriais através 

da instituição de espaços ambientais na perspectiva da Lei n. 9985/2000, conhecida 

como Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, que garante 

aos povos e comunidades tradicionais, desde que respeitados as prerrogativas 

impostas nesse texto legal, a fruição dos direitos territoriais a partir da instituição de 

unidades de conservação de uso sustentável, na modalidade de Reservas 

Extrativistas e/ou Reservas de Desenvolvimento Sustentável. 

Foram criadas no estado de Goiás, em 2006, duas reservas extrativistas 

federais, a Resex Recanto das Araras da Terra Ronca, nos municípios de Guarani 

de Goiás e São Domingos, e a Lago do Cedro, em Aruanã, sendo estas as primeiras 

reservas extrativistas do Cerrado brasileiro, diga-se de passagem, o segundo bioma 

*mais rico do país que está à beira da extinção, e que, ao lado da Caatinga, não 

possui sequer proteção constitucional, sendo alvo, diuturnamente, da expansão 

agropecuária, desenfreada e irresponsável, guiada apenas por valores da economia 

de mercado (MMA, 2006). 

A criação das reservas no estado de Goiás, além de atender à demanda das 

comunidades, pretendia inaugurar o processo de implementação do Programa 

Cerrado Sustentável, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. O programa 

tem como um dos seus objetivos estimular e apoiar essas iniciativas, oferecendo 

                                                 
42  
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melhores condições de vida às populações extrativistas que, tradicionalmente, 

habitam a região, todavia, passados quase dez anos de criação das resex do 

cerrado, apenas a Resex Recanto das Araras de Terra Ronca possui assentados, e 

atualmente, a Resex Lago do Cedro carece de regularização fundiária, decorrente 

de processos judiciais de fazendeiros que questionam a desapropriação. 

No entanto, a garantia de direitos territoriais aos povos e comunidades 

tradicionais não indígenas e não quilombolas, adstrita ao plano da legislação 

ambiental, impõe, além de limitações à fruição desses direitos quando garantidos, 

fragilidades com relação a sua efetivação e permanência, haja vista que a própria 

Lei do SNUC prevê que as unidades de conservação de uso sustentável criadas 

poderão sofrer supressão parcial ou total da área delimitada e, também, que os 

povos e comunidades tradicionais, "beneficiários" de Resex ou RDS, poderão ser 

compulsoriamente retirados de seus territórios, que inseridos na área de unidade de 

conservação está sob controle administrativo da União por intermédio do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMbio. 

Nessa dimensão de análise, se faz necessário compreender, histórica, 

social, política e juridicamente o início da instrumentalização dos direitos dos povos 

e comunidades tradicionais não indígenas e não quilombolas, a começar pela luta 

dos seringueiros na Amazônia, a fim de que no próximo capítulo se possa analisar, 

contextualmente, prós e contras da garantia ao território  aos povos e comunidades 

tradicionais cerratenses, tendo por ponto central de análise as primeiras Reservas 

Extrativistas, fora do bioma amazônica, localizadas nos Cerrados, mas partindo do 

contexto da instituição das Resex, como primeiro instrumento jurídico de garantia 

dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais não indígenas ou não 

quilombolas. 
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2.3 “Integrar Para Não Entregar”: o Mito do Vazio Demográfico, o Avanço 

"Pioneiro" e o Surgimento da Reserva Extrativista na Amazônia43 

 

2.3.1  Do Auge ao Declínio: Os Ciclos da Borracha na Amazônia 

 

No fim do século XIX o ciclo da borracha ou "ouro negro", sob forte influência 

do capital estrangeiro, marcou um dos principiais momentos econômicos da 

Amazônia, atraindo um exército de homens que fugiam das secas e da miséria no 

Nordeste do país, que submetidos a um sistema de aviamento, eram subjugados a 

condições subumanas de vida nos vastos seringais abertos nos vales amazônicos. 

A exploração do látex, apesar de guardar contradições sistêmicas, tornou-se 

símbolo do capitalismo industrial e financeiro na Amazônia em razão dos altos 

preços da borracha no mercado externo, aquecido pela segunda revolução industrial 

e pelo advento do automóvel (ARBEX JÚNIOR, 2005).  

A expansão econômica e populacional da região, promovida pela atividade 

seringueira, pode ser entendida pelo que José de Sousa Martins classifica como 

frente de expansão, pois teve impacto direto nas populações indígenas da região. A 

exemplo disso, a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, considerada por alguns à 

época como a "deusa do progresso", a "modernidade na selva". A construção dessa 

ferrovia afetou alguns povos indígenas que estavam "em seu caminho", como os 

Karipunas, os Mundurukus, os Parintintins, os Kaxararsi, os Pakaa-Novas, Muras e 

os Guaravos, e não por acaso trouxe constantes choques entre índios, seringueiros 

e trabalhadores (FERREIRA, 2005), o que é característico da frente de expansão. 

Todavia, foi passageira a euforia econômica do período da borracha, que 

chegou a ser o segundo produto da pauta de exportações brasileiras, ficando atrás 

apenas do café. O declínio do primeiro ciclo da borracha deu-se em menos de três 

décadas após seu início, com o contrabando de sementes das árvores seringueiras 

para a Ásia, onde os ingleses passaram a cultivar vastas áreas de seringal de forma 

racionalizada e moderna, otimizando assim a produção da borracha e tornando o 

preço do produto menor do que o brasileiro, dominando o mercado internacional e 

fazendo ruir a economia seringalista na Amazônia. 

                                                 
43 Parte das considerações desta seção foi apresentada no Congresso Nacional do CONPEDI e 
publicada na Revista Brasileira de Direito Agrário e Agroambiental,  v. 2 , n. 2,  p. 19 - 35, Jul/Dez. 
2016. 
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Alguns anos mais tarde, precisamente na década de 40, a atividade 

seringueira ressurgiu em virtude da ocupação do Sudeste asiático pelas forças 

japonesas, obstruindo o comércio da região que era a principal exportadora de 

borracha do mundo naquele período. Uma vez mais, foram recrutados 

trabalhadores, principalmente do Nordeste, para a Amazônia, no que ficou 

conhecido como a "Batalha da Borracha". Nessa nova fase de extração do látex, 

seriam necessários, pelo menos, cem mil novos trabalhadores para se alcançar o 

nível de produção esperado pelos Estados Unidos que financiaria a produção da 

borracha amazônica, cabendo ao governo brasileiro o recrutamento dos 

trabalhadores necessários para os seringais. Em todo país, aliciadores reforçavam 

os velhos mitos do eldorado amazônico a fim de convencer trabalhadores a se 

alistarem como soldados da borracha e assim cooperarem na vitória aliada. 

O presidente à época, Getúlio Vargas, falava em um "plano de reerguimento 

da Amazônia", afirmando que todo o país deveria voltar-se para o Norte, "com 

desejo patriótico de auxiliar o surto do seu desenvolvimento" (SANTOS, 1989). 

Assim, com a intenção varguista de centralização política do Estado nacional, em 

oposição à velha ordem de oligarquias regionais, a Amazônia passa a ser pensada 

em termos de integração no Estado nacional (ARBEX JÚNIOR, 2005), sendo o 

destino final do que se denominou a época de "Marcha para o Oeste".  

No entanto, o nível de produção de borracha na Amazônia foi drasticamente 

menor do que o esperado, o que fez com que o governo norte-americano 

cancelasse todos os acordos que se referiam à borracha amazônica tão logo que a 

guerra acabou, levando novamente ao declínio da economia seringalista. Foi o fim 

da "Batalha da Borracha", porém não das batalhas de seus soldados, alguns 

regressaram para suas regiões de origem, outros criaram vínculos com a floresta e 

nela decidiram viver. 

Posteriormente, Juscelino Kubitschek seguindo as linhas mestras da política 

varguista para a Amazônia, lança seu plano de metas desenvolvimentista, que 

incluiu a construção de rodovias ligando a capital nacional à Região Norte, nas 

décadas seguintes as rodovias construídas por JK, Belém-Brasília e Cuiabá-Porto 

Velho, se tornaram os dois principais eixos de ocupação daquela região (ARBEX 

JÚNIOR, 2005). 

Anos mais tarde, com o golpe militar em 1964, os militares acrescentam ao 

desejo de "conquista" da Amazônia a ideia da doutrina de segurança nacional, como 
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um pressuposto de soberania do país e, com esse discurso nacionalista, Castelo 

Branco sustentava em 1966 a tese do "Integrar, para não entregar", com vistas a 

fomentar um novo movimento de ocupação da região amazônica. Nesse período, o 

Estado sob a batuta golpista, se mostra alinhado às ideias keynesianas, se pondo 

como articulador e regulador das políticas de crescimento econômico. Na década de 

70, a ditadura investiu maciçamente em infra-estrutura viária, ferroviária e energética 

e criou empresas estatais associadas ao capital privado nacional e transnacional, 

como o Projeto Grande Carajás (ARBEX JÚNIOR, 2005). 

Nesse período, boa parte dos seringalistas vendo-se endividados e sem 

expectativa alguma de voltar a ter lucro com a exploração dos seringais devido à 

nova política econômica para a região, decidem vender suas terras aos fazendeiros, 

vindos principalmente do Sul e Sudeste, e esses por sua vez, desejosos de por 

abaixo a floresta para dar lugar à pecuária. No entanto, os novos donos encontraram 

os seringueiros que estavam instalados na condição de posseiros, momento esse de 

tensão, pois os fazendeiros retiravam de forma violenta os seringueiros da floresta, 

arrancando-lhes do lugar que o tempo transformou em reduto.  

Em síntese, nesse período foram criadas várias políticas de incentivo 

visando a ocupação dos "vazios" amazônicos, vazio esse que tornava invisível – à 

sede gananciosa dos 'pioneiros' –,as gentes, os bichos, as matas, os rios. 

 

2.3.2  A 'Invenção' das Reservas Extrativistas: Luta e Resistência por uma 

Territorialidade Seringueira 

 

Nesse cenário de interesses econômicos hegemônicos e de valorização da 

terra como bem especialíssimo de produção, imprescindível para o "progresso" e 

"integração" da região amazônica ao restante do país, insere-se a luta dos 

seringueiros para a permanência na terra e proteção dos recursos ambientais 

presentes nos espaços por eles reivindicados. 

Nessa vereda, constata-se que a Resex opõe-se ao modelo exploratório 

desenvolvido pelo Estado brasileiro a partir dos anos 70, com incentivos 

ascendentes à expansão da pecuária extensiva e das lavouras monocultoras, que 

transforma(va) a paisagem da floresta em imensas áreas de pastagens.Esse modelo 

desenvolvimentista, mostra(va)-se perverso em vários sentidos, pois além de 
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promover a destruição da rica biodiversidade amazônica, expropria(va) os povos da 

floresta de seus territórios. 

Nesse sentido, as Resex contrapunham-se aos projetos de colonização da 

região amazônica, baseados na exploração de atividades agropecuárias, visando, 

sobretudo, assentar populações regionais, principalmente da região sul do país. 

Ditos assentamentos, consistiam em padrões geométricos de distribuição do espaço 

territorial, que dividia a floresta em pequenas glebas individuais, rompendo com a 

territorialidade tradicional dos povos da floresta, com seus ciclos naturais e 

produtivos, promovendo a derrubada da floresta e a exaustão do solo. Apesar dos 

esforços governamentais, os projetos de colonização restaram infrutíferos, mediante 

a intensificação dos fluxos migratórios para áreas urbanas e de fronteira nas 

décadas de 70 e 80, e também, pelo número significativo de desistências em virtude 

das dificuldades e isolamento da região Norte. 

Diante disso, em meados dos anos 70 e início dos anos 80, levanta-se o 

movimento social dos seringueiros contra o modelo de desenvolvimento que 

implicava em alto custo social e ecológico, na tentativa de defesa da região, 

travando uma intensa luta pelo direito à terra e aos espaços de vida da floresta. 

Cumpre ressaltar que o movimento social dos seringueiros, baseava-se em 

uma forma de sindicalismo ajustado às especificidades regional, com o 

aperfeiçoamento estratégico de lutas muito peculiares e mecanismos de ação e 

linguagem próprios. O movimento dos seringueiros denunciava o desmatamento 

descontrolado e as injustiças sociais que decorriam da invasão de seus territórios 

por fazendeiros do centro-sul do país.Nesse contexto, o movimento social dos 

seringueiros, divide-se em dois momentos principais: empates e a proposição das 

reservas extrativistas.  

Os “empates” consistiam no enfrentamento direto, mediante ação coletiva 

em que homens, mulheres e crianças de mãos dadas formavam um cordão humano 

cercando as áreas que seriam desmatadas, tentando dialogar com os peões dos 

fazendeiros que abririam caminho na vegetação para a instalação da pecuária, no 

intuito de impedi-los de que sangrassem a floresta. 

Além do mais, tal ação coletiva e, de certa forma simbólica, visava também, 

impedir as expulsões promovidas pelos fazendeiros que substituíram os 

seringalistas após o declínio da borracha, transformando os seringais em fazendas 

de gado. Daí decorre inúmeros conflitos fundiários, que desaguaram na 



68 
 

 

desterritorialização dos povos da floresta que habitavam tal espaço territorial, 

inclusive ameaçando sua identidade cultural. 

Em meados dos anos 80, os empates desdobram-se na proposta de criação 

das reservas extrativistas, como uma opção real de utilização sustentável da terra e 

dos recursos florestais, contrariando o modelo de exploração na região que restava 

totalmente distante da realidade socioambiental amazônica. 

Em suma, neste momento os seringueiros colocam-se vertical e 

horizontalmente contrários aos projetos oficiais de colonização que pretendiam 

dividir suas terras em lotes individuais, propondo uma modalidade própria de 

reforma agrária, orientada para as características da vida amazônica, como forma de 

garantir o direito histórico de permanecerem em suas colocações na floresta.   

A modalidade de reforma agrária proposta, até então inédita, guardava 

similitudes com as reservas indígenas, pois propunham a demarcação de áreas 

destinadas a proteger a floresta amazônica e continuar abrigando a população que 

tradicionalmente, encontrava-se nesses espaços. 

Obviamente, forçoso é perceber que com o advento da Constituição Federal 

de 1988, algumas populações tradicionais, como os indígenas e quilombolas, 

tiveram seus direitos territoriais reconhecidos, enquanto as comunidades caiçaras, 

ribeirinhas e extrativistas etc. apesar de manterem uma relação histórica com os 

espaços que ocupavam, foram preteridas da tutela constitucional, o que dificultaria 

ainda mais todo e qualquer processo na luta pela permanência em seus territórios. 

A partir de 1985, a luta dos povos da floresta amazônica desloca-se para um 

ponto de atenção nacional e internacional, passando a ser amplamente discutida 

nos mais diferentes setores sociais, com destaque para a ideia das reservas 

extrativistas, dando visibilidade, voz e cor aos seringueiros, protagonistas dessa 

proposta, e as suas lutas que imersas na beleza de seus ideais transcendiam a sede 

de apropriação da floresta pela ganância e perversidade dos fazendeiros. 

O desenrolar da história leva à efetivação dos direitos pleiteados na luta dos 

seringueiros pela preservação da floresta e dos laços territoriais que mantinham com 

o espaço que ocupavam, a luta teve seu ápice com a morte de Chico Mendes, um 

dos principais atores do movimento seringueiro, o que inclusive retirou-lhe sua 

principal aspiração, como ser e como líder, de viver para lutar em favor da vida: 

“Quero viver, para salvar a Amazônia!”.   
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2.3.3 Fatos e Teoria: Amazônia, um Espaço de Disputas 

 

A Amazônia foi considerada no período em que está inserida a luta 

seringueira pelo direito de reconhecimento de uma territorialidade específica, como a 

última grande fronteira. Nesse ínterim, partindo de uma compreensão sociológica, 

fronteira pode ser entendida como um período histórico "em que as relações sociais 

e políticas" encontram-se influenciadas pelo processo de expansão demográfica sob 

o lema de ocupação de terras "vazias" ou "insuficientemente" ocupadas (MARTINS, 

1997). 

A partir de 1964, com o estabelecimento da ditadura militar, os projetos de 

ocupação da Amazônia intensificaram-se de forma "massiva, violenta e rápida", 

processo que continuou, mesmo com o fim da ditadura e retorno de um regime 

democrático em 1985 (MARTINS, 1997). 

Entretanto, a realidade amazônica não pode ser entendida como uma 

realidade "à parte em relação ao conjunto da sociedade brasileira", pois a 

reprodução do capitalismo é processualmente tenso e gerador de conflitos no campo 

e nas cidades brasileiras, mesmo que a região amazônica se destaque "como área 

diretamente subordina por esse processo conflituoso, como uma espécie de região 

problemática", deve-se levar em consideração que tal realidade conflituosa só se 

justifica em razão "das contradições mais profundas que estão (...) enraizadas na 

estrutura da sociedade brasileira" (MARTINS, 1982). 

Nesse sentido, faz-se necessário destacar que a ocupação da Amazônia - 

ou invasão como chamou José de Sousa Martins, se deu de forma gradual, portanto 

não restrita a um único movimento ou pelo mesmo modelo de ocupação, ou seja, 

houve - e ainda há, tempos históricos diferentes dentro desse processo de ocupação 

que, cronologicamente, não se sucedem, ao contrário definem-se por condições 

próprias, pelas singularidades dos sujeitos históricos e pelos modelos produtivos 

presentes nas frentes desse processo. Dessa forma, no que tange ao surgimento 

das RESEX, destacam-se dois momentos: um primeiro marcado pela economia da 

borracha, no qual os seringueiros, vindos principalmente do Nordeste, formam a 

frente de expansão e, um segundo momento marcado pelo avanço capitalista, tendo 

como agente o latifundiário, formando a frente pioneira que ferozmente avançava 

rumo à floresta devorando suas árvores, seus bichos, suas gentes, seus sons, seus 

risos, seus sonhos, sua paz.  
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E, é nesse contexto que se dá a conturbada realidade da fronteira, que no 

Brasil "é uma história de destruição", pois "O que há de sociologicamente mais 

relevante para caracterizar e definir a fronteira no Brasil é, justamente, a situação do 

conflito social". Mas, a história da fronteira é também uma história de lutas étnicas e 

sociais, "uma história de resistência, de revolta, de protesto, de sonho, de 

esperança" (MARTINS, 1997), e as RESEX são frutos dessa parte da história, foram 

forjadas nas lutas, esperanças, lágrimas e sangue dos seringueiros, pois na verdade 

"a Amazônia não é nenhum deserto a ser ocupado", uma vez que já estava ocupada 

"segundo os critérios e as circunstâncias próprias" dos povos que ali estavam, o que 

se tem com a fronteira, sobretudo com a sua frente pioneira, "é a aplicação de um 

modelo de ocupação que pretende anular e revogar os modelos anteriores" 

(MARTINS, 1982), por isso, categoricamente afirmou José de Sousa Martins: 

 

[...] não estamos diante de um processo de ocupação da Amazônia; 
estamos, na verdade, diante de uma verdadeira invasão da 
Amazônia, em que os chamados pioneiros não raro se comportam, 
ante aos primeiros ocupantes, como autênticos invasores - 
devastando, expulsando, violando direitos e princípios. (MARTINS, 
1982, p. 69) 
 

A invasão pioneira tinha ao seu lado a força dos incentivos financeiros do 

Estado e dos títulos de propriedade que lhe conferiam legalidade, mas os 

seringueiros tinham a determinação de seus sonhos de permanecer na floresta e 

resistiram à tirania dos invasores. Nesse cenário de relações sociais divergentes, em 

que a análise das alianças e confrontos que surgem da ação dos sujeitos traduz a 

busca por ocupação de diferentes grupos. Isto nos leva a uma importante dimensão 

na compreensão da constituição e atuação do Movimento Seringueiro: o conflito. 

Como nos diz ACSELRAD: 

 

Os conflitos ambientais são [...] aqueles envolvendo grupos sociais 
com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do 
território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a 
continuidade das formas sociais de apropriação do meio que 
desenvolvem ameaçada por impactos indesejáveis [...] decorrentes 
das práticas de outros grupos. (ACSELRAD, 2004, p. 26) 
 

E, é do conflito que nasce o direito dos seringueiros perante o Estado, que 

de certa forma é pressionado pelo caráter ambiental de que se reveste a luta 

seringueira, especialmente, em um momento de profunda mobilização internacional 
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sobre o meio ambiente. Assim, o direito conquistado é símbolo da resistência e da 

luta, inclusive frente às forças do próprio Estado, perfazendo-se como uma inovação 

jurídica desde a origem, dessa forma comportando resistência de vários lados, mas 

resistindo pela força do ideal contido na ideia de vanguarda de Chico Mendes. 

Nesse compasso, tem-se que o processo de ocupação capitalista da região 

amazônica, trouxe imbricado a si fragmentações da coerência territorial endógena 

mediante a alteração das formas pretéritas de uso dos espaços, despertando 

tensões sociais que resumiram-se na luta pela permanência na terra e proteção da 

floresta pelos seringueiros, pois não está a se falar, tão somente, em uma luta por 

um espaço físico, mas por uma identidade, por vínculos, memórias etc está a se 

falar na luta por um território e: 

 

[...] o território não diz respeito apenas à função ou ao ter, mas ao 
ser. Esquecer este princípio espiritual e não material é se sujeitar a 
não compreender a violência trágica de muitas lutas e conflitos que 
afetam o mundo de hoje: perder seu território é desaparecer”  
(BONNEMAISON; CAMBRÉZY, 1996, p. 13-14 apud HAESBAERT, 
2004 p. 72-73) 
 

Na árdua luta seringueira por reconhecimento do seu direito ao território, 

a institucionalização das Reservas Extrativistas significou a materialização da 

territorialidade seringueira, ou seja, tendo a floresta enquanto um território segundo 

os vínculos de uma coletividade (BAUMAN, 2003).  

A reserva extrativista surge, em âmbito institucional, como fruto da luta 

histórica dos seringueiros da Amazônia Ocidental, entre o final da década de 80 e 

início da década de 90, anos mais tarde torna-se a primeira modalidade de unidade 

de conservação da legislação ambiental brasileira que previa ocupação e utilização 

sustentável dos recursos naturais, bem como a regularização fundiária dos espaços 

territoriais para as comunidades tradicionais extrativistas. 

 

2.3.4 Contexto Jurídico da Institucionalização das Reservas Extrativistas 

 

A criação das RESEX tem por trajetória inicial a Portaria n.º 627, baixada 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em 30 de julho 

de 1987. A tentativa de inserir as RESEX dentro da Política Nacional de Reforma 

Agrária - PNRA, justificavam-se pela inexistência, à época, de políticas públicas e/ou 



72 
 

 

legislação ambiental que pudesse abarcar o extrativismo sustentado como uma 

forma possível de proteção ambiental, aliado a isso "às expectativas depositadas na 

reformulação do conceito de função social da propriedade" que estava sendo 

construído na Assembléia Nacional Constituinte, indicando a oportunidade de incluir 

as RESEX, definitivamente, no PNRA (GOMES;FELIPE, 1994). 

A Portaria n.º 627/87 instituiu os Projetos de Assentamento Extrativista - 

PAEx, alternativamente ao modelo de projetos de assentamento fundiário 

executados pelos INCRA até então, propondo duas inovações: a exploração 

condominial e a concessão de direito real de uso. A exploração condominial 

desvencilhava-se do tradicional modelo de parcelamento do solo em lotes, que era 

incompatível com a atividade extrativista seringueira. E, a concessão de direito real 

de uso impunha uma finalidade específica e previamente determinada para a 

utilização da área e também, a impossibilidade de transmissão inter vivos e a 

rescisão do contrato quando verificados danos ambientais ou desvio de finalidade. 

Na vigência da Portaria n.º 627/87, foram instituídos dez projetos de 

assentamento extrativista, que se estendiam por cerca de novecentos mil hectares e 

contemplaram mais de três mil famílias. 

Posteriormente, com o advento da Constituição de 1988, que pela primeira 

vez na história constitucional pátria trazia um capítulo específico para tratar do meio 

ambiente, abrindo espaço na legislação ordinária para o reconhecimento do caráter 

ambiental de que reveste-se as RESEX, inserindo-as na Política Nacional do Meio 

Ambiente mediante as alterações da Lei n.º 6.938/81 trazidas pela Lei n.º 7.804/89. 

As RESEX, a partir de então, passam à qualidade de unidades de conservação e 

ficam sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.  

No ano de 2000 entra em vigor a Lei n.º 9.985 ou Lei do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação - SNUC, que inclui as Reservas Extrativistas, 

estabelecendo normas e critérios para a criação, implantação e gestão dessas 

unidades de conservação de uso sustentável e atribuindo ao Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade – ICMBio a responsabilidade pela criação e 

fiscalização das unidades de conservação no âmbito federal.  

Complementarmente, no de 2002 entrou em vigor o Decreto n.º 4.340, com 

vistas a regulamentar disposições da Lei do SNUC e especificamente sobre as 

RESEX trouxe a determinação de que o ato de criação dessas unidades de 
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conservação, expressamente, deve conter a população tradicional beneficiária e, 

que a aprovação do plano de manejo das RESEX deve ser aprovado por resolução 

pelo conselho deliberativo, devendo o contrato de concessão de direito real de uso 

estar em conformidade com as especificidades do plano de manejo. Apesar de 

dispor sobre questões que envolviam, diretamente, povos e comunidades 

tradicionais extrativistas, nem a Lei do SNUC, tão pouco o seu Decreto 

regulamentador trouxeram a definição jurídica do que seria “povos e comunidades 

tradicionais”, cabendo ao Decreto n.º 6.040/07 o fazer, definindo no art. 3º, I, que: 

 

Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

 
Outra definição importante trazida pelo Decreto n.º 6.040/07, foi o de 

território tradicional, como sendo “os espaços necessários a reprodução cultural, 

social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de 

forma permanente ou temporária” (BRASIL, 2007). 

Importante destacar que a partir da institucionalização das RESEX o Estado 

se torna sujeito ativo na questão, pois passa a ser responsável pela 

criação/reconhecimento e consequentemente, regularização fundiária desses 

espaços socioambientais. 

Em suma, juridicamente, as reservas extrativistas são espaços territoriais 

protegidos pelo Estado a fim de garantir os meios de vida e a cultura de populações 

tradicionais que tem como atividade o extrativismo vegetal e/ou animal, assegurando 

o uso sustentável dos recursos naturais da área territorial sob proteção.  

A área da RESEX pertence ao Estado, porém com concessão do direito real 

de uso às populações tradicionais extrativistas, sendo proibida à caça e a retirada 

comercial de madeira está condicionada a situações especiais e complementares às 

atividades desenvolvidas, devendo ser feita sob bases sustentáveis, conforme 

disposição específica no Plano de Manejo. É proibida a criação de animais de 

grande porte nas RESEX, podendo de forma complementar, serem desenvolvidas a 

agricultura de subsistência e a criação de animais de pequeno porte. A gestão de 

cada RESEX dar-se-á por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão 
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responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos 

públicos diversos, de organizações da sociedade civil e representantes da 

população tradicional residente na respectiva área.  
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3 POR UMA INTERPRETAÇÃO INTERCULTURAL DO DIREITO AO TERRITÓRIO 

DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DOS CERRADOS 

 

Eis porque se torna preciso animar o direito, 
que já tem ares de sciencia morta, como a 
theologia ou a metaphysica de antigo estylo, 
pelo contacto com a sciencia viva, com a 
sciencia do tempo, com a ultima intuição de 
espiritos superiores. 
 
- Tobias Barreto 
 

A partir do contexto anteriormente apresentado, ou seja, das 

territorialidades que se opõem, ou se rivalizam - de um lado as territorialidades 

socioculturais e os territórios coletivos, de outro lado as territorialidades econômicas 

e suas propriedades individuais -, propõe-se a discussão do capítulo III, que partindo 

das territorialidades socioculturais, buscará situá-las no contexto do objeto do Direito 

Agrário, que política e juridicamente, negou a existência de tais relações no contexto 

fundiário-agrário, a fim de privilegiar a lógica de dominação no âmbito de sua 

incidência, tratando o espaço como unifuncional, ou seja, próprio das relações 

privadas patrimoniais e de produção de excedentes agropastoris para exportação. 

A compreensão do Direito Agrário perpassa, necessariamente, pela 

assunção de que, não somente esse "ramo" do Direito, mas o Direito como um todo 

integra a História, como parte da verdade histórica real que se busca,  

estabelecendo "marcos históricos no plano jurídico-decisório", a fim de "considerar 

as condições subjetivas do direito, num processo aberto" (TÁRREGA, 2016, p. 87). 

Dessa forma, 

 

O processo de conhecimento do sujeito se abre historicamente ao 
passado, ao presente e ao futuro, e as possibilidades de realização 
atual do direito se constroem na apreensão dos tempos passados, 
presente e futuro, num movimento de experiências e expectativas 
mutáveis (TÁRREGA, 2016, p. 88). 
 

Na dimensão de análise sócio-espacial, partindo da compreensão 

histórica, como análise pretérita dos dados e fatos constituídos no decurso do 

tempo, e da reflexão histórica, como ponto de partida para compreensão de como as 

estruturas sócio-espaciais foram lapidadas, sobretudo com a utilização do Direito 

como ferramenta de imposição de uma ordem, na maioria das vezes inteligível para 
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os sujeitos subalternizados, que subsumia ( e ainda subsume) as diversidades 

fundiário-agrárias por meio de mecanismos sêmicos que impõem objetivações do 

espaço conformando o modo e a forma hegemônica de relação sócio-espacial ao 

longo do tempo (RAFFESTIN, 1993). 

A imposição de uma ordem sócio-espacial padronizada e referenciada na 

unifuncionalidade do espaço, tanto do ponto de vista do regime fundiário, quanto do 

regime agrário, "[...] é sustentado por um conhecimento e uma prática, isto é, por 

ações e/ou comportamentos que, é claro, supõem a posse de códigos, de sistemas 

sêmicos" (RAFFESTIN, 1993, p. 144). 

Na América Latina, a dominação sócio-espacial é elemento constitutivo do 

sistema colonial, pois como sublinhado em tópico anterior, o espaço de Nossa 

América, sob a lógica jurídica europeia, estava dividido entre Portugal e Espanha no 

período da expansão ultramarina, desconsiderando por completo a presença dos 

povos autóctones no Tratado de Tordesilhas. 

As legislações que se sucederam, do período colonial até a 

contemporaneidade, não destoam da lógica colonial de imposição sócio-espacial 

com base na unifuncionalidade exploratória do espaço, tanto no que diz respeito ao 

regime fundiário (propriedade privada da terra), quanto ao regime agrário (modo de 

produção capitalista). 

O Direito é construído à revelia das realidades sócio-espaciais 

(territorialidades socioculturais), a partir de abstrações, como conceitos e institutos 

que, objetivando justificar a dominação, exprimem "[...] as determinações 

econômicas e, em particular, os interesses dos dominantes" (BOURDIEU, 1989 , p. 

210). 

Nessa compreensão, o Direito produzido e reproduzido, tem a capacidade 

de determinar, por meio de um corpus jurídico, seu funcionamento, relativamente, 

independentes dos constrangimentos sociais (BOURDIEU, 1989). 

Para Pierre Bourdieu, o Direito é campo. Isso significa dizer que o Direito 

é um espaço concorrencial, um espaço de disputas, em que se disputa "[...] o 

monopólio do direito de dizer o direito" (BOURDIEU, 1989, p. 212), demonstrando 

que, assim como o jurista sergipano Tobias Barreto afirmou, o Direito é "a força que 

não vence a força não se faz direito; o direito é a força, que matou a própria força" 

(BARRETO, 1951, p. 168-169), ou como disse Médici na obra "A Constituição 

Horizontal": 
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El derecho es una fuerza por la que nuestras palabras ejercen 
influencia sobre otros, que afecta el curso de los mundos vitales 
através del espacio normativo. Al mismo tiempo, nos permite separar 
la realidad de nuestras visiones y nos rescata de las construcciones 
mentales de excesiva deriva que colisionan con la realidad histórica 
(MEDICI, 2012, p; 35) 

 

A disputa de "forças", proposta por Bourdieu e a dicotomia proposta por 

Médici é concreta para o Direito Agrário, pois para além da dominação imposta pelo 

campo normativo do Direito, há a re-existência e/ou a "re-insurgência44" como 

contraponto ao Direito ditado pelos dominadores. 

A crise existente na "prática social" do Direito Agrário, assim como do 

Direito em geral, é produto de um sistema jurídico construído sob o marco do 

neoliberalismo positivo, que desarticula, propositalmente, o plano normativo da 

realidade social. A desarticulação entre Direito posto e a realidade social, por 

consequência, agudiza e cronifica os conflitos econômicos, políticos e sociais 

(ÁLCANTARA, 1994, p. 241), no âmbito das relações sócio-espaciais, sobretudo 

aquelas localizadas no espaço fundiário-agrário. 

Diante disso, se impõe uma análise do campo jurídico, como espaço de 

disputa, contra o Estado (e às vezes passando por dentro dele),  as forças por 

detrás dele, para o estabelecimento e garantia dos direitos territoriais dos povos e 

comunidades tradicionais no contexto do Direito Agrário em Nossa América. 

 

3.1  Uma Análise da Intersecção do Campo Jurídico e do Campo 

Socioambiental na Conformação dos Direitos dos Povos e Comunidades 

Tradicionais  

 

O campo jurídico é o espaço da concorrência pela afirmação da 

normatividade social (BOURDIEU, 1989), configurando-se como um espaço de 

disputas dos vários grupos - tanto dominadores, quanto dominados - pelo poder de 

ditar o Direito. 

Há uma lógica que delimita o campo jurídico, desde os conflitos que 

emergem da disputa de interesses dos agentes sociais, até as estratégias que os 

                                                 
44 Re-insugir, na compreensão deste autor e de sua orientadora, seria o termo, politicamente, adequado para 
designar a oposição, o levante, dos sujeitos sócio-historicamente subalternizados pelos processos sociais 
estabelecidos no marco da modernidade-colonialidade. Todavia, tal termo carece ainda de refinamento teórico. 
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agentes utilizam/utilizarão para disputar o espaço concorrencial do campo jurídico. 

As especificidades (lógica própria, agentes, interesses, estratégias) dão autonomia 

ao campo jurídico frente a totalidade da estrutura social, que configura-se como um 

lugar de tensões/disputas constantes. (BOURDIEU, 1989). 

Nesse sentido, um determinado campo social (como é o campo jurídico), 

não precede a estrutura social, mas é produzido progressivamente no decurso do 

tempo, e a medida que se constrói como tal, distancia-se das pressões externas da 

própria conjuntura que o que fez emergir e desenvolver-se como ambiente de 

relações específicas, por conseguinte, a emersão de um campo social específico 

deriva das necessidades sociais (BOURDIEU, 2005). Ou, como disse o célebre 

Tobias Barreto, num discurso, em 1883, como paraninfo de colação de grau do 

curso de Direito da Faculdade de Direito do Recife: o direito não é um filho do céu, é 

simplesmente um fenômeno histórico, um produto cultural da humanidade. 

O Direito como campo de disputa, ou como lócus de acúmulo de capital 

jurídico45, majoritariamente, tem sido o espaço de legitimação dos valores difundidos 

pela racionalidade dominante com regras fincadas no formalismo, por intermédio de 

seus agentes e instituições com códigos próprios (BOURDIEU, 1989), e toda 

"parafernália" que compõe o aparato judicial do Estado, desde a elaboração das leis 

até a execução dessas, naquilo que Raffestin (1993), chamou de sistemas sêmicos 

e, que Bourdieu (1989), denomina de profano, referindo-se à "autonomia" e 

"neutralidade" do Direito em relação à realidade social, inclusive para distinguir 

àqueles que pertencem e os que não pertencem ao campo jurídico. 

A medida que o Direito, como espaço concorrencial, legitima os 

interesses dos dominadores, há a reafirmação, do que Bourdieu, denomina de 

reprodução social ou manutenção do status quo da dominação (BOURDIEU, 1974) 

por meio de um conjunto de ações e mecanismos que visam garantir a manutenção 

da ordem social estabelecida pelos dominantes. Assim, apesar de "Toda cultura ter 

um aspecto normativo", existe um esforço dos dominadores "[...] para assegurar uma 

determinada ordem social, instrumentalizando normas de regulamentação 
                                                 
45 "(…) la noción de campo social que utiliza Bourdieu alude a un “espacio específico” en el que esas 
relaciones se definen de acuerdo a un tipo especial de poder o capital específico, detentado por los 
agentes que entran en lucha o en competencia, que “juegan” en ese espacio social. Es decir, que las 
posiciones de los agentes se definen históricamente de acuerdo a su “situación actual y potencial en 
la estructura de distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) cuya posesión 
condiciona el acceso a los provechos específicos que están en juego en el campo, y también por sus 
relaciones objetivas con otras posiciones (dominación, subordinación, homología…” (GARCÍA, 2001, 
pp. 14-15). 
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essenciais, capazes de atuar como sistema eficaz de controle social" (WOLKMER, 

2006, p. 01). 

O Direito, como fenômeno histórico-cultural (a partir das proposições de 

Tobias Barreto e de Carlos Antônio Wolkmer), para Nossa América, foi/é imposto 

pelos invasores  e alimentava/alimenta-se da inferiorização étnico-cultural dos 

diversos povos que no transcorrer do tempo deram forma às sociedades 

latinoamericanas. Contudo, a diversidade sobrepujada pela epistemologia (no 

contexto de análise, sobretudo político-jurídica), pretensamente universal, dos 

invasores/dominadores não foi capaz de asfixiar as diferenças que sempre 

marcaram as sociedades de Nossa América, haja vista que no sentido sócio-

espacial, por exemplo, as territorialidades socioculturais continuam pulsantes, re-

existindo, re-insurgindo contra a unifuncionalidade proposta pela oficialidade 

dominante. 

E, no plano das relações sócio-espaciais diferenciadas das lógicas 

dominantes, os inúmeros sujeitos coletivos colocam-se frontalmente na disputa do 

Direito, apesar de o campo jurídico, para a oficialidade dominante, tentar a todo 

custo excluir de seus limites os não especialista através da  

 

[...] constituição de uma competência propriamente jurídica, maestria 
técnica de um saber científico frequentemente antinômico das 
simples recomendações do senso comum, leva à desqualificação do 
sentido de equidade dos não especialistas [...] O desvio entre a visão 
vulgar daquele que se vai tornar “justiciável”, quer dizer, num cliente, 
e a visão científica do perito, juiz, advogado, conselheiro jurídico, etc, 
nada tem de acidental; ele é constitutivo de uma relação de poder 
(BOURDIEU, 1989, p. 226). 
 

Porém, a concorrência do campo, na concepção bourdieusiana, não se 

assenta somente na disputa pela imposição de um saber jurídico, mas também na 

participação concorrente nesse espaço dos sujeitos que buscam com base na 

justiça defender seus direitos, legitimar seus interesses (BOURDIEU, 1989). 

Por óbvio, o campo jurídico privilegia, historicamente, com base na 

universalização, na racionalização e na neutralização, certos agentes sociais que 

detém poder, sobretudo econômico. Nessa compreensão, de forma velada dentro do 

campo jurídico, de modo tendente e pernicioso, se intenta impor a lógica dominante 

no campo como representação da normalidade e, que as outras lógicas são 

patológicas. Desse modo, para "consagrarem" seus privilégios de forma natural, as 
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elites que figuram como agentes sociais dominadores no campo jurídico tentam 

naturalizar suas práticas e regras (BOURDIEU, 1989).  

Geralmente, a legitimação do poder se faz pela dissimulação, como o 

modus operandi de que se vale os dominadores para fazerem crer que a estrutura 

social funciona adequadamente a partir de condições normais (e até mesmo 

igualitárias), para todos os sujeitos a fim de que se mantenha intacta a reprodução 

social, pois  

[...] numa formação social determinada, a cultura legítima, isto é, a 
cultura dotada da legitimidade dominante, não é outra coisa que o 
arbitrário cultural dominante, na medida em que ele é desconhecido 
em sua verdade objetiva de arbitrário cultural e de arbitrário cultural 
dominante(BOURDIEU; PASSERON, 1982, p. 36) 
 

O ritual jurídico, por meio da representação da coletividade, é a essência 

da legitimação do poder da oficialidade dominante, que se coloca desde a feitura 

das leis até as decisões judiciais, expressando a perversão que os agentes 

dominadores tentam legitimar sob os agentes subalternos, sobretudo com 

estratégias de dominação ancoradas nas instituições, que funcionam como formas 

legitimadas, pela tríade abstrata que concebe o Direito como neutro, universal e 

racional, de manter as desigualdades  no plano das realidades (BOURDIEU, 1989). 

Entretanto, para além das bases hegemônicas do campo jurídico, os 

povos e comunidades tradicionais, historicamente desconsiderados pelo Direito 

imposto pelos invasores, reagem ao sistema uniforme e unitário do plano político-

jurídico, sobretudo no que se refere às relações sócio-espaciais coletivas que se 

opõem ou rivalizam com as relações fundiário-agrárias imposta pela oficialidade 

dominante e por suas forças controladoras. 

Nessa perspectiva, pode-se inferir a presença, do que o teórico mexicano 

Henrique Leff, a partir da ecologia política e de circunstâncias metafísicas, 

epistemológicas e ontológicas, denomina de campo socioambiental. Na 

compreensão leffiana, o campo socioambiental é o espaço contra-hegemônico em 

que emerge um "debate político-epistêmico" opositor à "desterritorialização da vida e 

a crise ambiental da Modernidade" (LEFF, 2016), na perspectiva do que Carlos 

Walter Porto-Gonçalves (2012) chamou de "reapropriação social da natureza e 

reinvenção dos territórios" pelos povos de Nossa América.  
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O campo socioambiental intersecciona-se com o campo jurídico, na 

medida em que interagem e os agentes que se distinguem pelo habitus46 disputam, 

na intersecção, a prevalência de seu habitus.  

Leff (2016), ao referir-se ao campo socioambiental, na verdade está a 

falar do campo político, que na teoria bourdieusiana, metaforicamente é designado 

como jogo. Possivelmente, o termo "aposta pela vida", usado por Leff como parte do 

título, intencionalmente expresse a dimensão política a que se refere o autor 

mexicano no contexto do "campo socioambiental", como sinônimo dos conflitos entre 

territorialidades, visões diferentes e destoantes quanto ao valor do território "e de 

sua construção como espaço-tempo de vida", nas diversidades e adversidades de 

habitar o mundo. 

As tensões políticas, referentes ao que Leff denomina de campo 

socioambiental, emergem "em territórios latino-americanos [...] pela reapropriação 

cultural da natureza e dos territórios de vida dos povos", a partir de disjunções e 

disputas conceituais que transcendem o que foi estabelecido pela modernidade-

colonial, invocando vias alternativas de pensamento "[...] para a construção de um 

futuro sustentável para a humanidade e novos caminhos civilizatórios na abertura do 

mundo para "outros mundos possíveis"" (LEFF, 2016, p. 431). 

Igualmente, as lutas no/do campo socioambiental são embates que 

refutam a "dominação cultural e a exploração da natureza dos territórios", que 

levantam-se contra os "[...] modelos de desenvolvimento implantados 

tradicionalmente desde a época da conquista e da colônia, da implantação dos 

estados-nação e seus regimes políticos e constitucionais" (LEFF, 2016, p. 431), que 

configuram-se como processos que esboçam a determinação da unifuncionalidade 

do espaço. 

Nesse acepção, o regime fundiário-agrário estabelecido no campo jurídico 

como "natural", consubstanciado em "modelos epistêmicos-econômicos" ligados à 

ideia de desenvolvimento tendo como base a exploração da natureza, como por 

exemplo o MATOPIBA nos Cerrados, é combatido como fonte exclusiva geradora e 

condicionadora da vida social, especialmente no que tange às relações sócio-

econômicas. 

                                                 
46 "[...]  o habitus é um sistema de disposições  aberto,  permanentemente  afrontado  a  experiências  
novas e permanentemente afetado  por elas. Ele é durável, mas  não imutável" (Bourdieu, 2002, p. 
83).   
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O pensamento leffiano  exposto na obra  "A Aposta pela Vida", primeiro 

põe abaixo a construção da racionalidade modernidade-colonial que cravada no 

tecnicismo, no cientificismo e no utilitarismo intenta dominar, desde à invasão, a 

natureza e seus processos vitais, os povos e seus territórios,  provocando uma crise 

sem precedentes para as sociedades ditas civilizadas em escala global, que pode 

ser catastrófico para a vida humana que está imersa em processos insustentáveis à 

continuidade da vida. 

Em segundo lugar, assume uma postura propositiva de um nova 

racionalidade que considere a Terra, a Natureza e a Humanidade como partes 

indissociáveis da vida e imprescindível para a sobrevivência de várias espécies que 

se conhece hoje, incluindo a espécie humana.  

Essa nova racionalidade permeia as relações no campo socioambiental e 

trazem à lume inúmeros sujeitos com racionalidades diversas que se colocam no 

plano político-jurídico das disputas pelo território, que amparados na "[...] 

emergência dos direitos culturais a seus espaços étnicos tradicionais oferece um 

novo contexto aos conflitos territoriais" (LEFF, 2016, p. 449). 

Leff (2016), assim como Shiraishi (2007), trazem o plano internacional 

como primeiro lócus da construção dos "[...] direitos territoriais dos povos originários, 

camponeses-indígenas e afrodescentes, reconhecendo outras formas de construir o 

espaço, de habitar o mundo e de viver a vida" que significam o refluxo destes povos 

e de seus grupos étnicos às políticas de corte neoliberal, principalmente após a 

década de 1990, ocasião de profundas mudanças políticas estruturais em diferentes 

países de Nossa América  (LEFF, 2016, p. 449-450), no movimento que para o 

Direito sagrou-se como um novo ciclo do constitucionalismo, denomina de Novo 

Constitucionalismo Latino Americano.  

No entanto, apesar da existência de inúmeros documentos internacionais 

dispondo sobre os direitos dos grupos portadores de identidade étnica e coletiva, no 

contexto global, o tema oscila entre o reconhecimento e a negação de direitos 

(SHIRAISHI, 2007). A negação dos direitos sócio-espaciais desses grupos é a 

reafirmação da ambição expansionista do poder, atualmente expresso pelo 

capitalismo monopolista do Estado e a capitalização da natureza (LEFF, 2016). 

As lutas na intersecção do campo jurídico e socioambiental, são travadas 

a começar pela disputa do que seja o território, que nesse limiar "[...] são entidades 

essencialmente políticas e politizadas", que para os inúmeros povos da América 
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Latina e Caribe (re)significam-se, teórica e politicamente, "a partir de uma 

racionalidade ambiental" no campo da ecologia e da epistemologia política, em que 

o território não se resume, apenas, como 

 

[...] a base físico-geográfica para o exercício da soberania do Estado" 
ou "[...] tão só um espaço para a produção agrícola ou industrial [...] 
O território é cultura-natureza, lugar-suporte da existência humana. O 
território é o espaço tempo em que se expressam os processos de 
apropriação da natureza em sua organização eco-geográfica, porém 
sobretudo é o lugar onde se reconstroem os modos de habitar o 
mundo a partir de racionalidades diferenciadas e alternativas (LEFF, 
2016, p. 449-451). 

 

Assim, diante das tensões políticas no campo socioambiental "o território 

e o territorial não se definem através dos eixos cartesianos que construíram o 

espaço habitado pelo homem", mas com fulcro nas diversidades presentes nas 

relações sócio-espaciais baseados nas identidades, nos imaginários e significações 

culturais (LEFF, 2016, p. 453-454). 

O campo socioambiental pressupõe a reinvenção das identidades e 

materialização de outras racionalidades nos territórios, como processos sócio-

históricos, que fluem para a "[...] emergência de novos protagonistas [...] sobretudo a 

dos povos da Terra e dos ecossistemas, cuja cultura está entretecida na natureza de 

seus territórios" (LEFF, 2016, p. 456), significando a reafirmação da presença, do 

que Philippe Descola (2016) denomina de "outras naturezas, outras culturas", 

questionando a universalidade dos conceitos "natureza" e "cultura", no processo de 

reterritorialização das culturas tradicionais  

 

[...] mediante o qual se restauram os processos de humanização do 
mundo na imanência da vida: no processo de diversificação das 
formas humanas de estar no mundo, nas formas de existência 
humana - de rexistência dos povos - na construção de mundos de 
vida, de territórios biodiversos construídos na co-evolução entre 
cultura e natureza... (LEFF, 2016, p. 457) (Grifos do autor). 
 

Nessa dimensão de análise, importante destacar que os termos 

empregados ,não despropositalmente, são precedidos da sílaba prefixal latina que 

ligada à palavra primitiva expressa reação, reiteração, recomeço, como nos casos 

das palavras reapropriação, reinvenção, reterritorialização, por exemplo. Esses 

movimentos, empreendidos por inúmeros sujeitos portadores de identidade coletiva, 
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desde os seringueiros na Amazônia até as Comunidades Negras da Colômbia 

evidenciam outro plexo de relações com a terra que foram/estão sendo 

marginalizadas no campo jurídico, seja no âmbito legislativo, executivo ou judiciário 

do Estado. 

Todavia, o reconhecimento dos direitos socioambientais no plano 

internacional e nacional dos Estados é irreversível, pois os movimentos 

socioambientais, ou seja dos agentes sociais que se mobilizam politicamente, não 

só em Nossa América, mas também na Ásia e em África, revelam não apenas a 

capacidade dos povos e comunidades tradicionais de resistirem "[...] à razão 

econômica, instrumental e utilitarista hegemônica através do qual o capitalismo 

penetra em seus territórios geográfico-sócio-culturais de vida" (LEFF, 2016, p. 474). 

Nessa perspectiva contra-hegemônica que se forma no plano do Direito 

"posto", esse processo  

 

[...] de reconhecimento do caráter plural e multiétnico das sociedades 
têm favorecido a constituição de um campo jurídico do “direito étnico” 
e, portanto, de uma forma própria de refletir o direito. Isto implica no 
afastamento de uma postura cristalizada, expressa através de 
nossas “práticas jurídicas”, e também, na abertura de outras 
possibilidades de interpretação jurídica que se encontram para além 
desses esquemas jurídicos. As questões são por demais complexas 
para serem compreendidas a partir de uma única disciplina do direito 
(SHIRAISHI, 2007, p. 28). 
 

Segundo Shiraishi (2007), o plano prático-jurídico, a conformação de um 

lugar de intersecção  entre o campo jurídico e o campo socioambiental impacta na 

ordem da racionalidade jurídica hegemônica, resultando na "[...] ruptura com os 

esquemas jurídicos pré-concebidos" (p. 28), pois as relações vivenciadas pelos 

povos e comunidades tradicionais expressam uma dinamicidade própria que 

desdobra-se em três movimentos que promovem a ruptura no campo jurídico: 

 

a) o deslocamento de disciplinas tidas como “tradicionais”, a saber: o 
direito civil, o direito agrário e o próprio direito ambiental; 
b) a relativização e reorganização hierárquica de determinadas 
normas e regras consagradas pelos intérpretes; e 
c) a reafirmação e ampliação de dispositivos jurídicos internacionais 
de proteção de direitos humanos (p. 29). 
 

A ruptura da "ordem reprodutiva" do Direito evidencia a disfuncionalidade 

dos sistemas jurídicos baseados nos modelos coloniais de dominação, que excluíam 
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ou pouco garantiam o direito "[...] às diferenças existentes entre os sujeitos e grupos 

sociais, materializado numa política de universalização " que origina(va) e/ou 

aprofunda(va) as desigualdades (SHIRAISHI, 2007, p. 30). 

Nessa cognição, partindo da rupturas - ou rupturas - produzidas pelo 

direito étnico como intersecção dos campos analisados, tem-se exemplos de 

resultados positivos e negativos nos diversos sistemas jurídicos do Continente na 

perspectiva do Direito Agrário. Como exemplo positivo, no plano formal do Direito, 

cita-se a Lei de Terras e Territórios Ancestrais do Equador; como exemplo negativo 

cita-se a Lei do SNUC no que se refere às Reservas Extrativistas no Brasil que 

estão à margem da insegurança político-jurídica, mesmo após instituídas no plano 

formal.  

Assim, no próximo tópico discutir-se-á criticamente a garantia dos direitos 

territoriais dos povos e comunidades tradicionais cerratenses, sobretudo com base 

na instituição das Resex, traçando um paralelo, na perspectiva do direito 

comparado, com a Lei de Terras e Territórios Ancestrais do Equador, a fim de 

evidenciar a necessidade de reconhecimento da ruptura no objeto do Direito Agrário, 

iniciada pela afirmação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. 

 

3.2 Por um Direito Agrário Decolonial a partir das Territorialidades: Vida, 

Dignidade e Território 

 

3.2.1 Direitos Territoriais dos Povos e Comunidades Tradicionais no Panorama 

do Direito Agrário 

 

Diante das crises que expõem os limites e obscenidades dos sistema 

capitalista no que tange às suas promessas de desenvolvimento sustentável, 

sobretudo após a década de 1970, com a Conferência de Estocolmo, que pôs 

abaixo o mito de que a natureza era infinita e/ou totalmente renovável, (re)insurgem-

se no meio da "crise da civilização moderna" os sujeitos coletivos e suas 

racionalidades. 

Essas (re)insurgências ligam-se, umbilicalmente, à necessidade de que 

esses sujeitos têm de garantirem seus direitos frente ao sistema autodestrutivo e 

insustentável imposto pela modernidade-colonial. Nesse ínterim, várias foram as 

lutas dos inúmeros povos de Nossa América, cada qual com suas especificidades, 
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mas todas compreendidas na defesa da vida, da dignidade e do território, na medida 

em que esses elementos são inseparáveis para a plenitude de direitos dos povos e 

comunidades tradicionais.  

No contexto das lutas dos povos, vários foram/são os mecanismos 

estratégicos utilizados por estes sujeitos para enfrentarem o Estado e/ou as forças 

econômicas que atentam/atentaram contra os seus direitos. 

Apesar das várias disposições contidas nas Cartas Políticas do 

Continente, ainda é frequente a violação dos direitos dos povos e comunidades 

tradicionais, sobretudo dos direitos territoriais, tendo como exemplo claro dessa 

contradição o próprio Brasil que, como país mais sociobiodiverso do planeta, convive 

com a marginalização/negação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. 

O Brasil é detentor de rica sociobiodiversidade com territórios em que 

povos integrados à natureza resistem aos avanços de um sistema 

desenvolvimentista-utilitarista fundado na “assimilação” das gentes portadoras de 

identidade coletiva, na expulsão de seus territórios e na transformação da natureza 

em mercadoria.  

Nesse cenário de negação dos direitos dos povos e comunidades 

tradicionais e de tentativa de imposição da lógica desenvolvimentista-utilitarista, os 

"sertões" do Brasil, ou "Grande Sertão: Veredas" como se referiu Guimarães Rosa 

aos Cerrados, são palcos constantes de lutas, resistências, re-existências e re-

insurgências ante o avanço de forças econômicas baseadas num modelo agrícola 

excludente que nega os multiculturalismo, as possibilidades de convivência de 

modelos econômicos alternativos e, também, de modelos não econômicos, 

diversificados e legítimos. 

A desconsideração dos povos  dos Cerrados baseia-se na invisibilidade 

das comunidades tradicionais pelo modelo econômico do desenvolvimento 

mercadológico exclusivo , vislumbrando no bioma apenas a viabilidade de produção 

de rendas e divisas. Isso atualizando o mito colonial do vazio demográfico (PORTO-

GONÇALVES, 2015), pois no contexto da cultura proprietária moderna a terra para 

ser mercadoria deve estar vazia, livre de natureza animal e vegetal, de índios e de 

povos e comunidades tradicionais, considerando-os um entrave ao exercício do 

direito de propriedade e ao livre desenvolvimento capitalista (SOUZA FILHO, 2015).  

Posto isso, é mister investigar acerca do direito ao território e da 

(re)formulação da ordem jurídica para concretizá-lo em favor dos povos e 
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comunidades tradicionais dos cerrados, sobretudo no âmbito do Direito Agrário, 

considerando os diversos regimes fundiário-agrários coletivos como próprios das 

relações sócio-espaciais que marcam as diversidades socioculturais.  

Assim, a pesquisa alcança o problema central, que traz por pressupostos, 

os mecanismos para a concreção do direito ao território dos povos e comunidades 

tradicionais dos Cerrados, direito garantido em documentos internacionais e 

internalizados no Brasil. Sob esse ângulo, centra-se a discussão acerca da 

apropriação e do uso dos bens naturais e culturais nos cerrados, dimensionando o 

papel do Estado, da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional e das 

políticas públicas na garantia ou negação do direito ao território aos povos e 

comunidades tradicionais cerratenses. 

Os debates acerca do direito ao território dos povos e comunidades 

tradicionais não indígenas e não quilombolas, emergem na América Latina na 

década de 80, em oposição às noções desenvolvimentistas que desconsideravam à 

presença dos povos e comunidades tradicionais, senão os consideravam entraves 

ao desenvolvimento, perpetuando o ideário colonizador que desconsiderou as 

minorias étnicas, subjetividades e territorialidades na ocasião das invasões.  

A discussão do direito ao território partiu da realidade dos povos e 

comunidades étnicas, visando superar a noção de justiça estabelecida e a 

desigualdade material no que tange “ao exercício da capacidade social de um povo 

para construir seu futuro” (BATALLA,1995) em consonância com seus valores e 

aspirações que se fundam nos modos de ser e viver, consubstanciados em  suas 

experiências e em seus recursos culturais reais e potenciais, que historicamente 

foram repudiados e/ou silenciados pela racionalidade econômica que a tudo atribui 

valor monetário e, velados sob a ideia de integração dos povos e comunidades 

tradicionais à identidade nacional como um pressuposto para o progresso nacional.  

A garantia dos direitos territoriais ao povos e comunidades tradicionais 

apresenta-se como via alternativa à relação de dominação colonial que não se 

desfez nos Estados nacionais latino-americanos, configurando-se como um direito 

das sociedades culturalmente diferenciadas e um dever dos Estados nacionais e, 

não necessariamente diz respeito ou hipervaloriza o aspecto econômico, como 

pressuposto essencial e indispensável para uma vida digna, plena e feliz.  

Nesse contexto, uma barreira que os povos e comunidades tradicionais, 

no que tange aos direitos territoriais, efetivamente enfrentam é a desvinculação dos 
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pressupostos meramente econômicos como condição essencial para a efetivação no 

plano político-jurídico desses direitos. E, também, o reconhecimento da real 

capacidade social dos povos e comunidades tradicionais sobre seus recursos 

culturais (BATALLA,1995), com base na autodeterminação, na autogestão e na livre 

escolha dos modelos econômicos pelos povos tradicionais, direitos garantidos 

sobretudo na Constituição Federal e na Convenção169 da OIT. 

Nessa toada, as Resex significaram, como visto no capítulo II, a vitória 

dos seringueiros no campo político-jurídico na década de 1990, e atualmente 

representam, ao lado das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDSs), um 

dos principais mecanismos de garantia do direito ao território para os povos e 

comunidades tradicionais não indígenas e não quilombola, contudo "[...] desde a sua 

criação, [...] têm apresentado sérias dificuldades na sua implementação" 

(SHIRAISHI, 2007, p. 30). 

Diante disso, o que se verifica é que há "[...] enormes dificuldades 

jurídicas operacionais em se “enquadrar” as situações vivenciadas aos modelos 

jurídicos preexistentes, os quais têm norteado e estruturado todo ordenamento 

jurídico, mesmo os modelos que possam estar relacionados às situações sociais" 

(SHISRAISHI, 2007, p. 29). 

Na realidade brasileira, o que se vê é um distanciamento entre Direito 

Agrário e direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais no plano formal, 

esses últimos, na maioria das vezes são situados na órbita do Direito Ambiental 

situação que  

 

[...] tem sido vista com certa cautela pelos próprios movimentos, 
principalmente pelos problemas que tem gerado em torno de sua 
implantação, constituindo muitas vezes um empecilho à reprodução  
física  e  cultural  dos  povos  e  comunidades tradicionais 
(SHIRAISHI, 2007, p. 30) 
 

Situação semelhante foi analisada pelo jovem Marx, antes mesmo da 

concepção de sua teoria político-econômica baseada no socialismo científico. Em 

sua primeira obra, "Os Despossuídos",  o jovem Marx trata da instituição da Lei do 

Furto de Madeira na antiga Prússia, abordando como os pobres são espoliados dos 

bens comuns (MARX, 2017). 

Não é indiferente na atualidade a negação dos direitos, sobretudo 

territoriais, dos povos e comunidades tradicionais, que nessa perspectiva estão 
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firmados nos Direitos Humanos, apesar de haver inúmeras disposições normativas, 

no plano interno e externo, no caso do Brasil, além da Constituição, existem 

algumas leis infraconstitucionais, como o Decreto nº 6040/03 e, oriundo do plano 

internacional a Convenção 169 da OIT.  

Nessa esteira, cabe ressaltar que em um primeiro momento o que se 

garantia na órbita dos Estados nacionais era "[...] a afirmação da igualdade formal, 

negando reconhecimento à diversidade. Essa negligência que cria condições às 

muitas possibilidades de totalitarismo" (TÁRREGA; FRANCO, 2010, p. 4750), 

máxime ao que se refere à diversidade fundiária, conformadas a partir de 

territorialidades socioculturais. 

Não se pode olvidar que mesmo à margem, os povos e comunidades 

tradicionais se fizeram, e ainda lutam para se fazerem, ouvir. As mobilizações e lutas 

dos povos e comunidades tradicionais na "[...]segunda  metade  dos  anos  1980,  a  

partir  de  articulações  políticas  entre  os  movimentos sociais e o movimento 

ambientalista" (SANTILLI, 2005, p. 12), fazendo eclodir o movimento denominado de 

socioambiental, que conjugando a proteção à diversidade biológica e cultural – ou 

seja, a sociobiodiversidade –, reforçava politicamente as estratégias desses sujeitos, 

sobretudo no plano internacional em um primeiro momento, na luta por seus 

territórios. 

No Brasil o socioambientalismo afigurou-se por intermédio de "[...] uma  

aliança  entre  os  povos  da  floresta  – índios,  seringueiros, castanheiros  e  outras  

populações  tradicionais,  que  têm  o  seu  modo  de vida  tradicional  ameaçado  

pela  ocupação  desordenada  e  predatória" (SANTILLI, 2005, p. 13), a princípio na 

Amazônia e, atualmente, estende-se por todo o país. 

O socioambientalismo, como movimento sociopolítico, conseguiu, em 

certa medida, mover o arcabouço jurídico para que os direitos territoriais dos povos 

e comunidades tradicionais dos não indígenas e não quilombolas, integrassem o 

ordenamento jurídico, isso mesmo diante de claras disposições já existentes no 

texto da Convenção 169 da OIT, dentre outras, referentes aos direitos territoriais dos 

povos indígenas e tribais, entendo-se estes últimos como todos aqueles que 

possuem identidade coletiva e reconhecem-se distintos da identidade nacional. 

A Convenção 169 da OIT dispõe, expressamente, na Parte II de seu 

texto, que os povos indígenas tem direito ao território, abrangendo o mesmo a 
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totalidade do habitat presente no espaço ocupado e/ou utilizado (art. 13, 2), sendo 

que   

 

Art. 13  
1 [...] os governos deverão respeitar a importância especial que para 
as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua 
relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os 
casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, 
particularmente, os aspectos coletivos dessa relação 

 

Ressalte-se que a Convenção 169 da OIT substituiu a Convenção 107 da 

OIT que era expressamente assimilacionista, que entrou em vigor no plano 

internacional, em 5 de setembro de 1991, e, para o Brasil, somente em 25 de julho 

de 2003, conforme disposição do Decreto 5051/2004. Diante disso, restou 

inaplicável até o que o legislativo brasileiro a ratificasse por força do Decreto 

Legislativo n. 143, de 20/06/2002, ressalta-se que o Brasil, ao lado de outros 49 

votantes que integram os quadros da OIT absteve-se na votação de referido 

documento. 

Nota-se que a Convenção 169 da OIT, apesar de receber críticas de 

indígenas e de vários representantes destes, por não avançar em certos aspectos 

tidos como relevantes (KAYSER, 2010, p. 349), desde outrora perambula entre a 

inaplicabilidade e a ineficácia, haja vista que esteve, para o Brasil e também para 

outros países que servem-se da teoria dualista no que diz respeito ao momento de 

ingresso das normas de tratado internacional no ordem jurídico interno (MAZZUOLI, 

2011), rechaçado a inaplicabilidade até que fosse aprovado pelo Poder Legislativo 

respectivo; outrossim, resta ineficaz em vários pontos importantes para a 

concretização dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, 

denominados na Convenção de indígenas e tribais47, destaca-se o descumprimento 

efetivo das demarcações/regularizações dos territórios, a negação à 

                                                 
47 1. A presente convenção aplica-se: 
 
        a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas 
os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, 
por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial; 
 
        b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de 
populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da 
conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for 
sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e 
políticas, ou parte delas. 
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autodeterminação e autonomia, a obstacularização do direito ao 

autoreconhecimento etc. 

As Resex, como instrumento garantidor dos direitos territoriais de povos e 

comunidades tradicionais, são frágeis, burocráticas e não conferem direitos básicos 

estabelecidos no marco da Convenção 169 da OIT, tal como a autonomia, a 

autodeterminação e o autoreconhecimento, pois conforme a Lei do SNUC a área da 

Resex é de propriedade da União e a respectiva população tradicional residente é, 

meramente, beneficiária. Nessa esteira, distanciando-se horizontal e verticalmente 

do plano de eficácia do supramencionado tratado internacional, mormente aos 

direitos dos povos e comunidades tradicionais não indígenas e não quilombolas ao 

territórios socioculturais.  

As territorialidades socioculturais, isto é, aquelas conformadas pelas 

relações sócio-espaciais dos grupos coletivos com identidade diferenciada, opõem-

se às territorialidades do agronegócio - ou econômicas - que se configuram 

 

 [...] à  agricultura altamente   mecanizada,   dependente   de   
elevados   investimentos   e   de   uso   intensivo   de agroquímicos  
para  a  produção  de  mercadorias [...]Este  modelo  agrícola,  
denominado  de  agronegócio,  se  constitui  na  expressão  da 
expansão  capitalista  sobre  o  campo,  sendo  composto  por  um  
complexo  de  sistemas  que compreende  a  agricultura,  indústria,  
mercado  e  finanças,  todos  controlados  pelo  capital. (ROOS, 
2014, p. 01). 
 

Nesse cenário de oposição, os conflitos são a tônica das relações sócio-

espaciais, uma vez que as territorialidades econômicas, valendo-se das forças 

político-jurídicas do Estado, tentam sobrepor-se às territorialidades socioculturais, 

sobretudo porque "[...] a  diversidade  fundiária  do  Brasil  foi  pouco  conhecida  no 

país e, mais ainda, pouco reconhecida oficialmente pelo Estado brasileiro" (LITTLE, 

2002, p. 02). E,  

 

[...] a questão fundiária no Brasil vai além do tema de  
redistribuição  de  terras  e  se  torna  uma  problemática  
centrada  nos  processos  de ocupação e afirmação territorial, 
os quais remetem, dentro do marco legal do Estado, às 
políticas  de  ordenamento  e  reconhecimento  territorial 
(LITTLE, 2002, p. 02). 
 



92 
 

 

A invisibilidade/subalternidade das territorialidades socioculturais são 

propositais, pois servem para reforçar a lógica dominante sobre o espaço a fim de 

que o regime fundiário-agrário se mantenha alinhado aos interesses dos grupos 

dominantes, que empregando o lema do "desenvolvimento" ou do 

"preservacionismo" marcham contra os territórios e seus povos desprezando a 

multiplicidade de expressões socioculturais que produzem um leque amplo de tipos 

de territórios (LITTLE, 2002, p. 04), expropriando-os de seus espaços e, não 

incomum ceifando-lhes a vida.  

A invisibilidade acerca dos povos e de seus territórios, além de fatores, 

historicamente, ligados à dominação político-jurídica própria da lógica colonial de 

exploração e ocupação, nos Cerrados soma-se à invisibilização da diversidade 

fundiária-agrária, à esteriotipização do bioma, caracterizado como "feio e pobre", o 

que inclusive levou uma ecólogo da década de 1970, Mário Guimarães Ferri, "[...] a 

justificar que os Cerrados fossem destinados aos grandes latifúndios empresariais 

com suas monoculturas, em nome da preservação da Amazônia" (PORTO-

GONÇALVES, 2015, p. 89).  

A imposição do MATOPIBA como plano governamental de 

desenvolvimento da região que o abrange evidencia a total desconsideração da 

presença dos povos e comunidades tradicionais e de seus territórios de vida, não há 

sequer menção a qualquer levantamento socioantrológico da região para fins de 

considerar a questão socioambiental, isto é, a invisibilidade dos territórios 

socioculturais é reafirmada pela oficialidade dominante sob o lema do 

desenvolvimento. 

Diante disso, a r-existência e a re-insurgência, tem sido os caminhos 

possíveis aos povos e comunidades tradicionais, que se articulam-se e saem às 

ruas e aos Tribunais para requerer a efetividade de seus direitos. O Direito. mesmo 

que resistente às mudanças, é tencionado no campo político, no predomínio da 

intersecção que Leff (2017) denominou de campo socioambiental, impingindo, 

mesmo que letargicamente, mudanças no plano político-jurídico para que este possa 

adequar-se a realidade sociobiodiversa de Nossa América, ou a realidade, que 

Duprat (2002), denominou de pluriétnica. E, com base nessa perspectiva, 

sociobiodiversa e pluriétnica que discutirá o próximo tópico, que com análise 

referencial na Lei de Terras e Territórios do Equador, despenderá esforços no 
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sentido de correlacioná-la com a amplitude real do objeto do Direito Agrário existente 

em Nossa América.   

 

3.2.2 Da Invisibilidade à Interculturalidade: o Objeto do Direito Agrário no 

Marco da Lei de Terras e Territórios Ancestrais do Equador 

 

As conquistas dos povos e comunidades tradicionais precisam ser 

reafirmadas cotidianamente, haja vista o intento atroz dos dominadores, que 

diuturnamente engendram maquiavélicos planos para usurparem os direitos, às 

vezes obtidos à custo de sangue dos sujeitos portadores de identidade coletiva. 

Nesse estreito, as mobilizações e lutas não param, senão se espalham 

pelo continente refletindo os anseios por Vida, Dignidade e Território dos povos da 

terra presentes em Nossa América. Esses povos opõem-se à ordem estabelecida no 

plano político-jurídico sobre os regimes fundiários-agrários, sobretudo aqueles que 

se propõem legitimos por meio de regras jurídicas, arquitetonicamente, construídas 

para sagrarem-se formal e materialmente válidas, portanto hábeis e aptas a serem 

naturalizadas. 

A história acerca dos ricos territórios existentes na imensidão do 

continente latinoamericano é a exata descrição da barbárie, da espoliação, da 

construção de um sistema fundiário-agrário unifuncional, que exclui os povos e 

comunidades tradicionais da terra e devasta a natureza existente. Porém, a história 

de Nossa América, também revela gentes resistentes, resilientes, desde os povos 

originários que colocaram-se frontalmente contra a invasão europeia, até os povos 

da atualidade, que bravamente enfrentam o sistema dominante. 

Os povos reerguem-se e articulados r-existem, talvez por essa a 

derradeira forma de sobreviverem, entram no debate político-jurídico valendo-se de 

suas epistemologias, das racionalidades específicas e heterogêneas (LEFF, 2002), 

que evidenciam outro léxico e mostram-se capazes de firmarem-se no plano da 

abstração até mesmo da ordem jurídica. 

É uma tarefa árdua, diante do lugar renegado aos povos e comunidades 

tradicionais: o do completo esquecimento. Contudo, as diferenças devem ser 

reconhecidas como próprias das relações sócio-espaciais, sendo esse o ponto 

comburente dos conflitos instalados no continente latino-americano, pois, reagindo à 

dominação imposta 
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Diferentes grupos socioculturais invadem os cenários públicos, tanto 
no âmbito internacional como em diversos países do 
continente.Tensões, conflitos, tentativas de diálogo e negociação se 
multiplicam. Em cada contexto, essa problemática adquire uma 
configuração específica, articulada com as diversas construções 
históricas e político-culturais de cada realidade (CANDAU; RUSSO, 
2010, p. 154). 
 

 A reivindicação do reconhecimento das diferenças é, por sua essência, a 

postulação da igualdade para o acesso/permanência na fruição dos bens comuns, 

além de reconhecimento político e cultural visando eliminar as injustiças, as 

desigualdades materiais e as discriminações de qualquer natureza. Assim, os 

movimentos dos povos e comunidades tradicionais expõem a "[...] realidade histórica 

do continente, marcada pela negação dos “outros”, física ou simbólica, ainda 

presente nas sociedades latino-americanas" (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 154). 

Nessa dimensão político-jurídica do antagonismo entre a 

negação/subjugação e a r-existência/re-insurgência que situa-se "[...] a emergência 

da perspectiva intercultural no continente. Um processo onde redistribuição e justiça 

cultural são polos que se exigem mutuamente e que compõem bandeiras de luta na 

atual dinâmica social e política da América Latina" (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 

154). 

Para Caterine Walsh (2006), a interculturalidade representa um outro 

léxico, um romper epistemológico, a partir da conjugação de realidades de 

dominação, exploração e marginalização, vividas no passado e no presente " que 

são simultaneamente constitutivas como  um resultado, do que Mignolo chamou 

modernidade/colonialidade". Nesse passo, a interculturalidade, enquanto 

configuração conceitual, expressa a refutação social, política, ética e epistêmica à 

factualidade de dominação pretérita e presente. 

Os movimentos de luta pelo reconhecimento das diferenças, que 

emergiram nas últimas décadas em Nossa América, confrontam a idealização da 

modernidade/colonialidade, sobretudo da supremacia/superioridade racial do 

europeu48, isto é, do ideário corrente na conformação de uma identidade nacional 

                                                 
48 "[...] os europeus persuadiram-se a si mesmos, desde meados do século, mas sobretudo durante o 
século XVIII, não só de que de algum modo se tinham autoproduzido a si mesmos como civilização, à 
margem da história iniciada com a América, culminando uma linha independente que começava com 
a Grécia como única fonte original. Também concluíram que eram naturalmente (isto é, racialmente) 
superiores a todos os demais, já que   tinham   conquistado   a   todos   e   lhes   tinham   imposto   
seu   domínio" (QUIJANO, 2005, p. 116). 
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unitária, excludente e invisibilizadora de todos aqueles que não se identificavam 

na/pela cultura europeia (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 158). 

Sendo que, a interculturalidade crítica consubstanciando-se na 

diversidade cultural como eixo central, assim reconhecendo-a e incluindo-a na 

sociedade e no Estado-Nação, objetivando extirpar assim as disposições e padrões 

de poder institucional-estrutural que subjazem a desigualdade estrutural, partindo da 

problemática do poder, do padrão de racialização e as noções discriminatórias 

mantidas com base nele. Por sua vez, a interculturalidade crítica, por oposição ao 

interculturalismo funcional - que em certa medida alinha-se aos interesses dos 

grupos dominadores - é uma criação de e desde os sujeitos, historicamente,  

subalternizados e invisibilizados (WALSH, 2009, p. 12). 

A interculturalidade tem se inserido nos debates jurídicos, com reflexões 

pertinentes às diferentes formas de existência dos povos e comunidades 

tradicionais, fazendo constar um contraponto entre às diversidades presentes e a 

conformidade unitária do direito vigente que expressa o fenômeno jurídico moderno 

eurocêntrico, imposto aos povos colonizados. Sendo que, nessa compreensão, o 

direito se refere um projeto ocidental que retroalimenta uma estrutura de estado, que 

se desenvolve a partir de um projeto liberal de mercado capitalista (MEDICI, 2012). 

Do o outro lado, a interculturalidade tem por fundamento a existência 

imemorial de sistemas sociais, políticos, jurídicos, fundiários, agrários etc. 

heterogêneos e complexos, estabelecidos por povos com práticas culturais diversas, 

não estatais, não capitalistas. Reconhecendo que os “direitos” são projetos culturais, 

como práxis de criação e realização de sentidos comunitários específicos, 

irredutíveis um ao outro. 

A submissão das relações sócio-espaciais a essa estrutura político-

jurídica que força a adequação dos diversos regimes fundiários-agrários dos povos e 

comunidades tradicionais a um modelo capitalista, desconhecido por outros povos,  

outras culturas (como disse Descola, ), exterioriza aquilo tem sido o Direito como um 

todo, mas nessa compreensão de análise, sobretudo o Direito Agrário.  

O Direito Agrário posto nos/pelos Estados nacionais latinoamericanos tem 

o condão de provocar o desaparecimento das diversidades de relações sócio-

espaciais a partir atribuição de relevâncias jurídicas externas e desconhecidas pelas 

comunidades e povos tradicionais, impondo a destruição pela assimilação que 

impunha o lema do "desenvolvimento". 
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Nesse ínterim, a submissão dos direitos dos povos e comunidades 

tradicionais, pura e simples, ao modelo estatal rígido, estruturado no tripé 

Estado/Direito/Mercado, e direcionado a um fim claro de preservação do capitalismo 

liberal é destruir qualquer possibilidade de sobrevivência das territorialidades 

socioculturais.  

A proposta da interculturalidade ao Direito Agrário posto, faz-se pela 

negação desse último, na circunstância específica de respeito à autodeterminação 

dos povos e irrestrito respeito às culturas, acima de tudo àquelas que tem por base 

as relações sócio-espaciais diferenciadas da perspectiva unifuncional do espaço e 

assim querem mantê-la. Logo, a proposta da interculturalidade é opositora do 

modelo de ciência do direito que alcança sua maior potência teórica no final do 

século XIX, primeira metade do século XX e ao positivismo jurídico. 

O Direito Agrário vigente é expressão do pensamento da 

modernidade/colonialidade, fruto do positivismo jurídico e reflexo do Estado 

Moderno, que busca legitimação com o discurso dos princípios, todavia redunda na 

ideia de unidade e completude de suas normas, afeitas à legitimação do poder e à 

discussão de pretenso universalismo, que não admite as diferenças, ao contrário 

rechaça-as ao fosso das abjeções, chegando até mesmo a criminalizar as 

diferenças. 

Além de que, o Direito Agrário está sob o jugo da racionalidade jurídica da 

modernidade/colonialidade subordinada ao princípio do Estado como instância 

máxima representativa do Direito. Paralelamente ao princípio do Estado, o direito 

moderno foi subordinado ao princípio do mercado, de forma a ajustar os ideais 

éticos e as promessas políticas às necessidades regulatórias do capitalismo liberal. 

O Direito, por sua vez, tornou-se ao mesmo tempo estatal e científico, de 

forma a transformar a dominação política em dominação técnico-jurídica 

(BOURDIEU, 1989). Tão logo, o Direito Agrário vigente, exclusivamente estatal e 

nacional nega validade a formas diversas de relação com o espaço, expressas pelas 

territorialidades socioculturais, não estabelecidas dentro desses marcos. 

A prática do direito concebido à luz da modernidade/colonialidade, e 

consequentemente do reconhecimento da diversidade sócio-espacial, tanto do ponto 

de vista das instituições como das pessoas envolvidas nos processos sociais, se 

assenta em um conjunto de crenças partilhadas que o conduzem à uma 

cientificidade com pretensões de regulação da sociedade, devidamente 
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instrumentalizadas pelas ferramentas estatais disponíveis para oferecer a coerção 

necessária ao cumprimento dos ditames estabelecidos em documentos escritos, 

gerais e impessoais, que servem como ponto de partida para o labor da comunidade 

de especialistas autorizados a dizerem a verdade do direito (BOURDIEU, 1989). 

Sendo que nenhum diálogo intercultural penetra esta estrutura sem sucumbir  à 

cultura hegemônica. 

Nesse sentido, a proposta intercultural amplia os horizontes do Direito 

Agrário a partir do reconhecimento da autodeterminação dos povos, admitidos aí 

todos os povos mesmo que não organizados sob a forma hegemônica do estado, 

transcendendo o mero reconhecimento de outras fontes ou da assimilação de outros 

direitos pelo direito estatal, como foi o caso das Reservas Extrativistas no Brasil, que 

reconhecidas e incorporados pelo Estado, na atualidade, são exemplos de 

inefetividade na garantia dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais 

não indígenas e não quilombolas. 

O exercício efetivo da interculturalidade exige um romper paradigmático, 

um (re)pensar teórico-científico para o Direito. Tal (re)formulação, (re)invenção, 

(re)construção - e vários outros adjetivos que caberiam aqui - iniciou-se na América 

Latina a partir do que se (re)conhece como Novo Constitucionalismo 

Latinoamericano que, rompendo com às teorias jurídicas clássicas e eurocêntricas e 

adotando uma epistemologia, contextual e conceitual, fincada na realidade 

latinoamericana, dentre outras, propõe uma visão holística e integrada do ser 

humano e do ambiente que o abriga, ou seja, rompe o paradoxo cartesiano do 

Direito que separa natureza e cultura, justificando tal binarismo em uma concepção 

individualista/antropocêntrica/utilitarista que lastreia a relação humanidade/natureza 

e tem sua raízes fincadas nos princípios neoliberais, que preconizam a mínima 

intervenção estatal, desta feita deixando à natureza e as gentes, especialmente, 

àquelas portadoras de uma identidade coletiva e/ou em situação periférica na 

sociedade, à mercê da própria sorte, ou melhor do interesses econômicos que 

exploram tanto seres humanos, quanto à natureza. 

O novo modelo jurídico-constitucional, proposto pelas Cartas políticas 

equatoriana em 2008, e boliviana em 2009, consagra uma nova compreensão da 

relação com a natureza, afastando-se da separação abismal sujeito/natureza, 

sujeito/objeto, cultura/natureza etc. que vigora no pensamento moderno/colonial que 

impregna os sistemas jurídicos latino-americanos. Desse modo, o Novo 
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Constitucionalismo Latino-Americano, também chamado de constitucionalismo 

andino, simboliza o rompimento com o constitucionalismo clássico de outrora, 

inspirado nos modelos europeus e/ou anglo-americanos (WOLKMER; FAGUNDES, 

2011, p. 377), superando assim, a lógica individualista e a concepção de sociedades 

homogêneas. 

Nesse compreensão, tem-se que a natureza passa de um sentido 

instrumental/utilitarista nas constituições econômicas próprias do constitucionalismo 

liberal, à uma vinculação pluralista e intercultural nas recentes constituições do 

Equador e da Bolívia (MEDICI, 2016, p.103), representando inovações no campo 

principiológico  e axiológico constitucional e dos direitos (MEDICI, 2016, p.113), logo, 

se tratando de um romper epistemológico, pragmático e paradigmático com base 

nos saberes e relações que as comunidades originárias, milenarmente, mantém com 

a natureza que lhes propicia viver, compreendendo os direitos fundamentais "a partir 

da construção e reconstrução de consensos plurais, não hegemônicos, dialógicos, 

democráticos, diversos, não hierarquizados e não permanentes, na tentativa de 

superar a modernidade europeia" (MAGALHÃES apud BARROSO, 2012, p. 37-38).  

As Constituições equatoriana e boliviana buscam a junção entre 

Estado/Sociedade/Natureza, consolidando uma visão biocêntrica em que a vida e a 

natureza são eixos centrais da cosmologia andina, que se coloca como alternativa 

ao capitalismo competitivo, ao progresso e crescimento ilimitados, incompatíveis 

com o equilíbrio da natureza (MORAES apud BOFF, 2016, p. 157), sendo que a 

Constituição do Equador é "a primeira e até agora a única a prever direitos da 

natureza" e a Constituição da Bolívia "a primeira e até agora a única a prever direitos 

dos animais" (STRECK; OLIVEIRA, 2016, p.131), ambas rompem a via cartesiana 

de entendimento do Direito, pois garantem "direitos para além da espécie humana" 

(STRECK; OLIVEIRA, 2016, p.132), pois nessa perspectiva "(...) todos los seres 

vivos tiene el mismo valor ontológico" (ACOSTA, 2011, p.343). 

O Novo Constitucionalismo Latino-Americano, traduz uma mudança 

teórica-prática e é sintoma do mal-estar cultural contemporâneo, que é ao mesmo 

tempo uma crise de credibilidade no progresso como consequência de sua 

dimensão ecológica. Essa mudança paradigmática em relação ao homem e o meio 

ambiente, afeta a imagem do homem que passa de senhor de todas as coisas à 

integrante do meio ambiente, desfazendo assim a relação de hierarquia entre 

homem e natureza e promovendo a abertura do Estado Constitucional aos 
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problemas socioambientais, a conscientização da responsabilidade com as gerações 

futuras e a consideração com o patrimônio e herança comum da humanidade  

(MEDICI, 2016, p. 117). 

O Novo Constitucionalismo Latinoamericano desloca, inclusive, o Direito 

Agrário de seu eixo central, pois traz claras disposições quanto às diversidades de 

regimes fundiários-agrários. Nesse sentido, a Constituição do Equador trouxe em 

seu artigo 321 a determinação de que o Estado reconhece e garante o direito a 

propriedade em suas formas pública, privada, comunitária, estatal, associativa, 

cooperativa e mista, sendo que todas as formas de "propriedade" devem cumprir 

com a função social e ambiental. 

Objetivando cumprir com as disposições constitucionais no que se refere 

a reestruturação fundiária-agrária, o Equador editou nova lei agrária em março de 

2016, denominada de Lei de Terras e de Territórios Ancestrais. 

Ressalvadas as críticas ao Novo Constitucionalismo Latino Americano e, 

também, a  própria Lei de Terras e Territórios Ancestrais, nota-se que 

comparativamente a outras Constituições e leis agrárias de outros países 

latinoamericanos, como no caso do Brasil, a nova legislação agrária equatoriana 

colocam, ao menos no plano formal, no mesmo patamar as territorialidades 

econômicas e as territorialidades socioculturais. 

O artigo 2º da Lei de Terras e Territórios Ancestrais do Equador dispõe 

sobre o objeto de regulação da lei, que mostra-se multidimensional, uma vez que 

abrange, além da normatização de uso e acesso a propriedade rural no sentido 

corrente do Direito Agrário, a posse, a redistriuição da terra rural como fatos de 

produção necessário a garantia da soberania alimentar, de uma melhor 

produtividade e como forma de propiciar a sustentabilidade ambiental. Igualmente, 

estabelece a garantia a propriedade coletiva, por meio do reconhecimento, 

adjudicação e titulação de terras e territórios comuns das comunidades, povos e 

nações indígenas, afroequatorianos e povo montubio49, conforme disposições 

constantes da Constituição equatoriana e dos tratados internacionais de direitos 

coletivos. 
                                                 
49 A cultura montubia é conformada por uma identidade regional que emergiu da colônia, em plena 
exploração cacaueira, resultando da miscigenação das sociedades indígenas da costa e montanhas 
com escravos negros, espanhóis (principalmente andaluzes), crioulos e mestiços da época. .Na atual 
Constituição da República (artigo 56) reconhece-se os direitos do povo Montubio, que se autodefiniu 
como tal, pelo decreto executivo nº 1.394, de 30 de março de 2001, por constituir um grupo social que 
compartilha o mesmo crenças, tradições, costumes, normas, modos de pensar e discurso popular. 
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Adiante, no artigo 3º de referida lei, define o que são posse e propriedade 

ancestral como sendo o espaço físico em que, historicamente, comunidade, povo ou 

nacionalidade de origem ancestral, formaram base identitária social, cultural e 

espiritual, desenvolvendo suas atividades econômicas e suas formas próprias de 

produção. Ademais, estabelece que os direitos referentes as terras e territórios 

ancestrais não estão sujeitos a prescritibilidade, a alienação, a divisibilidade e estão 

isentas do pagamento de taxas e impostos. 

Destaca-se dentre os princípios de aplicação da Lei de Terras e 

Territórios Ancestrais o princípio da interculturalidade, previsto no artigo 7º, b, que 

preconiza o respeito as diferentes formas de vida, valores, tradições e práticas 

culturais com a terra, com base na reprodução cultural. 

Nessa compreensão, vislumbra-se a amplitude do objeto do Direito 

Agrário na cotejada lei agrária equatoriana, que se refere tanto as territorialidades 

econômicas, quanto socioculturais, inclusive estabelecendo como um dos princípios 

fundamentais da legislação a interculturalidade.  

A Lei de Terras e Territórios Ancestrais, formalmente, rompe com a noção 

clássica que impera nas legislações agrárias latinoamericanas, que silenciam-se 

quanto às diversidades fundiárias e agrárias existentes, situando a real dimensão do 

objeto do Direito Agrário, que não tem por determinação central na realidade a 

empresa agrária e/ou o caráter produtivo para o mercado como fator primordial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: POR UM DIREITO AGRÁRIO DAS 

TERRITORIALIDADES 

 

Esta  dissertação  de  mestrado  assumiu  como  objetivo  compreender  

qual  a  amplitude  do objeto do Direito Agrário  face  à construção do que está posto 

como objeto desse ramo do Direito: a unifuncionalidade do espaço de Nossa 

América, com base na empresa agrária, na propriedade privada e no modelo de 

produção capitalista (agronegócio). 

Para  tal,  esta  análise  apoiou-se  num  conjunto  de  variáveis  que  

contemplam, num plano político-jurídico estabelecido, as teses de afirmação da 

unifuncionalidade do espaço e, consequentemente, a unicidade das relações sócio-

espaciais; noutro plano, o da realidade dos povos e comunidades tradicionais, a r-

existência e re-insurgência dos inúmeros sujeitos portadores de identidade coletiva 

que por meio das territorialidades socioculturais expressam a diversidade de 

apropriação do espaço e a multiplicidade das relações sócio-espaciais. 

Realizou-se em primeiro lugar uma revisão teórico-histórica do Direito 

Agrário, desde a chamada escola clássica até a escola moderna/contemporânea de 

Direito Agrário. Sobre o objeto do Direito Agrário, apresentaram-se  perspectivas  de  

diversos  autores que  defendiam, a partir do aparto teórico desenvolvido no bojo de 

cada escola, acerca do objeto do Direito Agrário, que apesar das inúmeras 

reformulações que marcaram a transição de uma escola a outra, não logram êxito 

em construir um Direito Agrário que abarcasse a totalidade da realidade 

sociobiodiversa, sobretudo para os povos de Nossa América. 

Igualmente, considerando que (I) a América Latina está estabelecida nas 

bases do Mignolo (2005) denominou de modernidade/colonialidade, sendo que essa 

referência espaço-temporal marca as relações de dominação/subjugação presentes 

no continente, e que (II) as relações sócio-espaciais são marcadas pela 

desnaturalização, isto é, pelo ideário de inferiorização da natureza presente nos 

territórios e/ou sua coisificação pela lógica mercadológica que impregna o 

pensamento sobre a natureza e os povos da terra desde a invasão. Com efeito, o 

que foi considerado é a força motriz que move a edificação das bases do Direito 

Agrário, que desconsidera a diversidade fundiária e os regimes agrários diversos, 

principalmente os não capitalistas, presentes em Nossa América. 
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Assim, os efeitos do Direito Agrário conformado à revelia da realidade 

sociobiodiversa, contemplando, tão-somente, a terra (natureza) como espaço de 

produção mercadológica,  nos  direitos dos povos e comunidades tradicionais 

partindo da perspectiva dos Cerrados que, apesar de sua relevância social e 

ambiental, foi desconsiderado enquanto bioma e enquanto espaço que continha 

relações sócio-espaciais diferenciadas. Tal lógica, repete-se intocável na instituição 

do MATOPIBA, que abrange majoritariamente áreas dos Cerrados e que se 

estabelece sob o mito moderno do vazio demográfico (Porto-Gonçalves, 2015) e da 

falaciosa ideia de desenvolvimento regional. 

Por sua vez, questiona-se, também, o instrumento posto, supostamente, 

para servir à garantia dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais 

não indígenas e não quilombolas: a reserva extrativista. Apesar das reservas 

extrativistas serem fruto das lutas dos seringueiros na Amazônia, e conclamadas 

como única possibilidade de garantia do direito ao território (ao lado da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável) pelos povos e comunidades tradicionais cerratenses, 

esse instrumento jurídico, feito a imagem e semelhança da dominação estatal e de 

suas forças controladoras, perambula entre a ineficácia, a negligência e a negação 

dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, principalmente 

cerratenses. 

Em seguida, propôs-se a refletir criticamente o objeto do Direito Agrário 

com base num apanhado do campo jurídico e de sua intersecção com o campo 

político (o campo socioambiental) situando-o na perspectiva da interculturalidade 

como possibilidade conceitual de rompimento com a noção de objeto consagrada 

pelo Direito estatal, profundamente contaminado pelo pensamento moderno/colonial, 

e reprodutor de assimetrias no plano político-jurídico nos Estados latinoamericanos. 

Nessa perspectiva, a dimensão político-jurídica da noção de território 

transcende o aparato jurídico-estatal posto e alcança o status cognoscível para o 

Direito Agrário, tendo por referência, mesmo que ressalvadas as críticas, a Lei 

Orgânica de Terras e Territórios Ancestrais do Equador que para além do trivial das 

legislações agrárias de Nossa América, estabelecem as territorialidades 

socioculturais no espectro do objeto do Direito Agrário.  

Apesar das limitações identificadas, e de outras que podem ser 

apontadas, considera-se que, a lei equatoriana, que expressamente, tem a 

interculturalidade como um de seus princípios fundamentais de aplicabilidade, inova 
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no campo jurídico ao situar o objeto do Direito Agrário à realidade sociobiodiversa 

presente em Nossa América. 

Nessa compreensão, tem-se que o objeto do Direito Agrário precisa ser 

repensado com base na realidade sociobiodiversa, a fim de garantir os direitos 

coletivos, sobretudo os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais 

conformados pelas territoriais socioculturais no plano das relações sócio-espaciais. 

Portanto, conclui-se que as territorialidades, meramente econômicas e, 

também as socioculturais, são a forma necessária à composição do objeto do Direito 

Agrário em Nossa América, sendo que as últimas são próprias da realidade 

sociobiodiversa do continente, isto é, estão na gênese das relações fundiárias-

agrárias da América Latina, e é meio garantidor dos direitos dos povos e 

comunidades tradicionais. 

Por fim, este estudo constituiu um contributo para o conhecimento acerca 

das limitações e potencialidades do Direito Agrário no que toca a representação de 

suas amplitudes ou intensidades. Dada   a importância  do  tema  considera-se  que  

muito  há  ainda  que  percorrer no  campo  da investigação  nesta  área  sendo,  

portanto,  um  campo  fértil  de  trabalho  para  outros estudos posteriores, pois como 

bem colocado por Pastorino (2012, p. 50), não há ""um" direito agrário ou “o” direito 

agrário, mas ao pensar no objeto de regulação e estudo do Direito Agrário se deve 

pensar em “vários” direitos agrários", uma vez que não existe e não pode existir um 

Direito Agrário com caráter universal que pretensamente intente unificar em uma 

base comum certos institutos comuns as categorias jurídicas agrárias replicáveis em 

cada um dos distintos ordenamentos jurídicos nacionais. 

O Direito Agrário de Nossa América deve, necessariamente, contemplar 

as diferenças, as diversidades de relações sócio-espaciais, isto é, as territorialidades 

socioculturais. 
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