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   A terra liberta na Amazônia, objeto da 
colonização cabocla espontânea, não está circunscrita 
a uma unidade territorial de limites tangíveis. Por 
outro lado, embora seja percebida pelos caboclos 
como terra de todos, no sentido de terra comum, não 
há, na definição jurídica da terra liberta, uma 
referência à história, à identidade, à experiência 
vivida, ao tempo compartilhado e ao espaço coletivo 
enquanto pré-condições e limites para o exercício de 
direitos fundamentais. A terra indígena, por sua vez, 
não é considerada terra liberta, mas nem por isso está 
imune à colonização tradicional cabocla e aos 
conflitos daí resultantes. 

 Surge, então, o Geodireito como um 
mecanismo viável de interpretação das relações entre 
populações tradicionais e o lugar ocupado; um 
instrumento capaz de assegurar harmonia a uma 
comunidade em conflito e conferir visibilidade 
jurídica ao elo existente entre o homem e a terra. 

 

 

  Jaiza Fraxe 
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                     RESUMO 
 

 FRAXE, Jaiza Maria Pinto. Geodireito no Vale do Javari: a percepção 
contemporânea de espaço, lugar, tempo e experiência na visão pragmático-
jurídica. 2005. 119 fls. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 
 
 

  A presente dissertação de Mestrado se destina a estudar o Geodireito, ramo 
do conhecimento jurídico que, na perspectiva multidisciplinar de entrelaçamento 
da Geografia ao Direito, tem por objetivo melhor interpretar os fenômenos 
decorrentes do elo que existe entre o homem e a terra, de maneira a oferecer 
soluções viáveis no sistema jurídico para os conflitos daí decorrentes. O ponto de 
partida para a pesquisa é o espaço do Vale do rio Javari, localizado no extremo 
ocidente da Amazônia brasileira, onde os confrontos entre indígenas, não-
indígenas e o Estado vêm refletindo o falibilismo e a falta de caminhos jurídicos 
plausíveis para a sobrevivência dos grupos excluídos daquele lugar. O estudo 
sugere a possibilidade de reinterpretar o conceito de território tradicional de modo 
a conferir visibilidade jurídica à história, identidade, convivialidade, experiência, 
tempo e espaço coletivo, inerentes à comunidade em crise, justificando-se este 
novo caminho do Direito que pretende se consolidar na sociedade contemporânea, 
apoiado no pensamento pragmático que orienta o ser jurídico a explicar as 
relações humanas não por causas além da natureza, mas por seu lugar e sua função 
no meio ambiente, voltando seu pensamento para a ação e para o futuro, sem 
obscuridades etérias e em busca constante da harmonia entre os seres. 

 
 
 
 Palavras-chave: Geodireito; território; pragmatismo. 
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ABSTRACT 
 

FRAXE, Jaiza Maria Pinto. Geo-Right in Javari Valley: the contemporary 
perception of the space, place, time and experience in juridical-pragmatic vision. 
2005. 119 f. Master’s degree dissertation. Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 
The present master’s degree dissertation is intended to study Geo-Right, branch 
of legal knowledge that, in multidisciplinary perspective that links geography to 
the Law, has as objective to better interpret the phenomena resulting from 
existing link between man and land, in way to offer viable solutions in the legal 
system for the conflicts resulting thereof. The starting point for the research is 
the space of the Valley of the River Javari, located in the far east of the 
Brazilian Amazon, where the confrontations between aboriginals, non-
aboriginals and the State are reflecting the fallibility and the lack of reasonable 
legal ways for the survival of the excluded groups of that area. This study 
advises on the possibility of reinterpreting the traditional concept of territory in 
order to grant legal visibility to collective history, identity, acquaintanceship, 
experience, inherent time and space to the community in crisis, justifying this 
new trend of the Law that intends to become consolidated in contemporary 
society, supported in the pragmatic thinking that guides legal entities to explain 
the human relations, not for causes beyond nature, but for its place and its 
function in the environment, turning its thought toward the action and the future, 
without ethereal darkness and in constant search of harmony among all living 
creatures. 

 
 
 
 

Key words: Geo-Right – land – pragmatism 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IX 

RIASSUNTO 

 

FRAXE, Jaiza Maria Pinto. Geo-diritto nella Valle del Javari: la percezione 
contemporanea  dello spazio, luogo, tempo ed esperienza, nella visione pragmatica-
giuridica, 2005, 119 f. Dissertazione di corso postuniversitario – Centro de Ciências 
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de  Pernambuco, Recife. 

 

La presente dissertazione  di corso postuniversitario ha lo scopo di studiare il Geo-
diritto, ramo  del conoscimento giuridico che nella  prospettiva molti-disciplinare  
d’intreccio tra la Geografia e il Diritto, ha come oggetto interpretare meglio  i fenomeni 
trascorsi del legame  esistente tra l’uomo e la terra, per offrire una soluzione viabile nel 
sistema giuridico  ai conflitti che da  questi decorrono. Il punto di partenza delle ricerche è 
lo spazio della valle del fiume javari, localizzato allo estremo ociente dell’Amazzonia 
brasiliana, dove  i confronti tra  indigeni , non indigeni e lo stato riflettono il fallare e  la 
mancanza di soluzioni giuridiche plausibili  per la sopravvivenza dei gruppi esclusi di quel 
posto. Lo studio suggerisce la possibilità di una nuova interpretazione al concetto di 
territorio tradizionale cercando di  conferire visibilità giuridica alla storia, identità, 
convivenza, esperienza, tempo ed spazio coletivo inerente alla comunità in crisi, 
giustificandosi questo nuovo cammino del Diritto che pretende consolidarsi nella società 
contemporanea apoggiato nel pensiero pragmatico che orienta l’essere giuridico  ad 
espiegare le relazioni umane non per motivi al di là della natura, ma per il suo posto e la sua 
funzione nel mezzo ambiente, rivolgendo il suo pensiero alle azioni  e al futuro, senza 
oscurità  eterie  e in ricerca constante dell’armonia  tra gli esseri. 

 
 
 
 
 
Parole chiavi: Geo-diritto; Territorio; Pragmatismo. 
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Introdução: O emergir de um debate multidisciplinar 

 

         Neste trabalho, procurar-se-á articular temas inerentes à Geografia, dirigindo-os ao 

Direito, sob uma perspectiva subjetiva, cultural, antropológica e pragmática. Os conceitos de 

território, espaço, tempo, lugar e experiência, especialmente da Geografia de Milton Santos1 e 

Yi Fu-Tuan2, serão reinterpretados, interagindo com o Direito, a fim de subsidiar a elaboração 

de novas normas e melhor interpretar as já existentes, aplicando-as aos conflitos sobre terras e 

populações tradicionais, bem como dando visibilidade argumentativa a tais debates. Buscam-

se, sobretudo, novas formas de aproximação entre o direito e o seu destinatário precípuo - o 

homem, e tornar mais justa a distribuição dos componentes básicos do mundo vivo, 

especialmente a terra. 

         A escolha da Amazônia como o ponto de partida está ligado à circunstância de que seu 

território tem sido constantemente esquecido diante da expansão do restante da sociedade 

nacional, embora seja alvo de extrema cobiça dos organismos e entes locais e estrangeiros. 

 A Amazônia está situada numa grande Planície, dando-nos a sensação de espaciosidade. 

Por sua vez, o Vale do rio Javari, localizado no extremo ocidente do território brasileiro na 

Amazônia, junto à zona fronteiriça com o Peru, onde está situada a terra indígena Vale do 

Javari, continua sendo uma das partes mais remotas e desconhecidas de boa parte da 

humanidade, notadamente da própria população brasileira. 

                                                 
1 Milton Santos foi geógrafo, professor da Universidade de São Paulo e autor de mais de quarenta livros. Um dos 
intelectuais brasileiros de maior projeção internacional, realizou importante reflexão sobre as conseqüências da 
globalização para a humanidade, que foi sistematizada em seu livro A natureza do espaço: técnica e tempo, razão 
e emoção, que recebeu o Prêmio Jabuti de 1997. Sem dúvidas, um dos mais notáveis pensadores brasileiros da 
nossa história. Faleceu em 2001. 
2 Yi Fu Tuan nasceu na China, em 1930 e atualmente é professor de Geografia da Universidade de Minessota, nos 
Estados Unidos. Autor das mais comentadas teorias da atualidade sobre espaço, lugar e topofilia. 
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 As figuras 1 e 2, a seguir reproduzidas, refletem a sensação de espaciosidade referida, a 

partir de uma projeção policônica do Estado do Amazonas, onde se situa a região objeto deste 

estudo.  

 Figura 1: 
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   Figura 2:  

 

 

 Neste contexto, impende a abordagem dos novos conceitos que refletem a significação de 

território, enquanto elemento circunstancial ao Direito e ao Estado. 

 Ao mesmo tempo base territorial, espaço exclusivo em que se funda o poder político e 

esfera de dominação, o território revela essa ambígua conceituação, onde o espaço é 

simultaneamente fundamento do Estado e objeto do seu poder exclusivo. 

 A necessidade de realizar o interlace entre o Direito e a Geografia, com uma visão 

contemporânea sobre a natureza do espaço3, analisando o amor pela terra do ponto de vista da 

percepção, atitude e valor, e pesquisando as diferentes maneiras como o ser jurídico sente, 
                                                 
3 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 3ª ed.. São Paulo:Hucitec, 1999. 
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conhece e avalia o lugar territorial, justificam o interesse em aprofundar o estudo em torno do 

que doravante convencionaremos chamar de Geodireito, ficando esclarecido que o termo não 

encontra, ainda, registro na doutrina brasileira. A utilização do termo neste trabalho, aliás, 

ocorreu sob inspiração de uma expressão semanticamente equivalente, utilizada pela doutrina 

contemporânea italiana de Natalino Irti, (o Geo-diritto), para quem o estudo do Geodireito é 

uma nova especialidade surgida diante do fenômeno da globalização4. Todavia, o autor 

italiano, em caminho relativamente distinto desta pesquisa, prefere vincular o tema do 

Geodireito às questões de mercado e economia transnacionais. Aqui, seu emprego será diverso, 

como veremos a seguir. 

 O espaço experiencial de partida deste trabalho é o Vale do rio Javari, onde as relações 

humanas com a terra e a intervenção do Estado e do Direito têm demonstrado gerar constantes 

conflitos. 

 A abordagem, como na lição de Charles Sanders Peirce descrita pelo Prof. Dr. George 

Browne, ocorrerá ora sob a modalidade abdutiva (algumas vezes oferecendo propostas e 

alternativas dentro do sistema jurídico, chegando a prever fatos novos, ainda que sujeitos ao 

falibilismo5), ora sob a modalidade indutiva, levando-se em conta certos casos já vividos, ou 

em outras palavras, a perspectiva experiencial, aqui estudada como um termo a abranger as 

diferentes maneiras através das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade6. 

 Na literatura – seja nacional, seja estrangeira - sobre território, poucas obras tentam 

compreender o que as pessoas sentem sobre espaço e lugar7. Por sua vez, as normas legais 

sobre o assunto tendem a não explorar diretamente esses conceitos, já que os planejadores de 

                                                 
4 IRTI, Natalino. Norma e luoghi. Problemi di Geo-diritto. Trad. Livre. Roma-Bari: Laterza,2001. 
5 REGO, George Browne. O Pragmatismo de Charles Sanders Peirce: Conceitos e Distinções. Anuário dos 
Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife/PE, nº 13,  2003,  p.251. 
6 TUAN, Yi Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. Trad. Lívia Oliveira São Paulo: Difel, 1983. p. 9. 
7 As obras de Milton Santos e Yi-Fu Tuan, mencionadas nesta pesquisa, são exemplos desta abordagem. 
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leis, com sua necessidade urgente de agir, algumas vezes apressam demais a produção de 

normas sem levar em consideração a experiência e as emoções humanas. 

 Este trabalho, portanto, partindo da problemática do Vale do rio Javari, pretende unir a 

Geografia ao Direito para melhor compreender a explosão de conflitos, envolvendo a terra 

daquele lugar e espaço e, ao mesmo tempo, oferecer soluções adequadas dentro do sistema 

jurídico.8  

 Dentro deste contexto, um dos paradigmas assumidos, a filosofia prático-pragmática se 

encaixa na pesquisa de modo a propiciar a mais adequada compreensão dos conflitos sob 

análise, já que estes vêm se sucedendo temporalmente e com certa regularidade, necessitando, 

portanto, por parte do ser jurídico, muito mais de uma percepção profunda e soluções práticas 

do que de uma mera investigação, ainda que científica. Para tanto, utilizaremos a lição de 

George Browne Rego, para quem os problemas não são dissociados da vida, e é à vida que eles 

são propostos: 

                                                        Ser vivo é ter de resolver problemas a cada instante, pois, 
cessadas as funções vitais de determinado organismo, todos 
os seus problemas também deixam de existir. No mundo 
biológico, por exemplo, há problemas que existem há 
milhões de anos e que ainda não foram resolvidos. Só em 
meados do século XX, o homem descobriu a molécula que 
encerra o código genético da vida. Mas a solução deste 
problema gerou milhares de outros que confirmam, mais uma 
vez, o axioma de Popper: “Viver é resolver problemas”.9 

 
 
 No mesmo sentido, utilizaremos a filosofia pragmática de Dewey, considerado um 

realista. Seu realismo, no encontro dos propósitos deste trabalho, não é um realismo clássico, 

                                                 
8 Eventuais propostas e soluções apontadas no decorrer do trabalho, notadamente de conteúdo crítico, não 
pretenderão esquecer em momento algum que o tema passa pela reflexão acerca dos direitos legítimos inerentes 
às sociedades indígenas, de características temporais pré-existentes às próprias normas estabelecidas. 
9 RÊGO, George Browne. Karl Popper e o Pragmatismo. Rev. Cult. Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, v.23,nº 4, nov. 2003,  p. 117. 
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ao modo dos gregos, mas um funcionalismo que se origina no próprio meio ambiente 

(natureza) do qual o sujeito é parte integrante. 

 Eis, portanto, o nosso desafio. Partindo do Vale do rio Javari, pretendemos abordar a 

visão contemporânea de espaço, lugar, tempo e experiência, na perspectiva pragmático-

jurídica, denotando a idéia de preservação dos direitos de todos, minorias outsides ou 

estabelecidas10. 

 Os paradigmas metodológicos articulados no decorrer do trabalho sustentam-se em 

princípios dogmáticos e não-dogmáticos, aqueles obtidos através do sistema jurídico, do direito 

positivo e da doutrina nacional e estrangeira, enquanto estes últimos se fundamentam em 

estudos da Filosofia,  Antropologia,  Sociologia e sobretudo da Geografia. 

 O primeiro capítulo da dissertação será dedicado à pesquisa do Geodireito, a fim de 

justificar a necessidade de um maior entrelaçamento entre a Geografia e o Direito, de modo a 

identificar e analisar os valores existentes no território, enquanto elemento jurídico e 

geográfico. A atenção central se deslocará para a experiência humana de ocupação dentro do 

Vale ao longo dos anos, focando-se, ainda, a importância valorativa e jurídica da ligação 

afetiva entre o ser e a terra, sob os conceitos deweyanos de experiência e pensamento reflexivo. 

 O segundo capítulo da dissertação pretende adentrar na pesquisa da fragmentação da 

posse coletiva no Vale do Javari, estudando, ainda, a perda da identidade etnocultural de suas 

populações tradicionais e seus reflexos para o sistema jurídico. A temática central estará 

voltada para uma nova interpretação das normas que tratam sobre território tradicional sob a 

ótica do tempo, da experiência e da emoção, a justificar a terminologia usada – o Geodireito. 

                                                 
10 As categorias teóricas ( ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 1990/1993), tais 
como os outsides (os de fora) e os estabelecidos (os de dentro), são bastante oportunas na abordagem jurídica que 
trata dos direitos das minorias. 
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 O terceiro capítulo abordará a teoria dos círculos concêntricos e a norma constitucional 

sobre territórios tradicionais, de modo a explicar como o Vale do rio Javari, pela falta de 

soluções adequadas dentro do sistema jurídico, simboliza a guerra dos lugares. Nesta parte, 

buscaremos mostrar também as críticas formuladas na literatura atual acerca da teoria 

empregada pela norma constitucional. 

 O último capítulo, à guisa de conclusão,  buscará demonstrar a importância da filosofia 

pragmática para melhor refletirmos e compreendermos o fenômeno que ocorre na terra 

tradicional do Vale do Javari, sugerindo a necessidade do Estado oferecer propostas e soluções, 

dentro do sistema jurídico, concretas e práticas para as populações expulsas do Vale. Aqui, as 

idéias terão por base o pensamento de George Browne Rego, Charles Sanders Peirce, William 

James, Richard Rorty e John Dewey, este último, inclusive, cuja idéia acredita devam ser as 

coisas explicadas não por causas além da natureza (ou sobrenaturais), mas pelo seu lugar e sua 

função no meio ambiente.11 Por fim, tentaremos mostrar que o espaço jurídico, assim como o 

geográfico, é um produto social gerado pela atividade produtiva e pelas idéias que, ao longo 

do tempo, se materializam sobre a superfície do planeta.12 Na mesma linha, deixaremos a 

sugerir que o Geodireito, como trilha jurídica de pensar e interpretar, pode-se tornar um 

caminho hábil a dar visibilidade ao elo existente entre o homem e a terra. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
11 DEWEY, John. How we think. Trad. Livre, Chicago: Henry Regnary Co., 1933. 
12 MAGNOLI, Demétrio. Globalização: Estado Nacional e Espaço Mundial. 14ª impressão. São Paulo: 
Moderna, 2004. 
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CAPÍTULO I - Geodireito: valores espaciais no território jurídico e geográfico 
 
  

 Sumário: 1.1. Espaço e lugar no espelho do Direito e da Geografia. 1.2. Identidade 
cabocla-amazônica. 1.3. A perspectiva da experiência. 1.4. Os sentimentos pelo lugar 
sob a visão do ser jurídico. 1.5. Entre a emoção e a tradição: um espaço híbrido. 1.6.Por 
uma hermenêutica diatópica para o Geodireito. 

        
        
1.1. Espaço e lugar no espelho do Direito e da Geografia 

  

 O espaço é a matéria trabalhada por execelência. Nenhum 
dos objetos sociais tem tanto domínio sobre o homem, nem está 
presente de tal forma no cotidiano dos indivíduos. A casa, o 
lugar do trabalho, os pontos de encontro, os caminhos que unem 
entre si estes pontos são elementos passivos que condicionam as 
atividades dos homens e comandam sua prática social. A práxis, 
ingrediente fundamental da transformação da natureza humana, é 
um dado sócio-econômico, mas é também tributária das 
imposições espaciais.13 

 

 A Geografia, na visão de Armando Correa da Silva, tem raiz em Aristóteles, com a 

classificação empírica e lógica. Por outro lado, a descrição dos lugares e das populações, que 

se encontra em Heródoto e Estrabão, implica uma interpretação da qual não está isento o juízo 

de valor, o que revela o debate sobre o movimento do ser. Para Correa, porém, a Geografia tem 

raiz também em Kant, com a questão da aparência e realidade. 14 

 Os debates históricos em torno do ser (humano) diante da terra, vista como símbolo de 

lugar e espaço, mostram-nos que cada pensador possui uma visão de parte do todo. A 

problemática, pois, encontra-se na dificuldade de demonstrar uma perspectiva do espaço como 

totalidade jurídica e geográfica, entrelaçada em um conteúdo crítico, através do qual desdobra-

se a idéia de que uma e outra estrutura se completam, numa trama de relações e lugares. 

                                                 
13 SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova: Da crítica da Geografia a uma Geografia crítica. São Paulo: 
Editora da USP, 2002, p. 172. 
14 SILVA, Armando Correa. O espaço fora do lugar. São Paulo: Hucitec, 2ª. ed, 1988. 
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 Ora, como já explicou Milton Santos, através do tempo, o espaço se comporta como um 

todo15.Em outras palavras, a transformação do espaço natural tem-se mostrado como 

decorrência de uma série de posições e escolhas historicamente identificáveis. Cada porção do 

espaço é apropriada, reutilizada ou deixada intacta. Isso significa que o valor de cada 

subespaço também se transforma, em relação a outros subespaços, todos dentro de um mesmo 

espaço nacional. Cada um dos subespaços, ao ser submetido a uma série de impactos de 

natureza distinta, como enchentes, secas, colonizações, demarcações, caça predatória, enfim, 

situações diversas que os diferem dos demais, encontra sua explicação dentro de uma dinâmica 

global que, segundo Santos, é a mesma para todos. Assim, é inegável que a história agrícola do 

país se inscreve no espaço por intermédio dessas mudanças de situação, podendo-se dizer que a 

paisagem atual é uma espécie de puzzle de formas de diferentes idades, uma forma residual 

decorrente de uma distribuição seletiva de variáveis. Se algumas formas desaparecem, outras 

permanecem em algum lugar. 

 Como se percebe, termos comuns e do cotidiano, lugar e espaço possuem, para a 

Geografia e para o Direito, um significado especial. Pela primeira, o espaço é a liberdade e o 

lugar a segurança16. Estando ligado ao lugar, com a segurança que ele nos proporciona, 

desejamos o espaço, pela atração natural que a liberdade exerce em cada ser humano. 

Quando, todavia, refletimos juridicamente sobre esses conceitos, enquanto 

componentes básicos do mundo vivo, procuramos outros elementos vinculadores de seu 

significado. 

As normas produzidas pelo homem enfocam o sentido de espaço e lugar atrelado à idéia 

de território, de limites físicos cuja propriedade e posse pertencem a alguém que possa vir a ser 

determinado, identificado e responsabilizado por atos provenientes de sua livre vontade. 

                                                 
15 SANTOS, Milton. Da totalidade ao Lugar. São Paulo: Edusp, 2005, p. 48. 
16 TUAN, Yi Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Trad. Lívia Oliveira. São Paulo: Difel, 1983. p.5. 
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 Ocorre que a sensação de espaço e lugar dos índios é bem diferente dos africanos, que, 

por sua vez, possuem uma idéia diferente dos árabes e indianos, que, por seu tempo, afastam-se 

dos europeus, em clara demonstração de que a cultura de cada povo oferece uma interpretação 

desses conceitos proporcional à sua tradição. 

             A cultura é laica. Desenvolvida há milhares de anos pelos próprios seres humanos, 

influencia de maneira intensa seu comportamento e valores. Esta assertiva é inegável, mas não 

leva em conta os conflitos decorrentes de traços comuns em povos distintos, constantemente 

separados pela ação do homem, que tem preferido interpretar os conceitos de cultura e tradição 

da terra de maneira a negar a sobreposição de experiências reais e distintas, em um mesmo 

território. 

 O território, para Bonnemaison, é antes de tudo uma convivialidade.17 Para ele, o 

espaço começa fora do território quando o indivíduo está só, confrontado, e não mais associado 

a lugares, numa relação de onde está excluída toda a intimidade antes partilhada. Em seu 

pensamento, as sociedades contemporâneas produzem cada vez menos territórios e mais 

espaços, ou seja, atualmente e cada vez mais, o homem se vê só, como um errante, sem 

vinculação com um lugar específico, sem raízes, diante de vizinhos que lhe são totalmente 

estranhos. É exatamente este o quadro do Vale do Javari. Expulso do território, o homem 

mestiço, caboclo, não-índio (pelos critérios oficiais de indianidade), tornou-se um errante, sem 

rumo, sem lugar específico para morar, sem raizes, sem vizinhos, sem convivialidade. Isso 

porque o território, para o Geodireito, é sobretudo uma determinada maneira de conviver com 

os outros, numa relação cotidiana que muito lembra a idéia de identidade cultural, etnia e 

diferença. O espaço, ao contrário, embora represente certa liberdade, é o perigo, o jogo, o 

desconhecido. Em outras palavras, o território é o fixo; o espaço, o móvel. 

                                                 
17 BONNEMAISON, Joel. Viagem em torno do território. In (org) CORREA, Roberto Lobato. Geografia 
Cultural, um século. Rio de Janeiro: Eduerj, 2002, p. 126. 
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 O território, portanto, sempre carregado de geossímbolos, é lugar de uma alteridade 

consentida. Nele, existe um significado econômico, social, político, jurídico e até mesmo 

biológico. Em seu sentido humano, território é essencialmente lugar de mediação entre os 

homens e sua cultura.18 Nas sociedades primitivas, os pontos notáveis, os nichos ecológicos 

especialmente protegidos e hospitaleiros, as fontes, os lagos, os rios (como no caso do Vale) 

são os primeiros lugares a serem apropriados e garantidos pelas populações. Em torno dele se 

desenvolve o que o etnólogo Maurice Leenhardt chamou de paragens tranquilas. Podemos 

dizer, portanto, que para o Geodireito, o Vale do rio Javari, até a demarcação, era uma 

paragem tranquila, seja pelo enraizamento de seus habitantes, indígenas e descendentes, seja 

pela troca de signos entre eles, já que, ao seu redor se organizou um modo específico de vida e 

se enraizou com convivialidade um determinado grupo social. 

 Ora, existem múltiplas maneiras pelas quais as pessoas sentem e pensam a respeito de 

espaço e lugar. O Direito historicamente atrelou a definição de espaço à de território, dentro da 

perspectiva de limites físicos sobre os quais incide, no mínimo, um titular da propriedade, um 

domínio, uma posse, um ou mais tributos, uma cadeia de responsabilidades por atos ou 

omissões, chegando até mesmo às noções de soberania. 

 Nota-se, todavia, que o alcance desses conceitos é insuficiente, diante da sua limitação 

e também da multiplicidade dos conflitos existentes no mundo moderno. A propósito de 

conceitos e realidade, é importante destacar que, sendo o mundo da vida, a natureza, um eterno 

devir, como diz Heráclito, há uma contínua ligação dentro desta multiplicidade. Por outro lado, 

os nossos conceitos são fixos e descontínuos e a única maneira de, numa perspectiva filosófico-

idealista e dualista de aplicá-los à vida, é tornar esta artificialmente fixa. No pensamento de 

                                                 
18 BONNEMAISON, Joel. Viagem em torno do território. In (org) CORREA, Roberto Lobato. Geografia 
Cultural, um século. Rio de Janeiro: Eduerj, 2002, p. 127. 
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William James, traduzido nas palavras de George Browne19, conceitualmente o tempo exclui o 

espaço; o movimento exclui o repouso; a aproximação exclui o contato; a presença exclui a 

ausência; a unidade exclui a pluralidade; a independência exclui a relatividade; o meu exclui o 

seu; uma concepção exclui a outra e assim sucesivamente; enquanto que, no fluxo real, 

concreto e sensível da vida, as experiências compenetram-se umas às outras, não sendo fácil 

saber exatamente o que é excluído e o que não o é. 

 A falta de um maior entrelaçamento entre o Direito e a Geografia contemporânea 

prejudicou uma melhor visibilidade, dentro do sistema jurídico brasileiro, particularmente 

quanto ao alcance necessário das normas que tratam sobre espaço. O Direito, na sociedade 

nacional contemporânea, parece ainda carecer de categorias teóricas que justifiquem, de forma 

mais adequada, a permanência e validade, no sistema, de normas com conteúdo geopolítico, o 

que justifica a necessidade de se recorrer ao aqui denominado Geodireito. 

 Um dos paradigmas assumidos nesta pesquisa apóia-se no trabalho do geógrafo 

brasileiro Milton Santos, que produziu uma obra numerosa e complexa, criando uma nova 

teoria geográfica do espaço. Articulando alguns dos seus conceitos, a análise jurídica que aqui 

se pretende desenvolver buscará reinterpretar certas categorias que melhor se adaptam ao 

estudo dos direitos espaciais; território de onde emerge o denominado Geodireito. 

 Por outro lado, a identificação deste capítulo com a  metáfora do espelho20 justifica-se 

pela proposta de interpretação do Geodireito segundo o pensamento da filosofia pragmática, 

sendo que, neste trabalho, o termo (espelho) está mais ligado às percepções da mente humana 

que ao conhecimento como exatidão.  Isso porque a metáfora do espelho como um simples 

instrumento de reflexo do conhecimento (denominado exato) recebeu de Richard Rorty, 

                                                 
19 RÊGO, George Browne. William James e Outra Vertente do Pragmatismo: o Psicologismo 
Fenomenológico. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife/PE: UFPE, nº 12, 2002. 
20 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa:Publicações Dom Quixote, 1988. 
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filósofo pragmático, profundas críticas.  Ora, espelhos significam modelos que servem como 

padrões de conduta e não se restringem a meras entidades ou linhas de conhecimento científico 

que existem de forma exterior, visível. Assim, o modelo que aqui se propõe deve partir da 

necessidade de analisar a mente humana e as representações do meio ambiente por ela 

percebidas, independentemente de exatidões ou tecnicismos. O que se procura, portanto, é a 

preservação da identidade de um povo, integrante de uma comunidade, a partir de sua história 

de vida, com representações multiculturais que são, a um só tempo, reveladoras do tempo e da 

tradição do espaço e devem estar presentes em qualquer fase da história da humanidade. 

 Aliás, durante muito tempo, o que caracterizou a sociedade brasileira foi sua 

identificação com o meio rural, como decorrência da circunstância de ter sido justamente no 

meio rural onde se iniciou a formação dos nossos primeiros grupos sociais. Pode se dizer, 

portanto, que no meio rural se encontram as raízes da organização social brasileira, mesmo 

porque, quando apareceu o meio urbano, ou seja, quando as cidades começaram a se formar, 

apresentando as primeiras manifestações de vida urbana, foram as influências rurais que sobre 

ela se projetaram, dando-lhes os primeiros contornos, as primeiras cores, os primeiros 

costumes, as primeiras vilas. 

 Os primeiros estabelecimentos rurais foram chamados genericamente de fazendas, 

embora com algumas variações, dependendo de cada região, como por exemplo sítios agro-

extrativos da Amazônia, chácaras do Pantanal, ranchos de criação de gado, colocações de 

seringais, engenhos de cana-de-açúcar, dentre outros. 

 A fazenda, aqui identificada como o primeiro estabelecimento rural brasileiro, constitui 

o elemento básico de implantação da cultura portuguesa, mesmo na Amazônia. Como base 

física foi um verdadeiro núcleo de ocupação humana e povoamento, com focos de relações 

étnicas, poder político, manifestações mítico-religiosas, centro de chefes de grupos, clãs e 
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tribos. As fazendas, mais comumente chamadas na Amazônia de sítios, seringais, aldeias ou 

simplesmente colocações, sempre foram palco cultural, sob a perspectiva de um ambiente em 

que decorreram os processos transculturativos, o intercâmbio de elementos ou valores culturais 

entre os primeiros grupos povoadores – os indígenas - e os autodenominados colonizadores – 

os portugueses – e os que se originaram destes primeiros encontros – caboclos, mestiços, 

mamelucos, pardos, caribocas . 

 No desenvolvimento do processo de ocupação humana da Amazônia, as colocações – 

termo aqui empregado para definir uma fatia de território ocupado por um mesmo grupo 

familiar – foram tomando características próprias, peculiares, principalmente em relação à 

atividade econômica que desempenhavam, com destaque para os pequenos roçados de 

subsistência, mormente a plantação de raízes como a mandioca e a macaxeira e, 

posteriormente, a extração do látex da seringueira (cujo incremento se deu após o fim do 

século XIX e começo do século XX, dando início ao chamado ciclo da borracha). 

 Neste ponto, cada colocação, cada seringal, cada sítio, cada comunidade fortaleceu, ao 

longo dos anos, o relacionamento do homem com a terra, especialmente diante das atividades 

econômicas, culturais, míticas, políticas e sociais que realizavam: todas vinculadas, de alguma 

forma, à terra habitada. E assim se desenrolaram as relações entre os grupos étnicos, dando 

surgimento a uma imensa população amazônica, caracterizada pela mestiçam de homens e 

mulheres oriundos do cruzamento entre tribos iguais, distintas e outras raças, como o branco 

(português) e o negro (escravo africano). Foi exatamente neste ambiente que se formaram as 

primeiras populações que podemos denominar de brasileiro-amazônicas, já que, anteriormente 

ao século XVI nem mesmo se poderia falar juridicamente de Brasil. 

  

1.2. Identidade cabocla-amazônica  
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 Ser caboclo ribeirinho, na minha idéia, é tudo isso que a 
senhora tá vendo, é conviver com a água, é conviver com a terra, 
é trabalhar na roça, é ir pro culto de canoa, é ter esse cabelo liso, 
tipo o de índio, essas mãos calejadas e essa pele morena.21   
 

 
 Como já observou o crítico cultural Kobena Mercer, a identidade somente se torna uma 

questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é 

deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza.22 

 Ocorre que um tipo inusitado de mudança estrutural está afetando as sociedades 

modernas no momento de transição entre os séculos XX e XXI, mormente no âmbito da região 

amazônica. Isto está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, etnia, raça e até 

mesmo nacionalidade. Tais transformações também estão atingindo as identidades, abalando as 

idéias que os seres tínham de si próprios enquanto indivíduos sociais. Esta perda do sentido de 

si, chamada de deslocamento ou descentração do sujeito23, constitui verdadeira crise de 

identidade para o indivíduo. 

 Neste particular, o conceito de identidade (racionalista) para os operadores do direito se 

mostra ineficaz e incapaz de solucionar, mesmo isoladamente, a crise vivida e sofrida pelos 

sujeitos da região do Vale do Javari. Identidade, ou identificação, para o sistema jurídico posto 

é meramente um registro documental, isto é, uma numeração arábica que vincula um indivíduo 

a um cadastro oficial, onde constam apenas dados primários como filiação, local e data de 

nascimento. Nada mais. 

 Todavia, é precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 

discurso que precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais 
                                                 
21 FRAXE, Therezinha J. P. Cultura Cabocla-Ribeirinha: Mitos, lendas e transculturalidade. São Paulo: 
Anablume, 2004, p. 112. 
22 MERCER, Kobena. Welcome to the jungle. In Rutherford, J. (org). Identity. Londres: Lawrence and Wishart, 
1990, p.43. 
23 HALL, Stuart. Identidades Culturais na Pós-Modernidade. Trad. Tomás Tadeu da Silva. Rio de Janeiro: 
DP&A Ed.,1997, p. 9. 
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específicos. Além disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de 

poder. É inegável que as identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela. No 

caso estudado,  as diferenças  naturais, construídas ao longo de séculos de história de tradição e 

espaço compartilhado,  foram sofrendo alterações, ora pela ação do homem e sua cobiça, ora 

pela ação do Estado, que impôs a segregação, chamada de demarcação. Neste particular, não 

está aqui uma crítica ao instituto jurídico da demarcação, mesmo porque as sociedades 

indígenas estão protegidas por direitos pré-existentes às normas estabelecidas pelo sistema. 

Trata-se, pois, de uma reflexão acerca dos métodos utilizados para a concretização de tais 

direitos, permitindo-se trazer a idéia de que o Geodireito haverá de mostrar-se inclusive mais 

consistente para a efetivação do discurso que garante o direito às terras tradicionais, ocupadas 

pelas minorias. 

 Toda identidade sente necessidade daquilo que lhe falta, mesmo que o outro que lhe 

falta seja silencioso e inarticulado, como no caso do Vale, onde índios e caboclos construíram 

suas identidades por mais de cinco séculos, de maneira pacífica e silenciosa, em convívio 

coletivo, respeitando-se mutuamente as posições e hierarquias, costumes e rituais, lendas e 

tradições, até a chegada do Estado, quebrando a posição natural das comunidades a ponto de 

impor hábitos antes não vividos.  

 Jaques Derrida, neste sentido, já mostrou como a constituição de uma identidade está 

sempre baseada na hierarquia, como por exemplo, homem/mulher, índio/não-índio, 

branco/negro, onde as minorias são termos marcados em contrastes com os não-marcados24. 

Observa-se que, dentro do sistema do Vale, ao contrário do que possa parecer, a  minoria não é 

somente o indígena, mas também o caboclo expulso. Por sua vez, como no interior do 

pensamento de Derrida, pressupunha-se convivência social entre os termos, marcados e não-

                                                 
24 DERRIDA, Jaques. Positions. Trad. Livre, Chicago: University of Chicago Press, 1981. 
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marcados, e estes entre si, circunstância que deixou de ocorrer com o isolamento produzido no 

Vale do Javari, após a demarcação realizada pelo Estado. Em outras palavras, as identidades, 

construídas diariamente no jogo de poder das diferenças, ou por meio delas, não podem ser 

simploriamente forjadas mediante o surgimento de diferença artificial, produzida e imposta 

pelo homem. 

 Diante do problema, há, portanto, necessidade de entrelaçar definições jurídicas e 

geográficas, sob a perspectiva pragmática, para melhor compreensão do processo de 

identificação e das formas pelas quais os indivíduos se projetam em suas identidades culturais.  

 O método pragmático, ressalte-se, assume papel especial no debate em torno da crise de 

identidade cultural, social, étnica e econômica sofrida pelos habitantes do Vale do Javari, a 

medida que todas as realidades vividas influenciam suas práticas e essa influência é o seu 

significado para eles25. Ora, o pragmatismo volta-se para o concreto e o adequado, para os 

fatos, a ação e o poder. Isso significa o reinado da identidade (neste caso, entre índios e  

caboclos), da tradição, do temperamento empírico e experiencial, de onde nasce o Geodireito.

  Todavia, o significado da expressão identidade cabocla, para o presente 

trabalho, deve estar situado no interior do debate que entrelaça o Direito, a História, a 

Geografia, a Antropologia e a Sociologia, para melhor compreensão do tema, como veremos a 

seguir. 

 Para Antônio Houaiss, em seu dicionário ilustrado da língua portuguesa, caboclo é o 

indígena brasileiro, de pelo acobreada, mulato descendente de índio.26 

 Por sua vez, Câmara Cascudo crê que deveríamos dizer caboco e não caboclo, pois é 

assim que a grande maioria das pessoas pronuncia no Brasil. Caboco vem de caá, mata, monte, 

                                                 
25 JAMES, William. Pragmatismo. Texto Integral. Trad. Jorge Caetano da Silva. São Paulo: Ed. Martin Claret, 
2005. 
26 HOUAISS. Antônio. Enciclopédia e Dicionário Ilustrado.Rio de Janeiro: Edições Delta, 1997, p. 285. 
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selva, retirado, saído, provindo, oriundo do mato, exata e fiel imagem da impressão popular, 

valendo o nativo, o indígena, o caboclo brabo, o roceiro, o matuto-bruto, chaboqueiro, bronco, 

crédulo, mas por vezes astuto, finório, disfarçado, zombeteiro. Segundo ele, caboco é o 

indígena, o nativo, o natural, o mistura de branco com índio, mulato acobreado, com cabelo 

corrido.27 

 Os estudos do homem na Amazônia, elaborados por Eduardo Galvão28, enfocam o 

processo de constituição do caboclo e sua identidade, enfatizando a influência do meio 

ambiente sobre o homem e o esforço deste para adaptar-se ao ambiente. Quanto à formação do 

caboclo, aborda fatores étnicos e condicionantes de ordem econômica da sociedade nacional. 

Para o autor, o caboclo pode ser considerado como um ser forjado por influências culturais 

indígenas e sociais do meio urbano. Neste contexto, estão inseridos índios destribalizados, 

nordestinos e portugueses, como produto da miscigenação do índio com o branco. Mas também 

Galvão considera o caboclo como homem pertencente às camadas sociais mais baixas, os 

trabalhadores rurais da Amazônia, aqueles tipos físicos de pele amorenada, baixos, troncudos, 

cabelos pretos e lisos, olhos rasgados e profundamente ligados às lendas e crenças da cultura 

indígena. 

 Observa-se historicamente que a origem do caboclo remonta ao descobrimento do 

Brasil, ou seja, ao ano de 1500, quando da chegada dos portugueses na Amazônia. Segundo 

Moran29, os portugueses que aqui chegaram casaram-se com mulheres indígenas, dando 

surgimento a uma grande população mestiça. A fase que compreendeu o período de 1500 até 

1850 foi caracterizada por intensa troca cultural entre as sociedades indígenas e os mestiços, 

                                                 
27 CASCUDO, Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo: Melhoramentos, 1994, p.165. 
28 GALVÃO, Eduardo. Encontro das sociedades: índios e brancos no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
29 MORAN, E.F. The Adaptive System of the Amazonian Caboclo. In WAGLEY C. (org). Man in the 
Amazon. University Presses of Florida, Gainesville, USA, 1974. 
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oriundos dos cruzamentos mencionados, mesmo porque o movimento de imigrantes na região 

somente se tornou significativo no período de 1850 a 1875.30 

 Quanto às características harmoniosas em relação ao seu habitat, o homem amazônico 

foi citado por muitos escritores, entre eles Euclides da Cunha. No seu clássico Os Sertões, com 

seu estilo peculiar, descreveu a guerra de Canudos em três partes, onde a primeira corresponde 

ao palco do movimento (a Terra); a segunda, o elenco da guerra (os Homens) e, finalmente, a 

terceira, o próprio confronto (a Luta). Para Cunha, é de grande complexidade o problema de 

raças no Brasil. Disse ele sobre o negro, o índio e o branco: Adstrita às influências que 

mutuam, em graus variáveis, três elementos étnicos, a gênese das raças mestiças do Brasil é 

um problema que por muito tempo ainda desafiará os esforços dos melhores espíritos.Sobre o 

homem do norte e sua capacidade de não se envolver em confrontos catastróficos, 

comparando-o com o escravo africano, Euclides argumentou: É que o filho do Norte não tinha 

um meio físico que o blindasse de igual soma de energias. Sobre a miscigenação, completou: 

Sem idéia alguma preconcebida, pode-se afirmar que a extinção do indígena, no Norte, 

proveio, segundo o pensar de Varnhagem, mais em virtude de cruzamentos sucessivos que de 

verdadeiro extermínio.31 Note-se que esta é uma importante posição histórica, porém marcada 

no seu devido tempo. 

 Ainda no contexto histórico, Capistrano de Abreu chegou a afirmar que a mestiçagem 

estaria longe de ser o resultado de uma imposição do povo conquistador sobre os nativos. Para 

ele, o que ocorreu foi uma preferência da mulher gentia pelo europeu, muitas vezes até 

estimulada por motivos sociais. Sobre o comportamento das índias, Abreu chegou a comentar 

que a mestiçagem se explica pela ambição de terem filhos pertencentes à raça superior, pois 

                                                 
30 FRAXE, Therezinha J. P. Cultura Cabocla-Ribeirinha: Mitos, lendas e transculturalidade. São Paulo: 
Anablume, 2004, p.109. 
31 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. 6ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2003, p.96. 
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segundo as idéias entre elas correntes só valia o parentesco pelo lado paterno32. Ora, tal 

assertiva tenta mitigar, ainda que em parte, o discurso até certo ponto romântico, no sentido de 

que os indígenas foram vítimas de um extermínio brutal e de uma mistura forçada entre raças 

cujo relacionamento íntimo não desejavam. Não foi bem assim que a história aconteceu, 

segundo Capistrano, já que as indígenas espontaneamente preteriram seus irmãos étnicos em 

favor do homem europeu33. Por sua vez, não podemos esquecer que as normas jurídicas 

protetoras dos territórios indígenas se fundamentam primordialmente em tal argumentação, 

cuja contestação por parte da história põe em dúvida a legitimidade, uma vez que a 

exclusividade das suas terras tradicionais funcionaria como uma espécie de pagamento por 

uma dívida histórica, quiçá inexistente, da nação. 

 Por sua vez, Gilberto Freyre já argumentou que a sociedade brasileira é de todas da 

América a que mais se constituiu de forma harmoniosa, no que diz respeito às relações de raça. 

As trocas, segundo ele, teriam ocorrido dentro de um ambiente de quase reciprocidade cultural, 

fenômeno que resultou no máximo de aproveitamento das experiências e valores das raças, por 

ele definidas como atrasadas e adiantadas, referindo-se respectivamente aos nativos e 

adventícios, ou, em outras palavras, conquistado e conquistador. O autor pernambucano, no 

intento de descrever com minúcias o início do período de entrelaçamento racial, chegou a 

utilizar a expressão quase intoxicação sexual para referir-se ao ambiente em que começou a 

formação da vida brasileira. As mulheres eram as primeiras a se entregarem aos brancos, as 

mais ardentes indo esfregar-se nas pernas desses que supunham deuses. Davam-se ao europeu 

por um pente ou um caco de espelhos.34 

                                                 
32 ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial. Rio de Janeiro, 1928. 
33 O pensamento referido, diante da feição contemporânea jurídica e social brasileira, não estaria mais 
condizente, em especial pela necessidade de observar que as sociedades indígenas possuem direitos pré-
existentes que não nos pareceria justo ignorar. 
34 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 
patriarcal. 34ª ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 1998, p 93. 
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 O breve relato acima, cuja referência fazemos mais para resgatar posições históricas 

que para a elas aderir,  mostra sua importância na medida em que reforça a idéia deste trabalho, 

no sentido de que o homem amazônico não é somente o indígena, mas também seus 

descendentes, oriundos do cruzamento com o chamado colonizador, seja porque mantêm seus 

costumes, rituais, traços físicos, métodos de sobrevivência, seja porque estão vinculados ao 

espaço pela mesma experiência, pelos mesmos antepassados, pela mesma emoção, história e 

tradição. Eis que o país -  especialmente a Amazônia -  já possui sua própria identidade, 

oriunda de mais de cinco séculos de vida tipicamente brasileira, com uma mistura de raças, 

cores e culturas que nenhuma norma jurídica é capaz de ilidir, pena de carecer de legitimidade. 

 Várias são as demonstrações na sociedade brasileira da vasta influência ameríndia, 

como também da africana. Como já lembrou Freyre, nossas instituições sociais tanto quanto 

nossa cultura material deixaram-se alargar de tamanha influência, da qual se contaminaria o 

próprio Direito, não diretamente, é certo, mas sutil e indiretamente. Um exemplo que refletiria 

tal contaminação, lembrado tanto por Freyre quanto por Clóvis Beviláqua35, seria a suavidade 

brasileira na punição do crime de furto, que provavelmente demonstra particular 

contemporização do europeu com o ameríndio, quase insensível à noção desse crime em 

virtude do regime comunista ou meio comunista de sua vida e economia.36  

 Percebe-se, portanto, que há várias décadas os escritores já vem despertando a 

sociedade para uma reflexão pragmática em torno das práticas históricas e suas representações 

individuais e coletivas sobre a situação que envolve a complexa formação do povo brasileiro, 

especialmente o caboclo amazônico, cuja identidade em relação ao território por ele ocupado 

                                                 
35 O pensamento deste jurista marcou profundamente o século XX, em especial no Brasil. Todavia, não podemos 
deixar de mencionar, em relação aos integrantes das sociedades indígenas, que ele demonstrou um certo 
conservadorismo em suas idéias, chegando a dispensar-lhes tratamento semelhante aos selvagens, justificando-se 
aqui uma crítica por tal circunstância. 
36 BEVILAQUA, Clóvis. Criminologia e Direito. São Paulo: Red Livros, 2001. 
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encanta aos que se dedicam a estudá-la, devendo, pois, ser rejeitada tentativa no sentido de 

enquadrá-los como meros posseiros marginais. 

 O caboclo possui em relação à terra uma verdadeira realidade estável, tanto mais se 

considerarmos que a história dos nativos e a história dos caboclos fazem parte de uma mesma 

história brasileira, onde se observa um contínuo compartilhar de combinações, símbolos e 

sínteses diversas entre as culturas. Ora, uma cultura não precisa ser necessariamente 

homogênea. É inegável que a organização social de uma determinada cultura pode depender 

tanto da diferenciação de experiências como do fluxo comunicativo. Essa é exatamente  a 

paisagem em que floresceu a cultura cabocla, sendo que a questão da etinicidade e os conflitos 

daí advindos, como no caso do Javari, demonstram apenas uma das tantas faces que um mesmo 

grupo pode assumir. 

 

1.3. A perspectiva da experiência 

 

De parte a parte, cada um ser é aquilo em que se torna em si 
mesmo, como resultado de trocas sociais vividas também com a 
natureza, com um outro: homem, animal, planta, monte, rio ou 
deus. É por isso que, em muitos mitos de culturas tribais de todo 
o mundo, atos essencialmente sociais de seres e corpos de seres 
da natureza fundam e regeneram planos da realidade social (um 
clã, uma tribo, uma nação indígena, uma instituição tribal como 
o matrimônio ou a matrilocalidade, um rito de passagem, uma 
crença de que parentes mortos podem retornar ao mundo dos 
vivos). Do mesmo modo como – reciprocamente - gestos 
humanos realizados como experiência social dotada de sentido 
simbólico recriam e perenizam planos de equilíbrio natural: um 
rito propiciatório fertiliza a terra, uma conduta social adequada 
mantém a regularidade da troca de estações, assim como um ato 
humano inadequado pode romper provisória ou definitivamente 
um plano de permutas entre o mundo natural e o humano.37 
 

 

                                                 
37 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Somos as Águas Puras. São Paulo: Papirus, 1994, p.23. 
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Existem duas maneiras de experienciar, segundo Tuan38. A experiência pode ser direta 

e íntima, ou pode ser indireta e conceitual, mediada por símbolos. 

Normalmente, conhecemos o lugar em que moramos intimamente, embora não 

conheçamos tão bem nosso país, principalmente por sua imensidão, em se tratando de extensão 

territorial. Daí decorre a conclusão de que uma pessoa pode conhecer um lugar de modo 

especialmente íntimo, ou apenas conceitual. Se alguém nos disser que sabe onde fica o Vale do 

rio Javari, já foi lá, mas não sabe quem são suas populações tradicionais, poderíamos concluir 

que esta afirmativa seria um clássico exemplo de experiência meramente conceitual. Ora, 

experiência é um termo que abrange as diferentes maneiras pelas quais uma pessoa conhece e 

constrói a realidade. Tais maneiras podem variar desde os sentidos mais diretos e passivos 

como o olfato, paladar e tato, até a percepção visual ativa e a maneira indireta de simbolização. 

É o pensamento, todavia, quem, nas palavras de Tuan, dá colorido às experiências 

humanas, cuja manifestação é explícita pelas emoções, incluindo-se aí as sensações cotidianas 

de frio, calor, dor, medo, prazer, ansiedade, desespero e solidariedade – essas duas últimas de 

fundamental importância para a construção do pragmatismo em Rorty. 

Por outro lado, para o ser jurídico, a experiência está meramente voltada para o mundo 

exterior e, sendo decorrente de alguma ação humana, as conseqüências daí advindas variam 

sucintamente entre a perda de algum direito e a sua eventual reparação. Trata-se, 

lamentavelmente, de uma perspectiva simplória e insuficiente, já que não leva em consideração 

a mente humana como elemento capaz de absorver e representar o tempo e o espaço através da 

emoção, com todas as suas impurezas e imperfeições decorrentes do próprio gênero da 

humanidade. 

                                                 
38 TUAN, Yi Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Trad. Lívia Oliveira. São Paulo: Difel, 1983. 
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Eis porque o Geodireito deve estar norteado pelos conceitos deweyanos de experiência 

e pensamento reflexivo, os quais asseguram visibilidade a um processo que afeta tanto o 

homem comum, seja o indígena ou o caboclo do Vale do Javari, como também o poeta, o 

filósofo, o cientista. Tal processo se reproduz na própria evolução do gênero humano e foi 

assim explicado por George Browne Rego, em trecho de texto citado anteriormente: 

 

 Em síntese, a metodologia e a lógica Deweyana não são 
feitas para atender apenas determinados estágios do 
desenvolvimento científico e tecnológico de algumas culturas. 
Mas uma proposta que serve, evolutiva e universalmente, ao 
ser humano, em qualquer fase de seu desenvolvimento 
histórico. 

 

 Rorty39, também pragmatista, tentou explicar a experiência como sendo a 

relação dos elementos do cosmos entre si. Quando tal experiência se dá com o homem, ela 

ganha camadas de re-significação. Dewey chamava tal re-significação da experiência de vida 

e, especialmente, vida humana, e quando preparada e cuidada, ele a denominava educação. 

Por ele, o processo do pensamento e da experiência ocorre naturalmente quando há um 

problema a ser resolvido, uma pergunta a ser respondida ou uma dúvida a ser solucionada. Por 

sua vez, o pensamento deweyano sugere, neste contexto, cinco fases a percorrer: ocorrência de 

um problema, análise do problema, formulação de hipótese, experimentação e elaboração de 

idéias. Sua visão, portanto, não desconsidera a experiência (por ele chamada de 

experimentação), ao mesmo tempo em que interliga educação com democracia. 40   

A noção de experiência levou os pragmatistas a notar de modo especial o campo 

prático. Uma vez que a experiência é a interação entre elementos, e dado que a interação é 

                                                 
39 RORTY, Richard. Philosophy and the Mirror of  Nature. Trad. Livre, New Jersey: Princeton,1980. 
40 DEWEY, John. Democracia e Educação. São Paulo: Melhoramentos, 1974. 
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uma ocorrência, não foi difícil dizer que a filosofia deveria ver como aquilo que ocorre 

efetivamente ocorre, ou seja, como acontece a prática. 

No pragmatismo, o feito, na perspectiva de ação, tende a ser espontâneo, e não é 

apenas do homem sobre a natureza e outros homens, mas é ação de todos os elementos do 

cosmos sobre todos os elementos do cosmos. A cosmologia relacionalista do pragmatismo não 

permite a idéia de fixação de um telos a partir de uma filosofia da história. Ou seja, o 

pragmatismo não prega um fim em si mesmo para a história da humanidade, já que todo fim é, 

por seu turno, um meio para se alcançar um objetivo; e o meio é, por assim dizer, um fim na 

perspectiva de ação. 

Por outro lado, Rorty, comentando sobre experiência e democracia, acredita que não há 

como ser democrata e dizer que a democracia deve ser garantida a qualquer preço, já que a 

democracia é, por si mesma e por definição, o regime de criação e aceitação de pessoas 

diferentes. Tais pessoas, em democracia, serão cada vez mais e mais diferentes. Neste 

contexto, para o filósofo Rorty, o papel da sociedade que a garante, como a sociedade 

democrática, não é só fazer valer o que quer a maioria, mas, sobretudo, garantir o respeito ao 

que as minorias desejam. Transpondo essa visão para o caso do Vale do Javari, o papel da 

sociedade, inclusive tendo como integrante o operador do Direito, seja ele um Juiz, seja um 

Advogado, seja um membro do Ministério Público, seja um intelectual, seria, na perspectiva 

rortyana, garantir o respeito ao direito das minorias (os termos marcados de Derrida,  seja de 

indígenas, seja de caboclos), até agora excluídas de prestações estatais mínimas, inerentes à 

cidadania. 

 

1.4.Os sentimentos pelo lugar sob a visão do ser jurídico 
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Topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou 
ambiente físico. Difuso como conceito, vívido e concreto como 
experiência, o termo topofilia associa sentimento com lugar. O 
meio ambiente pode não ser a causa direta da topofilia, mas 
fornece o estímulo sensorial que, ao agir como imagem 
percebida, dá forma às nossas alegrias e ideais.41 

 

Desde o início da humanidade, o contato físico e emocional com o ambiente em que 

habita o homem é traço característico de sua espécie. 

Quando uma pessoa, ou mesmo seu grupo familiar e social finca residência em um 

determinado lugar, é natural que, ao longo dos anos, haja uma troca de sentimentos e emoções 

em relação ao local. 

Eis porque uma das premissas eleitas para esta pesquisa é a idéia de que o homem, com 

o passar do tempo, fica intimamente ligado ao espaço e ao lugar, não sendo razoável ao Direito 

desconsiderar esse fenômeno. 

Assim, trabalharemos com a idéia de que a tradição da terra está vinculada à afeição 

que o homem e o grupo ao qual pertence possam ter em relação ao lugar por eles ocupado. 

Neste sentido, mencionamos a fala (discurso indireto) de indivíduos não-índios, 

caboclos do Vale do Javari, onde é possível identificar seus sentimentos antes e após a 

demarcação: 

   ...Nasceu na comunidade de São Luís, no rio Javari. Morou 
nessa comunidade até seus oito anos. Depois foi subindo o rio e 
foi morar no seringal Forte Velho, abaixo do Estirão. Construiu 
família no seringal Mira Flores. Nesse seringal teve dez filhos, 
sendo que dois deles morreram. O nome da sua esposa é 
Perpétua Pereira. Após vários anos foi morar no rio Jaquirana, 
que é a continuação do rio Javari. Nessa época não tinha patrão e 
vendia a produção para quem quisesse comprar. Sua casa era 
sempre de palha e paxiúba. Criava galinha, porco e pato e a roça 
era só para o consumo. Sua casa tinha 3 quartos, sala e cozinha e 
tinha casa de farinha. Saiu do rio porque a organização Perpetau 

                                                 
41 TUAN, Yi-Fu. Topofilia: Um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Trad. Lívia Oliveira. 
São Paulo: Difel, 1980, p. 5. 
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fechou o rio. Essa organização se uniu com a Funai e mandou os 
índios colocarem placas. São várias organizações e o depoente 
não sabe quem manda. O depoente viu eles conversando com os 
índios sobre a demarcação do Igarapé Sória até o Igarapé Rio 
Negro. Essa organização é de americanos. Tem uma outra 
organização que se chama América sem Fronteiras e Civage. 
Todas essas organizações se combinam com os índios. Um dia 
foi entrar no rio e o rio já estava fechado e agora não tem casa, 
não tem roça. Lá no rio só tinha índio amigo e não tinha índio 
brabo. Agora os índios estão ganhando muito dinheiro. Já tem 
hospital e escolinha pequena no Jaquirana.42 
 
   ...Sempre morou na mesma colocação. As casas lá são muito 
fracas e acabam fácil e todo ano tem que mudar a cobertura. Saiu 
de lá por causa da Funai. A Funai começou a dificultar o trabalho 
do autor e impedir que ele subisse o rio. A Funai começou a 
demarcar lá pra cima e depois foi baixando. A Funai chegou a ir 
à casa do autor e dizer que era para ele sair porque a terra era dos 
índios e não deles...Ninguém ia sair de lá se não fosse a Funai43. 
 

 
No primeiro depoimento fica claro o sentimento de saudade da época em que as 

comunidades viviam em comunhão, dividindo a terra. Ao dizer que possuía casa e roça e os 

índios eram amigos, o caboclo expressa sua visão diante do lugar tradicionalmente ocupado, 

até a demarcação. Para ele, o lugar ocupado significava terra, moradia,  trabalho,  convivência 

pacífica com grupos diversos. Ao perder tudo isso, perdeu parte de sua própria identidade. 

No segundo depoimento, é possível perceber a noção de espaço continuado, pela 

expressão sempre morou na mesma colocação. Fica explícito que foi o Estado (Funai) o 

responsável pela expulsão dos caboclos, que preferiam ter permanecido no local. Até então, os 

problemas espaciais eram todos resolvidos internamente, entre comunidades de mestiços e 

indígenas, sem necessidade de intervenção do Estado, mesmo porque valia o paradigma das 

leis endógenas de cada grupo, já que no mundo globalizado os povos vivem cotidianamente o 

                                                 
42 Processo JEF/AM n. 2003.32.00.700196-3, p.60. 
43 Processo JEF/AM n. 2003.32.00.700691-4, p. 27. 
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que Antony Giddens chama de encaixe e desencaixe (categorias utilizadas para explicar o 

território humanizado, construído e identificado por cada grupo social)44. 

Eis porque o território ocupado por cada cidadão, enquanto categoria teórica inerente à 

geografia, em especial a de Milton Santos45, compõe o arcabouço teórico da presente 

dissertação, ressaltando-se que o território regional, sob a visão de tradição, é também um 

quadro de vida partilhado e uma vivência coletiva das vantagens da amenidade específica 

oferecida pela região46, sobretudo combinando harmoniosa e eficazmente as diversas 

amenidades locais. 

Merece reflexão o pensamento de Milton Santos, ao mencionar como a divisão do 

território brasileiro vem ocorrendo de maneira desordenada, em prejuízo do próprio cidadão e 

em benefício das empresas privadas: 

 No caso do Brasil, cuja ocupação territorial capitalista é 
recente – há apenas 20 anos o Brasil é inteiramente ocupado -, 
existem ainda áreas onde a necessidade de zoneamento, digamos 
assim, não é tão forte. 
   Além disso, a tarefa em nosso país é por enquanto impossível, 
porque a escolha de bons lugares já foi entregue às empresas. As 
grandes empresas escolhem os lugares que lhes interessam, 
deixam o resto para as outras, que vão, na respectiva ordem, 
escolhendo outros lugares. E o Estado não deseja participar do 
processo de condenar disciplinamento do território. Bom, há 
nessa desordem a oportunidade intelectual e política de nos 
deixar ver como o território revela o drama da nação, porque ele 
é, eu creio, muito mais visível através de território do que por 
intermédio de qualquer outra instância da sociedade.A minha 
impressão é que o território revela as contradições muito mais 
fortemente. Se se pudesse falar em um cotidiano nacional, este 
seria mostrado pelo território. A grande desordem atual do Brasil 
é muito mais visível a partir do território, o que está dando à 
Geografia um papel importante na interpretação e, mais tarde, na 
tarefa de reconstrução do país.47  

                                                 
44 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. 2ª. ed. Trad. Raul Fiker. São Paulo: Ed Unesp, 
1991. 
45 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1996. 
46 SANTOS, Milton. Território, globalização e fragmentação.São Paulo: Hucitec, 1994, p.63. 
47 SEABRA, Odete. Território e Sociedade: Entrevista com Milton Santos.2ª.ed.,2ª. reimp.,São Paulo: Ed. 
Fundação Perseu Abramo, 2004, p.21. 
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Por sua vez, parece inegável que a noção de idéia de período e de periodização constitui 

um avanço na busca dos valores tradicionais de um território. É necessário, portanto, pesquisar 

como o sistema jurídico nacional enfrenta a percepção, atitudes e valores do ambiente 

ocupado pelo homem.48  

Na presente pesquisa, a temática central leva, sobretudo, em consideração a expressão 

anglo-saxônica place counts, isto é, o lugar tem importância49. Isso porque o Direito e as 

instituições que o operam não podem ignorar o que representa para o homem e sua família a 

relação afetiva que o grupo possui com a terra ocupada.  

Ingressando no sistema do rio Javari, observamos como a ausência de solução jurídica 

para a questão compromete e fragmenta o ambiente e suas populações, deixando-as à mercê da 

própria sorte. Vejamos neste sentido, o que pensa, aos 72 anos, uma cabocla expulsa da região: 

 ... Nasceu no rio Ituí e sempre morou lá. Saiu de lá no ano de 
1988 porque foi pressionada pela Funai. A Funai pediu para 
saírem para evitar um conflito entre brancos e índios. A autora 
não esperou ser expulsa, saiu antes mediante pressão da Funai de 
que deveriam sair enquanto era tempo para evitar outros 
problemas. Não recebeu nenhuma indenização. Deixou para trás 
sua casa feita de paxiúba, coberta com palha, deixou também 
casa de farinha. Também tinha plantação de tudo, macaxeira, 
banana, etc... Não faz idéia do valor de seus bens... Ficou muito 
triste em sair de lá, porque foi lá que nasceu, se criou, casou, 
constituiu família. Seus avós e seus pais moravam lá, tinha raiz 
lá...Se sentiu desamparada50.  
 
 

Ao afirmar que estaria desamparada, a cabocla demonstra seu descrédito diante do 

Estado e do Direito, já que estes ignoraram sua história de vida, tornando invisível para o 

mundo exterior a sua vinculação com a terra, que lhe dava moradia, alimento e sustento. Tal 

                                                 
48 TUAN, Yi Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Trad. Lívia Oliveira. 
São Paulo: Difel, 1980. 
49 WERLEN, Benno. Society, Action and Space: An Alternative Human Geography, trad. livre, 1st.ed., London: 
Routledge, 1988. 
50 Processo JEF/AM n. 2003.32.00.700111-3,p.60. 
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assertiva representa tanto para o Direito quanto para a Geografia Cultural a desesperança do 

homem nas instituições, já que o Estado desvalorou os ritos que conformavam as identidades 

da população de mestiços e índios, todos descendentes de um mesmo povo, de uma mesma 

tradição.  

Neste contexto, procuraremos mostrar as possibilidades de uma nova interpretação, 

dentro do sistema jurídico, do conceito de território tradicional, tomando por base as 

categorias teóricas já referidas e, sobretudo, o interlace entre o Direito e a Geografia sob a 

visão da filosofia prático-pragmática, dando surgimento ao chamado Geodireito. 

Cremos que o espaço contemporâneo, seja na percepção jurídica, seja na geográfica, 

deve ser visto de maneira mais ampla, dado que a restrição aos limites meramente físicos e 

materiais (perspectiva tecnicista) não confere a visibilidade necessária para a solução dos 

problemas cotidianos.O Direito, portanto, não poderia ficar alheio a esta nova visão, insistindo 

em operar com conceitos estáticos de espaço e lugar. Encaixa-se, aqui, a lição de Yu-Fu Tuan: 

 A superfície terrestre é extremamente variada. Mesmo um 
conhecimento casual com sua geografia física e a abundância de 
formas de vida, muito nos diz. Mas são mais variadas as maneiras 
como as pessoas percebem e avaliam essa superfície. Duas pessoas 
não vêm a mesma realidade(...) O termo topofilia associa sentimento 
com lugar. O estudo da percepção, as atitudes e dos valores do meio 
ambiente é extraordinariamente complexo. A cultura e o meio 
ambiente determinam em grande parte quais os sentidos são 
privilegiados. No mundo moderno tende-se a dar ênfase à visão em 
detrimento dos outros sentidos; o olfato e o tato, principalmente, por 
requererem proximidade e ritmo lento para funcionar e por 
despertarem emoções. Certos meios ambientes naturais têm figurado 
nos sonhos da humanidade de um mundo ideal: a floresta, a praia, o 
vale e a ilha. A construção do mundo ideal é uma questão de remover 
os defeitos do mundo real. A Geografia fornece necessariamente o 
conteúdo do sentimento topofílico. Os paraísos têm uma certa 
semelhança familiar porque os excessos da geografia (muito quente ou 
muito frio, muito úmido ou muito seco) são removidos.51 
 

                                                 
51 TUAN, Ti Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente.Trad. Lívia Oliveira. 
São Paulo: Difel, 1980. 
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 Percebe-se, portanto, que o plano inicial em que se fundamenta o Geodireito é 

sustentado pelo argumento que associa espaço, experiência, tempo e emoção. 

 

1.5.Entre a emoção e a tradição: um espaço híbrido  

 

 É a sociedade, isto é, o homem, que anima as formas 
espaciais, atribuindo-lhes um conteúdo, uma vida. Só a vida é 
passível desse processo infinito que vai do passado ao futuro, só 
ela tem o poder de tudo transformar amplamente.52 

 

As pessoas sonham com lugares que acreditam serem ideais. Por outro lado, em qualquer 

lugar onde haja seres humanos, haverá o lar de alguém - com todo o significado afetivo da 

palavra. Na complexa sociedade moderna, os gostos individuais por ambientes naturais podem 

variar enormemente. Enquanto uns preferem viver nas planícies tropicais, outros não se 

separam de suas paisagens geladas. O próprio ambiente natural pode produzir uma sensação de 

abrigo, desde que seja ao menos penetrável.O homem moderno deseja enormemente uma 

cabana na floresta, porém não como moradia, mas como efêmero retiro onde pretende soltar a 

imaginação, a luxúria e a satisfação de estar em contato com a natureza. Em seu sonho, 

todavia, não se dá conta de que existem comunidades tradicionais vinculadas ao local objeto e 

seu alvo de consumo. Enquanto deseja o espaço como mera diversão, não consegue 

compreender como é possível suportar habitualmente esse meio de viver, sem metrô, sem trem, 

sem enlatados, sem shopping center. Neste contexto, o estado se alia à sua incompreensão e 

dedica às tais comunidades o espaço híbrido e impuro, do abandono e da exclusão de direitos.  

                                                 
52 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 3ª ed. São Paulo: Hucitec, 
1999,p.88. 
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As pessoas atentam para os aspectos do meio ambiente que lhes inspiram respeito ou lhes 

prometem sustento e satisfação no contexto das finalidades de suas vidas. Se um indivíduo 

reside no berço de uma floresta, acredita que merece a proteção das matas e dos rios, de onde 

pode retirar seu alimento e sobrevivência. Eis porque o papel do meio ambiente na formação 

da emoção que se agrega ao patrimônio sentimental do seu morador não pode ser ignorado pelo 

ser jurídico. O território habitado é espaço humano, é espaço usado, onde ocorrem formas de 

produção e consumo, por mais rudimentares que sejam. É o que se depreende do discurso de 

um caboclo amazônico (analfabeto de 75 anos) que habitou a região do Vale do rio Javari, de 

onde foi expulso: 

   ... Lá no rio, junto com o pai e irmãos, cortava seringa e 
madeira no inverno. Tinha plantação, roça, milho, tinha casa lá..., 
tinha família, tinha tudo. Trabalhava com madeira, e saiu por 
causa da Funai, senão teria ficado.53 
 

 
Pela narrativa acima transcrita, é possível identificar que o caboclo possuía uma mínima 

estrutura de sobrevivência, agregada ao espaço por ele habitado, até a chegada do Estado-

Funai, que lhe retirou bruscamente os meios de sobrevivência, alterando o meio ambiente e 

suas comunidades, que interagiam cotidianamente, através da produção, da família, dos 

sentimentos e das funções que cada um exercia na localidade. 

Neste sentido, a questão da aceitação e percepção da emoção em relação ao espaço 

territorial na Amazônia surge como uma porta de solução para os fenômenos decorrentes dos 

conflitos que não param de surgir. As transformações espaciais e o crescimento das 

desigualdades não têm encontrado um caminho de solução célere e objetiva por parte do direito 

e do Estado.  

                                                 
53 Processo JEF/AM n. 2003.32.00700187-4, p.61. 
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Todavia, não é a primeira vez na América do Sul ou no Brasil que um grupo de 

habitantes sofre com a falta de visibilidade jurídica do sistema para com a tradição de sua 

comunidade. O drama histórico dos Guarani já foi estudado por Clovis Lugon, que sobre as 

últimas reduções do grupo, situadas ao norte do Paraná, já firmou seu posicionamento crítico, 

mormente em relação aos abusos cometidos, acabando por concluir que a decadência daquela 

nação se aproximava em um curso inexorável54. Estava certo o escritor. Os guaranis do Paraná 

foram sacrificados em massa por Lopez, sucessor de Francia – o primeiro Presidente do 

Paraguai, que exerceu a ditadura entre 1811 e 1840 . Na guerra desesperada por territórios que 

o Paraguai sustentava contra as nações vizinhas, em 1848, Lopes proclamou as reduções 

guaranis como sendo cidades livres, ao mesmo tempo em que delas varria definitivamente o 

que ele considerava um verdadeiro comunismo. Lopez, o ditador, apoderou-se, em nome do 

Estado, de todo o solo cultivado, das moradias, igrejas e estâncias. Com a destruição quase 

total do grupo nativo, ele decidiu que iria reorganizar o lugar entre os sobreviventes e alguns 

colonos. Cada família recebeu no máximo duas ou três vacas, uma pequena provisão de cereais 

para a próxima semeadura e um lote de terreno. Os instrumentos da lavoura, pertencentes à 

própria nação esmagada, foram deixados sob empréstimo. Conseguiu-se reduzir os Guarani à 

condição de posseiros marginais de seu próprio território, todavia agora fragmentado e 

transfigurado, ao mesmo tempo em que os tornaram expropriados de tudo quanto haviam 

construído. É bom lembrar que os lotes atribuídos encontravam-se, não por acaso,  a léguas da 

localidade original. Descontentes, os índios construíram cabanas em seus lotes e para lá se 

retiraram, sendo que rapidamente alguns colonos invadiram as reduções e se apoderaram de 

algumas casas. Diante deste quadro, é possível concluir que a pacífica nação guarani havia se 

transformado, após 1850, numa verdadeira cidade de guerra. Mas a vida não abandonou tais 

                                                 
54 LUGON, Clovis. A República Comunista Cristã dos Guaranis: 1610/1768. Trad. Álvaro Cabral, 3ªed., Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 328. 
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territórios, inicialmente desbravados pelos missionários jesuítas. Tanto que a paisagem 

marcada pelo majestoso Paraná, a despeito da destruição de algumas construções históricas, 

conservava toda sua beleza. Foi o dr. Martin de Moussy55 quem descreveu com precisão o 

caminho que o levou de uma redução a outra, por entre vales sombreados: É difícil contemplar 

uma região mais agradável e sedutora. Contudo, com sua população bastante mesclada, a 

região caminhava para uma nova realidade, com a formação de um novo grupo social, onde a 

cultura de antigos tempos e de novos tempos se entrelaçaria para toda a eternidade. 

Com o relato retrospectivo, onde os guarani aparecem mais como um exemplo de uma 

república que desapareceu demasiadamente cedo da história do mundo56 e menos como 

comparativo com os caboclos do Vale do Javari, é possível constatar que em ambas as 

situações o Direito não foi capaz de solucionar os conflitos, seja os de natureza social, seja de 

natureza cultural, seja jurídica. De um lado, grupos que possuíam sua própria organização, aqui 

vista em sentido amplo, e de outro o Estado, com suas normas a impor sobre aqueles a 

qualquer preço, sem perceber os valores de cada um. O resultado não poderia ser diferente: no 

primeiro caso-  dos índios guarani – os horrores aos habitantes; no segundo caso – do Vale do 

Javari – a expulsão dos caboclos marcados. Entre uma e outra situação, um ponto em comum, 

um espaço híbrido, onde nunca se valorou os elementos que ocupam a outra face da emoção e 

da tradição – a liberdade e a segurança de sobreviver em meio a convivialidade e a harmonia. 

Neste ponto, foi Gilberto Freyre57 quem melhor explicou que, do equilíbrio das oportunidades 

e do jogo das circunstâncias ambientais, depende a capacidade para suportar contradições 

culturais ou mesmo harmonizá-las. 

                                                 
55 MOUSSY, Martin de. Description Géographique et Statistique de la Conféderation Argentine: memoire 
sur la ruine des missions des jesuites. Trad livre, 3 vol. Paris, 1852, 1993 páginas. 
56 O desaparecimento  referido guarda relação com a república que se pretendia construir e não como sociedade 
indígena, mesmo porque o Brasil registra, atualmente, os Guarani como terceiro maior grupo indígena a resistir 
desde a época pré-colombiana. 
57 FREYRE, Gilberto. Interpretação do Brasil: aspectos da formação social brasileira como processo de 
amalgamento de raças e culturas. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1947. 
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A necessidade de tolerar as diferenças, por sua vez, não pode ser confundida pelo sistema 

jurídico como tentativa de unificar as culturas nacionais, mesmo porque isso realmente não é 

possível. Ora, como disse Stuart Hall, em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, 

deveríamos pensá-las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença 

como unidade ou identidade58. As culturas nacionais são atravessadas por profundas divisões e 

diferenças internas, onde a unificação ocorre apenas através do exercício de formas distintas de 

poder cultural. É inegável que inexiste uma nação composta por um único povo, uma única 

etnia. As nações modernas são, todas, espécies de híbridos culturais, não sendo plausível que 

sistema jurídico aceite a grosseira tarefa de inventar uma norma hábil a arianizar as culturas, 

forjando uma cultura nacional pura, intocável, segregada, fechada, ainda que esta seja a dos 

nativos. Sob a capa de  nação e nacionalismo, a idéia pode acabar no fosso do racismo, mesmo 

que este não queira ser reconhecido como tal, pregando um discurso de restauração de 

comunidades primitivas. Sem perceber, o Direito pode estar sendo instrumento de um discurso 

ideológico que privilegia um argumento onírico e transforma o terriório em ilha coroada como 

etnicamente purificada59 

Retomando o discurso para a temática aqui estudada, é possível argumentar que cada 

grupo humano que habita as diferentes localidades da Amazônia brasileira possui um conjunto 

de crenças e hábitos que os vincula tradicionalmente àquele espaço. A fragmentação e a 

transfiguração do local, em nome da necessidade de resgatar o passado dos nativos, podem vir 

a gerar problemas ainda mais graves e mais complexos, sem falar no incalculável prejuízo 

decorrente da interrupção de troca de saberes e culturas que deveriam servir de base 

                                                 
58 HALL, Stuart.Identidades Culturais na Pós-Modernidade. Trad. Tomás Tadeu da Silva. Rio de Janeiro: 
DP&A Ed, 1997, p 67. 
59 GILROY, P. The end of anti-racism. In Donald, J. e Rattanzi (org). Race, Culture and difference. Londes: 
Sage, 1992, p.87. 
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principiológica para a reestruturação do sistema jurídico, que enfrenta a atual fase de pós-

positivismo. 

 

1.6. Por uma hermenêutica diatópica para o Geodireito 

 

Só é possível interpretar se existe a compreensão. E esta 
depende da pré-compreensão do intérprete. Por isto a 
compreensão será necessariamente um existencial. O intérprete 
não se pergunta porque compreende, porque ao compreender, já 
compreendeu. Daí a importância da tradição, lugar de inserção 
do homem, como ser-no-mundo e ser-com-os-outros. Impossível 
negar a faticidade. Ao tentar negá-la, esta já atuou no modo de 
compreender-interpretar o mundo.60 
 

 
Causa perplexidade a forma ineficiente como o Estado brasileiro se dedica à solução dos 

conflitos surgidos na região do Vale do rio Javari. Sem êxito na identificação das populações, 

na demarcação das áreas, na condução da política indigenista, na garantia dos direitos inerentes 

às sociedades indígenas e na elaboração de política pública de controle da crise dos expulsos,  

demonstra estar distanciado das necessidades e das tensões da sociedade moderna. 

O paradigma do diálogo intercultural, onde a troca de saberes e de cultura entre indivíduos 

de universos diferentes funciona como a senha de acesso ao ser jurídico neste ambiente, vai 

permitir o aparecimento de constelações de topoi61 fortes. Os topoi, segundo o pensamento de 

Boaventura Sousa Santos, são os lugares comuns retóricos mais abrangentes de determinada 

cultura. Funcionam como premissas de argumentação que, por não se discutirem, dada a sua 

evidência, tornam possível a produção e a troca de argumentos. Entretanto, os topoi fortes 

podem se tornar  vulneráveis quando usados em uma cultura diferente. É até mesmo possível 

                                                 
60 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica em Crise:Uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito. 5ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 219. 
61 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In Identidades: 
estudos de cultura e poder. BIANCO, Bela Feldman; CAPINHA, Graça (org). São Paulo: Hucitec,2000, p.30. 
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que ocorra a canibalização cultural e social de um grupo, fazendo proliferar a desagregação do 

seu patrimônio histórico e a disseminação de desigualdades entre seus integrantes. Foi 

exatamente este o fenômeno surgido no Vale do rio Javari, cujos conflitos explodem e 

desafiam a inércia do estado. 

 Aqui, o iniciar de qualquer solução passa pelo diálogo intercultural e pela hermenêutica 

diatópica, tendo em vista as características geopolíticas e jurídicas envolvidas. Senão, vejamos. 

O objetivo da hermenêutica diatópica, construída no pensamento de Boaventura Santos, é 

ampliar ao máximo a consciência de incompletude mútua, por meio de um diálogo que possa 

se desenrolar com passagens em todas as culturas envolvidas no conflito. Aí residiria o caráter 

dia-tópico. 

Para o Geodireito, o instrumento da hermenêutica diatópica em muito possibilitaria a 

compreensão da realidade sócio-cultural de todas as populações tradicionais envolvidas na 

disputa pelo espaço territorial, identificando, dentro do sistema jurídico, os caminhos mais 

adequados à solução dos conflitos. Primeiro, porque essa hermenêutica tende a permitir o 

reconhecimento de incompletudes mútuas, ou seja, nenhuma comunidade (seja sociedade 

indígena, seja não-indígena) seria tão completa e auto-sustentável que dispensaria as outras, a 

sua tradição  e o próprio estado. Segundo, porque se desenvolve tanto na identificação local 

como na inteligibilidade translocal das incompletudes. Em outras palavras, a aceitação da 

hermenêutica diatópica como mecanismo inerente ao Geodireito e às soluções de conflitos 

espaciais, mormente na Amazônia, ao mesmo tempo em que abre um diálogo intercultural, 

permite a reivindicação territorial por aqueles que possuem vinculação com o contexto 

histórico da tradição espacial, facilitando a harmonia intertribal e o controle da ordem natural 

no ambiente. É necessário, todavia, que o Estado assuma a tarefa de estimular a produção 

coletiva de conhecimento, de maneira interativa e intersubjetiva, sem os isolamentos e 
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segregações que elegeu como paradigmas de nacionalismo, mas que vêm gerando insatisfações 

e disputas de caráter até mesmo transnacionais. 

A exemplo do recente fenômeno presenciado na Amazônia, em especial no Vale do rio 

Javari, os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilham de todos os tipos 

tradicionais de ordem jurídica e social, de maneira que não há precedentes62. Tanto em sua 

extensionalidade quanto em sua intencionalidade, as transformações envolvidas na 

modernidade são mais profundas que a maioria dos tipos de mudança característicos dos 

períodos precedentes. As mudanças ocorridas durante os últimos séculos foram e estão sendo 

tão dramáticas que as conseqüências futuras são ainda enigmáticas, seja porque todos os 

conhecimentos revelam-se restritos quando o assunto é análise sobre fatos históricos recentes, 

seja porque nosso sistema jurídico necessita ser reinterpretado de modo a acompanhar tais 

transformações, sob pena de se tornar desacreditado e ineficaz, justificando-se, aqui, o 

emprego metodológico da hermenêutica diatópica para o Geodireito. 

Como já afirmou Streck, interpretar é, pois, hermenêutica, e hermenêutica é compreensão 

e através dessa compreensão se produz o sentido (Sinngebung). Dessa forma, exercitar 

hermenêutica jurídica, para o Geodireito, passa inicialmente pela compreensão do mundo, com 

suas incompletudes e incertezas, rompendo-se com a hermenêutica tradicional, que é 

objetivante e prisioneira do paradigma epistemológico posto e imposto pelo Estado na 

consciência do ser jurídico. Assim, por exemplo, não se pode negar ao mestiço amazônico, 

posseiro de terra cuja ocupação remonta mais de quinhentos anos e muitas gerações, direitos 

inerentes à posse da terra, especialmente  indenização pelos investimentos de séculos de vida 

partilhada, ao argumento de que a Constituição Federal vigente possui normas restritivas de 

direitos e nenhum órgão público pode realizar despesas sem a correspondente previsão 

                                                 
62 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. 2ª. ed. Trad. Raul Fiker. São Paulo: Ed Unesp, 
1991,p.14. 
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orçamentária ou que a terra indígena exclui qualquer direito para os que estejam fora dos 

critérios oficiais e inerentes às sociedades indígenas63. Tal interpretação pode até resolver 

eventual conflito jurídico-processual, mas não resolve o conflito social. O argumento do 

deslocamento ideológico do discurso peca principalmente por não se dar conta do devir 

histórico e social, da consciência exposta aos efeitos da miséria e da exclusão de minorias 

étnicas na Amazônia e de sua situação hermenêutica, ou seja, não traz consigo a compreensão 

prévia, a antecipação do sentido do que seja a função social do Direito. Eis porque oferecemos 

o Geodireito para, a partir da hermenêutica diatópica, chamar a atenção dos operadores e 

intérpretes, no contexto do processo de intermediação do discurso, a fim de melhor 

compreendermos os conflitos sociais decorrentes da luta pelo espaço amazônico, apontando 

caminhos plausíveis para o alcance concreto da pacificação, sem que nos tornemos meros 

reprodutores do discurso dogmático da verdade imposta pelo Estado, através da sua linguagem 

de autoridade, que foi assim definida por Warat: 

   A linguagem de autoridade governa sob a condição de contar 
com a colaboração daqueles a quem governa, ou seja, graças a 
assistência dos mecanismos sociais capazes de produzir tal 
cumplicidade, fundada por sua vez no desconhecimento, que 
constitui o princípio de toda e qualquer autoridade.64 

 

Neste ponto, aderimos ao pensamento de Streck, para quem o Direito, como um dos 

principais legados da modernidade, deve ser visto como instrumento de tranformação social, e 

não como mero obstáculo às mudanças sociais.Ora, se a dogmática jurídica tem criado 

obstáculo à efetivação e realização de direitos, mormente os sociais, o desafio se inicia pela 

reiinterpretação do sistema jurídico, que se encontra atualmente inserido numa inegável crise 

                                                 
63 É necessário lembrar que o Decreto nº 1.775/96 abre a possibilidade de contestação aos proprietários das áreas 
atingidas pelos estudos desenvolvidos pela Funai, ainda na fase da identificação do território a ser demarcado. 
Alguns consideram a oportunidade inócua, já que a própria Funai é quem aprecia e dá parecer sobre a 
contestação de seu próprio ato. 
64 WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito II, Porto Algre: Sérgio Fabris, 1997, p.67. 
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de paradigmas, necessitando, portanto, de uma reação urgente por parte de seus operadores, 

que deveriam pensar sob uma perspectiva criativa e criadora.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica em Crise: Uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito. 5ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 236. 
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CAPÍTULO II – Direito, Geografia e Território Indígena: um interlace necessário para a 
compreensão da fragmentação da posse coletiva no Vale do rio Javari. 

 

Sumário: 2.1. Entre o Direito e a Geografia, situando o problema do Vale. 2.2. Os elementos do 
território tradicional para o Geodireito: o espaço, o tempo e a emoção. 2.3.A desterritorialização no 
Vale e a perda da identidade etnocultural das populações tradicionais. 2.4. O regime de propriedade 
comum nos espaços amazônicos. 

 

2.1. Entre o Direito e a Geografia, situando o problema do Vale 

 

O Estado fomenta a ocupação de uma área remota com fins 
estratégicos (às vezes até sob a forma do recrutamento 
compulsório); décadas depois interdita a região por meio de 
Portaria e envia seus agentes para advertir os moradores de que 
tem que sair da região; a advertência – potencializada pelo temor 
reverencial ao agente público – gera um êxodo de proporções 
bíblicas em direção às áreas urbanas, deixando para trás casas e 
bens, sem falar no passado e referências ancestrais; somente 
quinze anos após, o Estado envia funcionários para cadastrar os 
moradores (obviamente encontrando um número bem menor de 
pessoas na Terra Indígena); por fim, deixa essas pessoas à deriva, 
em ambiente absolutamente estranho, totalmente despreparados 
para viver numa sociedade assentada em bases para as quais todo 
seu arcabouço cultural e sua força de trabalho nada significam. 
Ou seja, o Estado lhes tirou tudo. Por raras vezes em sua história 
o Estado Brasileiro envergou de forma tão opressora as vestes do 
Leviatã: a criatura mitológica mostrou todas as suas presas para 
os ribeirinhos que ocupavam a Terra Indígena do Vale do Javari, 
submetendo essas pessoas a drama pessoal e familiar 
incomensuráveis.66 

 

A citação acima transcrita, retirada dos autos de uma ação de indenização, retrata, ainda 

que de maneira suscinta, o quadro fático ocorrido na região do Javari. A avaliação associativa 

com a obra de Thomas Hobes, Leviatã, foi de iniciativa da autoridade julgadora que, em 

primeira instância, analisou o conflito. 

 

                                                 
66 Processo JEF/AM nº 2003.32.00.700187-4, p. 83-84. 
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O presente capítulo dedica-se a uma análise da fragmentação da posse coletiva na 

Amazônia brasileira do Vale do rio Javari, a partir de uma visão que une a Geografia ao 

Direito. 

O interlace aqui proposto surgiu do interesse em avançar na direção de uma posição 

mais crítica diante do Direito e da Geografia, alindo-a aos anseios e esperanças de uma 

pequena parcela de excluídos e expropriados do Brasil, que são as populações tradicionais da 

região aqui citada. 

No mesmo sentido e nas últimas décadas, alguns geógrafos67 já vêm assumindo essa 

postura crítica, cabendo, agora ao Direito e seus operadores, unirem-se ao grupo e mostrar que 

o ser jurídico também deve fazer parte do processo crítico de construção de uma nova 

sociedade, garantista do ponto de vista dos direitos constitucionalmente estabelecidos, e 

lutadora pelo restabelecimento dos níveis harmônicos de convivência entre os mais distintos 

habitantes deste país. Cremos que essa responsabilidade é de cada um de nós, dado que a 

manutenção e o desenvolvimento da sociedade deve ocorrer com base no respeito às 

diversidades étnicas e ao pluralismo sócio-cultural daí advindo. 

Por outro lado, o Estado brasileiro, demonstrando muitas vezes estar inerte quanto a 

esta questão, segundo Ivani, não raro utilizou-se de recursos legais para suprimir sua 

responsabilidade de guardião dos povos tradicionais, emancipando-os compulsoriamente, 

tornando-os cidadãos ex-officio ou criando critérios de indianidade até hoje muito criticados 

para definir quem é ou não é índio 68. 

Paradoxalmente, observamos que a manipulação estatal dos direitos das minorias 

étnicas foi essencialmente fundamentada nos princípios do nacionalismo69. Nações surgiram ao 

                                                 
67 LACOSTE, Yves. A Geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. São Paulo: Hucitec, 1993. 
68 FARIA, Ivani Ferreira de. Território Indígena: direito imemorial e o devir. Dissertação de Mestrado 
(Geografia Humana), 1997. Depto. de Geografia/FFLCH – Universidade de São Paulo, p. 38 
69 HOBSBAWM, Eric J. Nações e Nacionalismo desde 1789. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 
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longo de nossa história, forjando a idéia da unidade nacional, controlada pala força física e pelo 

poder dos símbolos e das ideologias nacionais. 

Ainda segundo Ivani, a maneira totalitária70 como foi conduzido o processo histórico 

de detecção da indianidade no Brasil mostrou-se evidente na medida em que aflorou o objetivo 

de retirar da proteção do sistema jurídico várias nações tradicionais que seriam consideradas 

como ex-índios, já que teriam absorvido padrões culturais brasileiros. Merece lembrar o que já 

disse Viveiros de Castro, isto é, que o Estado já chegou a ponto de adotar a estratégia de 

emancipar o indígena ex-officio, ou seja, independente de sua própria vontade.71 

Tal fenômeno explica, segundo a visão de Gilberto Freyre, talvez a maior tendência dos 

indivíduos caboclos à rebeldia e à revolta contra os senhores do poder, das casas-grandes, dos 

sobrados: às balaiadas, tapuiadas e cabanadas em que os começos do século XIX foram férteis 

entre nós.72 

Eis porque adotamos como um dos traços deste trabalho a postura crítica diante do 

processo histórico de desconstrução da identidade dos povos tradicionais do Vale, concretizado 

e exaurido através da fragmentação de seu território e de comunidades tradicionais, sem que o 

Estado e o Direito se mostrassem prontos para solucionar os conflitos daí decorrentes, 

mormente ante à ausência de critérios objetivos, éticos e dignos, previamente definidos para a 

questão. Não podemos desconsiderar, também, a possibilidade da máquina governamental ter 

manipulado dados e informações e moldado opiniões com vistas a obter aceitação social de 

suas decisões, muitas vezes desprovidas de conteúdo justificável. Duvidosa, portanto, a 

legitimidade de tais decisões. 

Neste sentido, aderimos ao pensamento de João Maurício Leitão Adeodato: 
 

                                                 
70 FARIA, Ivani Ferreira de. op. cit.,p. 40. 
71 CASTRO, Eduardo Viveiros. Índios, Leis e Políticas. O índio perante o direito: ensaios. Florianópolis: 
Editora da UFSC, 1982. p31-38. 
72 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. 15ªed. São Paulo: Global Editora, 2004, p. 478. 
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   Dentre as ciências sociais, a ciência do Direito é daquelas 
que mais sofrem com a falta de padrões objetivos para 
condução dos conflitos, quase que abdicando de sua dignidade 
científica e transformando-se em mera tecnologia social. 73 

 

O Geodireito necessita, cremos, realizar urgentemente aquilo que Lenio Streck chama 

de tarefa de des-ocultação74,isto é, tornar o discurso jurídico visível, acessível ao homem 

cumum, de modo a ficar descoberto o caminho que liga o ser à terra,  já que o Direito só é 

possível e só se justifica se existe o ser. 

 

2.2 Os elementos do território tradicional diante do Geodireito: o espaço, o tempo, a 

experiência e a emoção. 

 

Tempo, espaço e mundo são realidades históricas, que 
devem ser mutuamente conversíveis, se a nossa preocupação 
epistemológica é totalizadora. Em qualquer momento, o ponto de 
partida é a sociedade humana em processo, isto é, realizando-se. 
Essa realização se dá sobre uma base material: o espaço e seu 
uso; o tempo e seu uso; a materialidade e suas diversas formas; 
as ações e suas diversas feições. Assim, empiricizamos o tempo, 
tornando-o material e, desse modo, o assimilamos ao espaço, que 
não existe sem a materialidade.75 

 

Partindo-se da premissa de que atualmente tanto o significado quanto às funções do 

Estado Moderno não são mais os mesmos, pois foram sofrendo modificações com o avanço da 

sociedade e da economia no contexto global, analisaremos o novo conceito de território 

tradicional, de modo a melhor compreendê-lo no contexto dos direitos dos povos tradicionais. 

                                                 
73 ADEODATO, João Maurício Leitão. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah 
Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 8. 
74 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica em Crise:Uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito. 5ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 289. 
75 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 3ª ed. São Paulo: Hucitec, 1999, 
p.44. 



 

  

45

Ocorre que muitos lugares, altamente significantes para certos indivíduos e grupos, 

possuem pouca ou nenhuma notoriedade visual. Em outras palavras, são conhecidos apenas 

emocionalmente, porém sem um mínimo de olhar crítico, enquanto reflexo da mente. Neste 

ponto, uma das implicações do pragmatismo em relação ao Direito, embora até hoje pouco 

discutida, é dar visibilidade às experiências íntimas, inclusive às de lugar, sem perder-se em 

obscuridades etérias ou afastar-se totalmente das representações da mente. E isso pode ser 

alcançado através do conhecimento, que Peirce identificou como produto de uma prática, 

obtida através da lógica inferencial. Ou seja, podemos avançar epistemologicamente com base 

no que sabemos, para, a partir da inferência, chegarmos ao que não sabemos. De tal 

raciocícnio, podemos concluir, então, que o conhecimento, na visão jurídico-pragmática, 

decorre de uma avaliação crítica das previsíveis consequências que podem ser inferidas de uma 

determinada ação, ou como no caso estudado, de um determinado conflito. 

No contexto deste debate, insere-se a questão da garantia à autodeterminação dos povos 

indígenas no Brasil. É que, de um lado existe a necessidade de reconhecimento à 

autodeterminação dos povos indígenas – garantida constitucionalmente – e de outro existe a 

necessidade de sobrevivência de outras populações tradicionais que não se enquadram nos 

critérios estatais de indianidade, mas que estão intimamente ligadas ao território pelo tempo, 

pela segurança que o lugar sempre lhes proporcionou e, sobretudo, pela emoção. 

Unir todos esses fenômenos e analisá-los diante do paradigma filosófico do 

pragmatismo, com vistas a mostrar a necessidade do Estado oferecer soluções plausíveis dentro 

do sistema jurídico, passa, inicialmente, pelo desafio de encontrar uma nova definição para a 

categoria do território tradicional, que deve ser, a um só tempo, um elemento jurídico e 

geográfico, para que os povos excluídos, especificamente do Vale do rio Javari, encontrem um 

caminho possível e legítimo para deixarem de ser povo-objeto e se firmarem como sujeitos de 
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direito, donos de sua história e de seu destino, inseridos numa sociedade verdadeiramente 

democrática. 

Assim, a partir da união do Direito com a Geografia, justificando a denominação do 

Geodireito, tentaremos, neste estudo, melhor compreender o fenômeno que envolve o território 

do Vale do Javari, focando especificamente a sua relação com os habitantes tradicionais, 

indígenas ou não, mas a ele ligados por razões culturais, sociológicas, geográficas e, sobretudo, 

jurídicas. Neste debate , aliás, há muita retórica e pouca disposição para concretização de 

direitos, posto que, numa confrontação de interesses, os espaços vêm sendo vistos como uma 

simples soma de territórios conceitualizados pelo sistema, para melhor serem negados.Tanto 

assim, neste caso do Vale, que foi justamente a soma de terras identificadas como indígenas (a 

partir dos círculos concêntricos que serão tratados especificamente no próximo capítulo) que 

propiciou a representação jurídico-burocrática da demarcação e respectiva expulsão de quem 

não interessava ao jogo de poder imposto.76  

Para tanto, conforme anteriormente analisamos, o novo significado da expressão 

território tradicional  não se restringe a uma vinculação ou descrição meramente jurídica, mas 

também geográfica, humana e até mesmo antropológica, expressando a vinculação afetiva e de 

convivialidade entre os indivíduos que habitam uma mesma região, respeitada, obviamente, a 

alteridade. 

Desde logo, é preciso destacar que a questão territorial é o centro do universo político 

das nações indígenas e não indígenas do Vale do rio Javari. Isso porque a terra é e sempre foi a 

única fonte de sobrevivência dos seus habitantes, já que foi nela onde suas famílias dedicaram 

toda as suas vidas, lá plantando, colhendo, caçando para comer, enfim, preservando o meio 

                                                 
76 Neste sentido, a idéia aqui manifestada não visa a demonstrar ou fomentar posição de confronto entre os 
caboclos e as sociedades indígenas (cujos direitos, conforme já explicitamos desde a introdução, são pré-
existentes a qualquer norma posta), mas somente despertar  para a necessidade de reflexão sobre os mecanismos 
empregados pelo Estado para garantir os direitos das minorias. 
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ambiente natural com sua cultura e autenticidade, fenômeno que nem o Direito nem a 

Geografia jamais poderão alterar, pois já faz parte da história daquele lugar, como na fala deste 

caboclo de 71 anos de idade, inevitavelmente vinculado e enraizado ao território por ele 

habitado, ao mesmo tempo em que demonstra temor diante do meio urbano: 

   ...tinha casa lá, onde se casou teve 7 filhos...trabalhava com 
seringa, plantação, tinha casa de farinha...lá no rio tinha comida e 
trabalho, mas na cidade tem que ter dinheiro. Ele nunca viu 
dinheiro...77 
 

O relato causa profunda indignação, sobretudo ao ser jurídico ao assistir a ineficácia do 

Direito diante da transfiguração da memória viva de um povo que até o início do século XXI, 

vivia exclusivamente dedicado à terra, a ponto de jamais ter visto dinheiro em espécie, mas que 

se sente em desespero ao constatar que foi retirado do seu ambiente tradicional e jogado em 

uma sociedade cujo processo e funções lhe são inteiramente desconhecidos. Por sua vez, a 

constatação de que o grupo social expulso produzia e obtinha artigos e sobrevivia sem dinheiro 

nem qualquer espécie de moeda, como já afirmou Muratori, demonstra um dos mais sólidos 

fundamentos da paz e da união  que reinam entre os indivíduos de uma mesma comunidade. 

Em outras palavras, é a privação completa em que se encontram em termos de moeda, já que os 

ídolos da cupidez lhe eram completamente desconhecidos78. Todavia, a paz que tanto parecia 

incomodar o sistema foi finalmente rompida com a expulsão de aproximadamente mil famílias 

de caboclos. 

Cremos que este fenômeno reflete, a um só tempo, quão infeliz tornou-se a 

interveniência do Estado no Vale, quebrando o equilíbrio natural do ambiente, quanto 

insuficiente demonstrou-se o Direito quanto à significação jurídica de território tradicional 

perante o sistema, surgindo justificável o nascimento do Geodireito, para quem o alcance 

                                                 
77 Processo JEF/AM n. 2003.32.00.700226-6, p.70. 
78 MURATORI. Relation des Missions du Paraguay. Trad. Livre, Paris, 1826, p. 152. 
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dogmático do território tradicional deve levar em consideração, concomitantemente, o espaço, 

o tempo, a experiência e a emoção do ser a ele vinculado, como veremos a seguir. 

O espaço porque ele representa a segurança que o Estado sempre garantiu, mesmo que 

com sua inércia, de permitir aos habitantes tradicionais a liberdade de subir e descer o rio, 

perambular pelas matas, caçar para comer, retirar a madeira e a palha para as palafitas79. É 

impactante perceber que o espaço que une é o mesmo que separa os homens. Neste sentido, 

como símbolo de união, desunião ou de reunião de homens, o espaço tem sido percebido antes 

como produto de mercado, ele próprio a mercadoria, quando deveria ser elemento de redução 

das distâncias e desigualdades entre os seres. Como já disse Lefèbvre, a forma do espaço 

social é o encontro, a reunião, a simultaneidade80, enquanto o espaço-natureza justapõe, 

dispersa. Ora, o espaço seria mera forma física se não mantivesse elo com a estrutura social 

que o integra. É o espaço, portanto, matéria trabalhada por excelência; a mais representativa 

das objetificações da natureza, pois acumula, ao longo do tempo, a experiência humana nele 

vivida, especialmente em coletividade. 

O tempo, como elemento integrador do conceito jurídico e contemporâneo de território 

tradicional, justifica-se porque a história real de vida dos lugares mostra que as pessoas e os 

objetos estão inseridos em um determinado meio segundo uma ordem, isto é, uma seqüência 

que acaba emprestando um sentido ao funcionamento daquele meio. Afinal, o tempo somente é 

porque algo acontece e onde algo acontece é porque o tempo está81. Sabe-se que os elementos 

essenciais e culturais do caráter nacional de um povo permanecem imutáveis no tempo, apesar 

de todas as vicissitudes da história. São eternos; estão lá desde o nascimento, de maneira 

unificada e contínua, mesmo diante de todas as mudanças, sejam naturais, sejam provocadas.  
                                                 
79 Palafitas são espécies de habitação de madeira e palha, típicas da Região Amazônica, localizadas nas beiras de 
rios e suspensas por toras madeira de até dois ou três metros de altura, para proteção de seus moradores contra as 
enchentes e ataques de jacarés e cobras. 
80 LEFÈBVRE, H. Le temps des meprises. Paris: Stock, 1975, p. 21. 
81 BLOCH, Ernest. A Philosophy of the Future. Trad. Livre. New York: Herder & Herder, 1970. 
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Como observa Bill Schwarz,  essas coisas formam a trama que nos prende invisivelmente ao 

passado82. Eis que o tempo, como elemento inerente à formação do elo entre o homem e a 

terra, ganha ênfase na tradição, na herança e acima de tudo, na continuidade do processo 

evolutivo de determinada sociedade e das regras contidas no interior do sistema jurídico.  

A experiência, por sua vez, especialmente no caso da região do vale aqui analisada, 

revela-nos que todos os antepassados (membros de sociedades indígenas) viviam segundo a 

mesma regularidade cultural e isso não perdura há apenas dois ou três anos, mas longos séculos 

de tradição de vida coletiva e terra partilhada. Ora, experiência e tradição formam um binômio 

inseparável, já que significam, reunidas no mesmo espaço, um conjunto de rituais e símbolos 

que buscam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, a qual, 

automaticamente, implica continuidade com um passado histórico adequado. Tanto assim é 

verdade, que os caboclos amazônicos, desde o nascimento, recebem diversas heranças 

culturais, dentre elas a experiência de embalar e dormir em redes. Podemos dizer que esta 

experiência é tradicional na região, sendo inculcada por antepassados nativos há tantos anos 

que seria quase impossível precisar quando e onde se formou este hábito. A experiência 

tradicional, portanto, é um elemento regressivo à cultura original, natural e não inventada, 

merecendo, por tal razão, proteção jurídica  a medida que, espontaneamente, restaura a 

identidade do povo. 

E, por fim, a presença da emoção como um quarto elemento capaz de identificar o novo 

conceito de território tradicional se justifica porque as várias famílias, no mesmo espaço, 

ligam-se afetivamente entre si e ao meio em que habitam pela convivialidade e a relação com a 

terra, não sendo plausível que o sistema jurídico despreze a história e os sentimentos das 

pessoas para satisfazer interesses nada coletivos. Segundo Stuart Hall, a necessidade de ocultar 

                                                 
82 SCHWARZ, Bill. Conservatism, nationalism and imperialism. In Donald, J. e Hall, S. (org). Politics and 
ideology. Milton Keynes: Open University Press, 1986, p. 155. 
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o vínculo afetivo entre o homem e o território se fundamenta em elementos anacrônicos de 

nacionalismo, forjando uma luta para mobilizar as pessoas chamadas nativas para que 

purifiquem suas fileiras, numa tentativa de retorno ao passado distante, às custas da expulsão 

de indivíduos que, em tese, possam significar uma marcha para frente, uma suposta ameaça à 

identidade. Entretanto, há uma enorme complexidade nestas apressadas conclusões, pois, como 

no caso do vale, os de dentro e os de fora possuem, cada um, sua própria tradição e sua própria 

identidade, cabendo ao Estado e ao sistema jurídico tornar visível os elementos, entre eles a 

afeição, que justificam o exercício de direitos fundamentais. Para repetir o que Stuart Hall já 

disse: 

Não importa quão diferentes seus membros possam ser em 
termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca 
unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos 
como pertencendo à mesma e grande família nacional.83 

 
 
Ora, ao caboclo amazônico podem-se aplicar as categorias que Ariano Suassuna84 

destinou aos nordestinos: intemporal e atemporal. Em outras palavras, o caboclo não é 

moderno, mas também não é arcaico. Da mesma forma que D. Quixote de Cervantes, o caboclo 

amazônico é um clássico, a partir do momento em que ele ultrapassa a sua realidade local 

para adquirir uma grandeza além do tempo. Ele será contemporâneo e eterno a todas as 

gerações que  surgirem até o fim do mundo.85 O comentário de Suassuna a respeito do 

nordestino, do qual me aproprio para transportá-lo ao caboclo, revela que a literatura nacional 

já vem admitindo a existência de um ethos para grupos de pessoas de uma determinada região. 

No caso da Amazônia, o que os valores caboclos realmente buscam é somente uma 

identificação consigo mesmo. 
                                                 
83 HALL, Stuart. Identidades Culturais na Pós-Modernidade. Trad. Tomás Tadeu da Silva. Rio de Janeiro: 
DP&A Ed, 1997, p. 64. 
84 SUASSUNA, Ariano. A onça castanha e a ilha Brasil: uma reflexão sobre a cultura brasileira. Tese de Livre 
Docência. UFPE, 1976. 
85 LEITÃO, Cláudia. Por uma ética da estética. Fortaleza:UECE, 1997, p.98. 
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2.3. A desterritorialização no Vale e a perda da identidade etnocultural das populações 
tradicionais 

 
 
Ao longo da história, as trocas entre grupos e, sobretudo, as 

trocas desiguais, acabam por impor a certos grupos as técnicas de 
outros grupos. Entre aceitação dócil ou reticente, entre imposição 
brutal ou dissimulada, a escolha é, entretanto, inevitável. É assim 
que conjuntos inteiros ou pedaços de técnicas se incorporam a 
outros pedaços, mudando-lhes os antigos equilíbrios e 
acrescentando elementos externos às histórias até então 
autônomas. Pode-se, então, referir a uma desterritorialização das 
técnicas que, após se instalarem no seu novo meio e formarem 
sistemas com as técnicas preexistentes conhecem o que se pode 
intitular de reterritorialização.86 

Figura 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
86 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 3ª ed. São Paulo: Hucitec, 
1999,p.152. 
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A figura 3, antes reproduzida, mostra-nos a localização física do Vale do rio Javari.  

Conforme dados oficiais do Estado, especificamente do Programa de Proteção Etno-

Ambiental do Vale do Rio Javari, o vale e seus formadores, os rios Jaquirana, Curuçá, Itaquaí e 

Ituí, localizados entre os paralelos 4ºS e 7ºS e os meridianos 70ºO e 74ºO da Amazônia 

brasileira, possuem cerca de 8.544.482 hectares, ocupados, predominantemente, por povos 

indígenas da família lingüística Pano, tendo sido reconhecido pelo Governo Brasileiro como 

Terra de Ocupação Tradicional Indígena em 1998.87 

Vários fenômenos jurídicos, geográficos, sociológicos, antropológicos, enfim, 

multidisciplinares, são passíveis de análise na região do Vale do rio Javari após a demarcação 

da terra local como sendo de ocupação indígena. Ocorre que o fato do Estado não apresentar 

soluções, dentro do sistema jurídico, para a sobrevivência digna das populações tradicionais de 

caboclos, expulsas do local, vem gerando muitos conflitos.  

Por sua vez, foi principalmente a desterritorialização de nações tradicionais, algumas 

indígenas outras não, que motivou o estudo contido neste item. A perda de identidade 

etnocultural dos habitantes da fronteira brasileira (onde se localiza parte da região do Vale do 

rio Javari)  e os conflitos jurídicos e sociais daí decorrentes já vem sendo estudados88. 

A demarcação de terras indígenas – e também a sua ausência por vezes consentida -, 

sem a constatação real e efetiva da historicidade de cada povo, tem afetado a sobrevivência das 

nações que habitam a Amazônia. 

Talvez por esta razão, os geógrafos vêm demonstrando interesse em analisar a 

problemática dos territórios indígenas, sob a perspectiva da Geografia Política. Podemos citar o 

Prof. Dr. Ariovaldo U. de Oliveira89, a Profª Dra. Maria Lúcia Pires Meneses90, Bertha 

                                                 
87 Disponível em http://www.indiosisolados.org.br/ovale.asp, acesso em 05 de maio de 2005. 
88 BARBOSA, Ycarim Melgaço. Conflitos Sociais na Fronteira Amazônica. Campinas,SP: Papirus, 1996. 
89 OLIVEIRA, Ariovaldo U. Integrar para não entregar. Campinas, SP: Papirus, 1988. 
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Becker91 e Carla Gonçalves Antunha Barbosa92, além de Ivani Ferreira de Faria, por vezes já 

citada neste trabalho. 

O Geodireito, portanto, não pode se tornar um instituto oco e alheio ao problema da 

identidade etnocultural dos povos tradicionais da Amazônia, sob pena de findar oferecendo 

uma resposta inadequada e desprovida de legitimidade e efetividade, agravando ainda mais os 

conflitos sobre a terra, como no discurso de João Maurício Adeodato: 

... nos conceitos de legitimidade e efetividade, esta passa a 
ser deduzida da capacidade do poder para dirimir os 
eventuais conflitos internos e assim evitar crises no meio 
social, ou seja, o que um dia se chamou legitimidade adquire 
conteúdo meramente ideológico e caráter tão só instrumental. 
... A lição de Hanna Arendt é nos transmitir que o poder 
legítimo, se não apela a instâncias transcendentes nem tem 
conteúdo universal estabelecido, defini-se por levar em 
consideração a pessoa do outro, uma vez que a ação, o 
direito, a política constituem-se na intersubjetividade.93 
 
 

Para debater a questão da desterritorialização, é necessário inicialmente lembrar de 

território. O conceito universal de território, para a Geografia, sempre levou em consideração 

seu uso, definindo-se como o conjunto indissociável de sistemas naturais - substrato físico - e 

instrumentos materiais impostos pelo homem. A Geografia Cultural contemporânea, por sua 

vez, afirma que o conceito de espaço é subjetivo, ligado à etnia, à cultura e à civilização 

regional. Para Gilles Sautter94, entre os homens e suas paisagens existe efetivamente uma 

conivência secreta, da qual o discurso racional, científico, dissecador e classificador não pode 

dar conta. Para ele, a paisagem é, ao mesmo tempo, o prolongamento e o reflexo de uma 

                                                                                                                                                         
90 Trata-se da tese de doutoramento da autora, intitulada Parque Indígena do Xingu: a construção de um 
território estatal, defendida em 1990, no Instituto de Geociência da UFRJ. 
91 BECKER, Bertha. A fronteira Amazônica: questões sobre a gestão do território, Brasília: UNB, 1990. 
92 Neste caso, o assunto é tratado na dissertação de Mestrado da autora, intitulada “Trazidos por Tupã”, 
defendida em 1994, no Departamento de Geografia da USP. 
93 ADEODATO, João Maurício.O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 1989 .p. 66 e 207.  
94 SAUTTER, Giles.Le paysage comme connivance.Herodole, n.16, 1979, pp. 40-67. 
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sociedade, e um ponto de apoio oferecido aos indivíduos para se pensar na diferença com 

outras paisagens e outras sociedades.  

Seguindo a mesma visão, Joel Bonnemaison acredita que a correspondência entre o 

homem e os lugares, entre uma sociedade e sua paisagem, está carregada de afetividade e 

exprime uma relação cultural no sentido amplo da palavra.95 

Não por acaso, como toda ciência deve preocupar-se com a preservação da 

humanidade, a Geografia moderna passou a estudar a organização do espaço geográfico, a fim 

de conscientizar o homem e despertar nele a noção de afeição e amor pela terra, sentimento 

este denominado por Yi Fu-Tuan de topofilia96. 

O Direito, todavia, historicamente atrelou a definição de espaço à de território, dentro 

da perspectiva de limites físicos sobre os quais incide, no mínimo, um titular da propriedade, 

um domínio, uma posse, um tributo, uma cadeia de responsabilidades por atos ou omissões, 

chegando até mesmo às noções de soberania. 

Nota-se, entretanto, que para o ser jurídico o alcance destes conceitos é insuficiente, 

diante da sua limitação e também da multiplicidade dos conflitos existentes no mundo 

moderno. A falta de um maior entrelaçamento entre o Direito e a Geografia contemporânea 

prejudicou uma melhor visibilidade, dentro do sistema jurídico brasileiro, particularmente 

quanto ao alcance necessário das normas que tratam sobre espaço, notadamente o espaço das 

populações tradicionais da Amazônia. 

A odisséia de lutas implementadas pelas populações do Vale do rio Javari – ora contra 

o próprio Estado, ora contra Organizações não Governamentais - trás consigo o desafio de 

                                                 
95 BONNEMAISON, Joel. Viagem em torno do território. In Geografia Cultural: um século (Org).CORREA, 
Roberto Lobato.Rio de Janeiro:Eduerj, 2002, p.91. 
96 TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Trad. Lívia Oliveira. 
São Paulo: Difel, 1980. 
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romper com ideologias de forças tradicionais e conservadoras e de abrir um novo horizonte 

para uma ordem político-territorial, hoje ainda embrionária no meio acadêmico e político. 

Quanto à presença das organizações não-governamentais estrangeiras97 na região do 

vale, vejamos o que pensa este caboclo que foi retirado de sua casa, após décadas de ocupação: 

   Saiu do rio porque a organização Perpetau fechou o rio. Essa 
organização se uniu com a Funai e mandou os índios colocarem 
placas. São várias organizações e o depoente não sabe quem 
manda. O depoente viu eles conversando com os índios sobre a 
demarcação do Igarapé Sória até o Igarapé Rio Negro. Essa 
organização é de americanos. Tem uma outra organização que se 
chama América sem Fronteiras e Civage. Todas essas 
organizações se combinam com os índios. 

 
A visão acima narrada demonstra que o caboclo ex-morador do vale, descendente de 

indígena, rejeita a presença estrangeira na região, ao mesmo tempo em que acredita que as 

organizações citadas cooptaram os habitantes reconhecidos como índios, a ponto de causar 

tamanha desordem que nem mesmo é possível identificar “quem manda” no local. A ausência 

do Estado e do sistema jurídico, na visão do caboclo, é tão visível que não ele não consegue 

apontar os menores traços de soberania. 

No contexto nacional, Viveiros de Castro fez uma análise de como as mudanças na 

relação com a terra, conseqüentes da dominação e contato com a sociedade, tendem a afetar a 

organização social e a definição étnica dos diferentes grupos indígenas. Adverte o Autor que os 

conceitos de terra e território – que variam de uma sociedade indígena para outra por 

dependerem da percepção que cada sociedade tem da terra e do mundo – tendem a se unificar, 

produzindo uma concepção indígena espontânea de terra como espaço homogêneo, fechado 

                                                 
97 O presente trabalho não visa a repudiar ou a promover a presença de organizações não-governamentais na 
Amazônia, pois o tema é por demais complexo e necessitaria ser analisado mais profundamente em uma pesquisa 
identificada com este objetivo específico, o que, como esclarecemos, não é o caso. 
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por fronteiras definidas pelo direito nacional geométrico, que distingue duas identidades 

étnicas em oposição: os brancos (os que estão fora) e os índios (os que estão dentro)98. 

À guisa de pequena crítica, cremos, todavia, que essa construção teórica eminentemente 

dual, onde nenhum ser existe que não seja índio e não-índio, revela a exclusão de populações 

formadas a partir da descendência e cruzamentos intertribais e multirraciais de diferentes 

povos, não menos tradicionais. Tal exclusão, pelo sistema jurídico, acaba favorecendo a 

própria fragmentação dos territórios e da cultura nele construída ao longo de sua história. 

Vale lembrar que, notadamente na Amazônia, grande parte das demarcações de terras 

indígenas foi feita erroneamente, sem acompanhamento devido, do ponto de vista técnico, 

antropológico, jurídico e geográfico e, sobretudo, sem a participação dos principais 

interessados na medida: os próprios povos tradicionais, índios ou não.  O exemplo clássico, 

citado enormemente no meio acadêmico, em especial pelas palavras de Ivani Farias, é a terra 

dos Kaiapó-Xikrin do Bacajá, delimitada em 1976 a partir de um simples sobrevôo na área: 

essa demarcação nem mesmo correspondeu ao habitat tradicional desta nação. 

De certa forma, observa-se que mesmo os preceitos constitucionais que tratam da 

proteção e inviolabilidade das terras indígenas estão sendo desrespeitados por diversos grupos 

econômicos e políticos, sem excluir o próprio Estado. 

 

2.4. O regime de propriedade comum nos espaços amazônicos 

 

  No passado, regimes de propriedade comum implantados 
por comunidades para a geração de benefícios de longo prazo do 
manejo de recursos naturais disseminavam-se por todo o planeta. 
É provável que alguns tenham desaparecido naturalmente, na 
medida em que as comunidades tradicionais optaram por outras 

                                                 
98 CASTRO, Eduardo Viveiros. A autodeterminação indígena como valor. Anuário Antropológico/81. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, p.233-244. 
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relações ambientais, particularmente à luz de mudanças 
tecnológicas e econômicas. Mas, em muitos casos, tais regimes 
parecem ter sido excluídos por força de legislação, através de 
dois caminhos básicos: em situações em que regimes de 
propriedade comum – mesmo que elaborados e duradouros – 
nunca tinham sido codificados, eles simplesmente podem ter sido 
desconsiderados nos primeiros esforços nacionais de 
formalização e codificação de direitos de propriedade sobre os 
recursos em questão (exemplos podem ser observados na 
Indonésia, no Brasil e na maioria dos países africanos ao sul do 
Saara); onde regimes de propriedade comum eram legalmente 
reconhecidos, reformas agrárias por vezes transferiram tais 
direitos a indivíduos (caso dos enclosures no Reino Unido), ao 
próprio governo ou a uma combinação de ambos (como na Índia 
e no Japão).99 
 

 
O instituto jurídico da propriedade comum já é conhecido por uma parcela, ainda que 

pequena, da população brasileira. No passado, foi sugerido esse regime para a suposta geração 

de benefícios de longo prazo do manejo de recursos naturais renováveis. Sugerido mas não 

implantado efetivamente, esse regime padeceu pela ausência de sensibilidade e amparo 

jurídico. Na atualidade, volta-se a discutir o instituto, não por acaso em relação à Amazônia 

brasileira. A teoria fundada na possibilidade de manejo dos recursos naturais renováveis 

baseia-se no argumento da formação de proprietários conscientes, no combate à degradação 

ambiental, na caça restrita (a exemplo do Reino Unido) e na administração dos ecossistemas 

florestais. Trata-se de mais um arranjo do Estado para tentar legitimar o uso das florestas por 

indivíduos sem ligação espacial, afetiva, tradicional, cultural, antropológica e geográfica com o 

meio ambiente postulado economicamente.  

 A argumentação de que o uso comum pode prevenir a utilização indevida dos recursos 

naturais parece não ter se encaixado na realidade da crise dos expulsos do Vale. A propriedade 

compartilhada, não obstante inexista regulamentação posta no sistema jurídico brasileiro, é fato 

                                                 
99 MCKEAN, Margaret A. Regimes de Propriedade Comum em Florestas: Somente uma relíquia do passado? 
In Espaços e Recursos Naturais de Uso Comum. (org) DIEGUES, Antônio Carlos ; MOREIRA, André de Castro. 
São Paulo: Nupaub-USP, 2001, p.79. 
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costumeiro na região do Javari, especificamente entre comunidades tribais e organismos não 

governamentais estrangeiros. Tudo às custas da tragédia suportada pelos excluídos, cuja 

afetividade em relação ao meio ambiente foi desconsiderada pelo Estado e pelo Direito. 

 Sabe-se que regime de propriedade comum de terras é uma das formas de privatizar 

direitos sobre um espaço, sem dividi-lo em pedaços. Não raro ocorrem desmatamentos,  

empobrecimento do solo, alteração na qualidade da água e vários outros fenômenos que o 

sistema jurídico nacional não está preparado para enfrentar, mormente em se tratando de terras 

tradicionais, onde o patrimônio  cultural e a biodiversidade são incalculáveis. Aqui surge o 

Geodireito, como paradigma de orientação para a condução das políticas públicas do Estado, 

relacionadas com os recursos naturais inerentes ao espaço e ao meio ambiente.  

 Diante da geração do pragmatismo, que valoriza a busca da verdade sobre todas as 

regras e demonstrações científicas, a tese da propriedade partilhada na Amazônia e na região 

do Vale padece de validade, já que desafia as bases do realismo e da formação geopolítica e 

humana na planície. Isso porque os interessados não possuem qualquer vínculo de tradição e 

emoção com aquele espaço tão cobiçado, entoando apenas o argumento em torno do capital. 

Para o Geodireito, portanto, partilhar a Amazônia com organismos estranhos à sua história é 

hipótese da qual não se cogita, seja pela ausência de seus requisitos legitimadores, seja pela 

incidência dos paradigmas  aqui descritos, os quais não acolhem a pretensão, como veremos a 

seguir. 

  A propriedade partilhada entre grupos sem qualquer vinculação de tempo, experiência, 

espaço e afetividade com a Amazônia desafia o paradigma da filosofia pragmática, que norteia 

todo o pensamento deste estudo. Ora, o que aproxima ou distancia as idéias do tempo e do 

espaço uma da outra - especialmente no pensamento de Charles Peirce – é a garantia da 

continuidade do que é geral, perfazendo-se em ações conservativas e não conservativas. As 
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forças conservativas nada governam, exceto as relações espaciais das partículas, pois são 

leis das reações mútuas de partículas no espaço100. As partículas reagem umas sobre as outras 

tanto mais fortemente quanto mais próximas estiverem (entre si). Seguindo este raciocínio, 

não é difícil concluir que o Estado, ao exercer o papel de força conservativa nas relações com 

os povos tradicionais do Vale, mostrou-se falho e criou um fosso entre o fato e o sistema 

jurídico, quebrando a continuidade da evolução dos povos que ali habitavam, na tentativa de 

governar com mecanismos onipotentes. Fragmentou-se, portanto, o regime de posse comum 

entre os povos tradicionais e em seu lugar vem surgindo a idéia de propriedade partilhada na 

Amazônia, entre grupos tribais, pessoas e organismos estranhos à sua tradição, deixando 

transparecer que a verdadeira luta existe, mas não é pela preservação do capital cultural ou das 

populações tradicionais, ou mesmo dos direitos às terras por elas originalmente ocupadas. A 

luta verdadeira é pelo controle de enormes fluxos financeiros, a serem obtidos com supostos 

serviços ecológicos101. 

 Não por acaso, o Projeto de Lei 4776/05, aprovado em julho de 2005 pela Câmara dos 

Deputados sob a pretensão de combater o desmatamento da Amazônia sem deixar de 

aproveitar o potencial econômico da região, prevê a concessão de florestas públicas para 

exploração sustentável da iniciativa privada. Tal concessão será feita por meio de licitação, 

com o objetivo de privilegiar as empresas que venham a oferecer o melhor preço e cujos 

projetos, em tese, tenham o menor impacto ambiental e o maior benefício socioeconômico. 

Pelo projeto, os vencedores da referida licitação não teriam direito à posse da terra, mas 

apenas receberiam o direito de uso das florestas, que continuariam a ser patrimônio da União. 

                                                 
100 GUIMARÃES JORGE, Ana Maria. Tempo e Espaço Objetivos na Obra Peirciana: Do Geral ao Futuro 
Indefinido. Palestra proferida durante o 7º Encontro Internacional sobre o Pragmatismo. São Paulo: Centro de 
Estudos do Pragmatismo/PUC, 2004. 
101 Os serviços ecológicos globais mais cobiçados atualmente são a indústria ecoturística, o mercado de 
commodities ambientais, a retirada de gazes e óleos naturais, o controle da biodiversidade e a dominação dos 
ciclos e ecossistemas hidrológicos. 
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 Em outras palavras, de acordo com a proposta de autoria do Poder Executivo, já 

aprovada pela Câmara dos Deputados, as florestas públicas da Amazônia poderão ser 

utilizadas tanto para fins extrativistas, como a retirada de madeira, quanto para atividades não 

extrativas, como o ecoturismo. Tudo por um prazo que pode chegar até 40 anos, conforme a 

conveniência dos interessados. 

   Figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, com exceção das áreas protegidas, que compreendem as terras indígenas e as 

unidades de conservação, conforme figura 4 acima reproduzida, é de domínio público que 

aproximadamente 45% do território da Amazônia é considerado como sendo terras da 
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União102, passíveis, portanto, de concessão aos particulares, nos termos do projeto acima 

comentado, o qual libera um percentual de 20% para ser licitado logo nos dez primeiros anos. 

Ou seja, em aproximadamente cinco décadas, toda a floresta amazônica - cujo território 

pertença à União - deverá estar em mãos de interesses nitidamente privados, para completa 

exploração. 

Paradoxalmente e ao mesmo tempo, o Estado brasileiro expulsa cerca de mil famílias do 

extremo norte da Amazônia brasileira, na região do Vale do Javari, negando a identidade 

cabocla e suas raízes com o espaço habitado em regime de harmonia com a natureza, a 

pretexto de reconstruir o seu passado indígena, não obstante todos os grupos descendam de 

mesmos troncos étnicos e venham evoluindo em equilíbrio histórico até a chegada do Estado, 

que os segregou. 

 A continuar os mesmos objetivos traçados pelo Poder Executivo do país, não haverá 

um só centímetro disponível para os caboclos amazônicos, população que compõe 

inegavelmente a maioria étnica atual, descendente dos povos indígenas que aqui viviam 

quando da chegada do europeu. Isso porque, enquanto 55% da floresta amazônica é área 

protegida (reserva indígena e área de conservação), os outros 45% serão licitados e entregues 

a particulares em aproximadamente cinco décadas, caso seja definitivamente aprovado e 

sansionado o projeto de lei 4776/05. 

 Não é difícil prever que a confirmação do quadro acima descrito gerará, em muito 

breve, enormes conflitos sociais, econômicos e políticos à nação.A influência dos futuros 

grandes proprietários da floresta amazônica será fundamental para a definição da estrutura 

agrária e extrativista da região. Os caboclos mestiços serão transformados, se estiverem 

                                                 
102 Esta é a informação atual do Ministério do Meio Ambiente, recentemente divulgada pelo Secretário de 
Bidiversidade, João Paulo Capobianco, em entrevista à Agência Brasil, disponível em 
http://www.oliberal.com.br/plantao/noticia/default.asp?id_noticia=83374, acesso em 28 de julho de 2005.  
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adequados ao perfil do explorador, em operários florestais, cuja missão precípua será retirar 

do território amazônico tudo o que for comercializável. O caráter semi-servil da relação de 

produção irá claramente contrastar com a negativa histórica do Estado em lhes permitir e 

estruturar  a permanência e a convivialidade com o ambiente cuja vinculação afetiva ninguém 

jamais conseguirá manter, mesmo porque, daqui para frente, os rincões da Amazônia correm o 

risco de se transformar em meras esteiras industriais, linhas de montagem de um grande 

processo de exploração de recursos naturais, onde a polarização patrão e operário florestal, 

em maior ou menor proporção, integrarão as bolsas de valores do mundo inteiro. 

 Sem querer absolutizar individualmente algo profundamente complexo ou mesmo 

relativisar os quadros de identidade social e cultural na Amazônia, parece-nos equivocada e 

parcial a interpretação de que os recursos florestais devam ser explorados por grandes 

corporações privadas, em detrimento da população local e tradicional, sem que esta obtivesse 

ao menos uma oportunidade do seu próprio Estado-nação para preservar e desenvolver 

projetos tipicamente amazônicos. Em face desta constatação, é fácil concluir que a estrutura 

agroflorestal da Amazônia revelará nas próximas décadas uma extrema desigualdade na 

repartição de renda, contribuindo em alto grau para a elevação dos conflitos envolvendo o 

homem do campo e a posse pelo território. 

 Ora, em relação a tal proposta, por trás de um discurso emancipatório de pretensões 

universais (um grande relato emancipatório, diria o escritor pós-moderno  Jean Lyotard)103 , o 

que se pode observar é um discurso ideológico que se revela legitimador da intervenção e da 

subjugação de uma cultura,  em detrimento de um povo cujo sistema jurídico conspira contra 

seus próprios direitos pre-existentes. Guardadas as devidas proporções, o quadro que se 

                                                 
103 LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. 3ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988. 
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avizinha é o de retomada do feudalismo, como no pensamento de Gilberto Freyre em relação à 

escravidão: 

 Dentro de uma sociedade patriarcal e até feudal, isto é, 
com espaços ou zonas sociais sociologicamente equivalentes às 
das sociedades chamadas feudais, como foi o Brasil durante o 
tempo quase inteiro da escravidão entre nós, não eram cidadãos 
nem mesmo súditos que aqui se encontravam como elementos 
básicos ou decisivos da população, porém famílias e classes, 
separadas, até certo ponto, pelas raças que entraram na 
composição da gente brasileira com suas diferenças de tipo 
físico, de configuração de cultura e, principalmente, de status ou 
de situação inicial ou decisiva.104 
 
 

Vejamos, pois, o que nos espera em breve, quando a posse da Amazônia brasileira 

estiver no balcão dos grandes negócios transnacionais. Será, quiçá, a oportunidade do 

Geodireito se consolidar como instrumento jurídico de equilíbrio na relação entre a terra, o 

homem e o capital, sob a perspectiva da experiência, afetividade, convivialidade e tradição, 

mesmo porque, como disse Brandão, um ato humano inadequado pode romper provisória ou 

definitivamente um plano de permutas entre o mundo natural e o humano.105 

Percebe-se, pois, que uma das principais tarefas do Geodireito nas próximas décadas 

será eliminar os oligopólios florestais106, redistribuindo os recursos naturais e garantindo o 

acesso à terra a todos quantos com ela mantenham e tenham mantido vínculo e convivialidade, 

já que o território amazônico é para seus habitantes a place counts107, ou seja, um lugar com 

importância.  

Ademais, no interior deste place counts chamado floresta amazônica, especificamente 

no conjunto de seus recursos naturais existe um incalculável patrimônio de conhecimento 

                                                 
104 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. 15ª ed. São Paulo: Global Editora, 2004, p.473. 
105 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Somos as Águas Puras. São Paulo: Papirus, 1994, p.23. 
106 Oligopólios florestais são por ora chamadas as grandes fatias da floresta amazônica, licitadas e entregues a 
empresas privadas para exploração de seus recursos naturais em futuro próximo. 
107 A expressão place counts (anglo-saxônica) é citada neste trabalho,  Capítulo I, ítem 1.4, conforme referência 
em Werlen. 



 

  

64

tradicional associado à biodiversidade, que exige do Estado uma proteção jurídica imediata, 

sob pena de se tornar comparado grosseiramente a uma tora de madeira e como tal 

comercializado no mesmo balcão de valores de bens fungíveis.  

Enquanto na transição entre os séc. XX e XXI (ano de 2000) a OMPI – Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual – estabeleceu um Comitê Intergovernamental sobre 

Propriedade Intelectual e Conhecimento Tradicional, Recursos Genéticos e Folclore, o qual 

vem se posicionando favoravelmente à proteção do conhecimento tradicional, o Brasil, por 

seu Poder Executivo caminha em sentido contrário, propondo legislação que autoriza 

expressamente a exploração da floresta por empresas privadas sem qualquer vinculação com o 

território, a identidade, os conhecimentos tradicionais e a biodiversidade da região.  
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Capítulo III– A teoria dos círculos concêntricos e a norma constitucional sobre 
territórios tradicionais: a guerra dos lugares no sistema jurídico 
 

 
                               Sumário: 3.1. O ponto de partida para a trilha do espaço tradicional. 3.2. A concepção contemporânea do 

Estado Brasileiro acerca do território das populações tradicionais. 3.3. O dualismo da norma demarcatória e 
a desconstrução de identidades étnicas. 3.4.A sobreposição entre terras indígenas e posse coletiva: 
implicações de natureza jurídica 3.5.Laços de sangue: entre o ethos tribal e o globalismo localizado. 3.6. A 
reação do Direito à população de gentes destribalizadas no Vale 

 
 
 
3.1. O ponto de partida para a trilha do espaço tradicional 
 
  

   Os direitos dos índios brasileiros e latino-americanos não 
foram firmados por eles mesmos ou por uma arbitragem 
internacional que permitisse fixar o alcance e a extensão desses 
direitos, mas pelos colonizadores portugueses e espanhóis, que 
naturalmente visavam aos interesses dos reinos de Portugal e 
Espanha.108 

 
 

Neste Capítulo, traremos uma crítica à adoção do modelo dos Círculos Concêntricos, 

iniciando com um breve relato histórico do período compreendido entre a chegada do 

português e os dias atuais. 

Onde estaria o tempo e o espaço de partida? Aqui ele remonta ao período anterior ao 

século XV. Ainda não havia Tratado de Tordesilhas. Portugal não sonhava com a existência do 

Brasil. Aqui só havia uma raça, distribuída em centenas de comunidades tribais. Cada uma com 

seus hábitos, seus costumes, muitas vezes com sua própria língua ou dialeto. Andavam quase 

nus, suas vestimentas eram tipicamente vinculadas à tradição de seus habitantes, com séculos 

de histórias para contar. O Estado se confundia com a própria sociedade. O governo era 

exercido pelo Cacique (tuchaua). O conhecimento era herança cultural e resultava na 

                                                 
108 RIOS, Aurélio Veiga.Terras Indígenas no Brasil: definição, reconhecimento e novas formas de aquisição. In 
Além da Tutela. Bases para uma nova política indigenista III. (Org) LIMA, Antôno Carlos de Souza; 
HOFFMANN, Maria Barroso. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2002, p.63 
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proliferação histórica dos saberes tradicionais, os quais ofereciam desde a cura para as doenças 

até os instrumentos para o parto. A religião era comandada pelo Pajé. O direito e suas regras de 

conduta eram fixados pelo costume, de onde vinha o assentimento geral. A execução das 

sentenças era formal e rígida: os rituais eram marcados  pelo sentimento de impiedade ou 

ausência de misericórdia. Para algumas irregularidades (talvez hediondas) só mesmo Deus para 

salvar – Tupã. A divisão de tarefas era efetivada pelo sexo e pela idade: homens, mulheres, 

crianças e idosos, cada qual tinha uma função no grupo.  

 Mas como o tempo não para, logo surgiu a Coroa Portuguesa e a jurisdição da Ordem 

de Cristo, ambas resultantes da assinatura do Tratado de Tordesilhas. Nesta época, o Brasil 

acabara de ser descoberto (o século já era XVI) e todas as suas terras já tinham dono e nenhum 

deles era indígena. Estes, aliás, como se depreende da tão conhecida carta de Pero Vaz, eram 

considerados verdadeiramente selvagens.  

 Por sua vez, qualquer análise que se pretenda fazer da questão que envolve a pessoa 

indígena, oferecendo propostas e perspectivas dentro do sistema jurídico, deve necessariamente 

incluir uma menção, ainda que histórica, à Bula Sublimes Deus, promulgada em 1537 pelo 

Papa Paulo III. Isto porque, àquela época, discutia-se amplamente a humanidade dos habitantes 

do novo mundo, já que recém-descoberto. Comentava-se que a prática do ritual do canibalismo 

pelos índios tupinambás, dentre outras coisas, justificava as dúvidas acerca da humanidade dos 

povos indígenas. Foi necessário, assim, que o papa declarasse expressamente, por meio do 

documento Veritatis Ipsa, que os índios habitantes do continente americano eram verdadeiros 

homens109. 

                                                 
109 DANTAS, Fernando Antônio de Carvalho. Humanismo Latino e a Questão Indígena. In 
MEZZAROBA,Orides (Org). Humanismo Latino e o Estado no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2003, p 
472-519. 
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No Brasil, por mais espantoso que possa parecer, a primeira remissão oficial aos direitos 

dos indígenas foi feita pela Carta Régia de 10 de setembro de 1611, que assim declarava: 

Os gentios110 são senhores de suas fazendas nas povoações, 
como o são na Serra, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre 
ellas se lhes fazer moléstia ou injustiça alguma; nem poderão ser 
mudados contra as suas vontades das capitanias e lugares que 
lhes forem ordenados, salvo quando elles livremente o quiserem 
fazer .111 

 
Pouco tempo depois, o Alvará Régio da Coroa Portuguesa de 1º de abril de 1680 

reconhecia expressamente os índios como os primeiros ocupantes e donos naturais das terras 

do Brasil. Tal reconhecimento foi ratificado pela lei de 6 de julho de 1775, cujo conteúdo 

seguia a mesma linha da Bula Papal de Benedito XIV, de 20 de dezembro de 1741, a qual 

garantia que nas terras outorgadas a particulares, seria sempre reservado o direito dos índios, 

que eram considerados os primários e naturais senhores dela. 

Durante séculos, todavia, as terras brasileiras continuaram pertencendo à Coroa 

Portuguesa e à Ordem de Cristo. Ou seja, embora alguns documentos mencionassem direitos 

aos indígenas, nenhum lhes conferia expressamente a propriedade ou o usufruto sobre a terra. 

Nem mesmo no Governo de Marquês de Pombal (1750-1777), cuja posição era de fixar, a seu 

modo, o papel dos índios no chamado processo de colonização e de garantia das fronteiras 

brasileiras como espaço pertencente a Portugal, nada foi feito para garantir a propriedade das 

terras tradicionalmente ocupadas por tais povos. 

Neste período, o destaque jurídico vai para o Alvará de 7 de julho de 1735. Tal 

documento elevou os ameríndios à categoria de súditos, responsáveis perante o Rei pelo 

governo de suas comunas, ao tempo em que ficaram protegidos pelo próprio Rei contra aqueles 

que pretendessem dominá-los ou explorá-los: os padres e jesuítas. A raça não desclassificava 
                                                 
110 A denominação gentio era utilizada pelos portugueses para se referirem aos indígenas. 
111 RIOS, Aurélio Veiga.Terras Indígenas no Brasil: definição, reconhecimento e novas formas de aquisição. In 
Além da Tutela. Bases para uma nova política indigenista III. (Org) LIMA, Antôno Carlos de Souza; 
HOFFMANN, Maria Barroso. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2002, p.63 
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os tais ameríndios para os cargos, tanto que o Rei determinou a preferência deles para os 

cargos de administração e de justiça. 

Duas décadas após, surgiu o Alvará de 4 de abril de 1755, declarando a expressa 

permissão para o casamento entre brancos e índias, como que estimulando a miscigenação e o 

cruzamento entre povos distintos que inevitavelmente habitariam o mesmo território por todo o 

restante dos tempos. Tal Alvará declarava que não havia infâmia alguma no casamento de 

portugueses com índias, tirando o Estado proveito destas relações, tanto que o próprio Rei 

chegou a consagrar oficialmente os casamentos referidos como de especial conveniência para o 

desenvolvimento de Estado. E isso ocorria pela voz do próprio Rei, que concedia aos 

descendentes proteção especial, ao dar-lhes preferência nos cargos e proibindo que fossem 

injuriados com a alcunha, apelido ou denominação de caboclo ou outra semelhante. Havia, 

entretanto, uma pequena exigência para tanta proteção, com status de súditos del-Rei: Tais 

ameríndios deveriam ser cristãos. Nada mais.  

Vejamos o que disse Gilberto Freyre sobre o Alvará acima citado e outros que se 

seguiram, comentando tanto a extensão de seu alcance por todo o território brasileiro como as 

implicações da incorporação do indígena e seus descendentes (oriundos do cruzamento com o 

português), perante a sociedade nacional: 

 
Se tais leis – as de 1755 – foram a princípio limitadas à 

região que era então a de maior contato de populações brancas 
com indígenas – o extremo norte do Brasil mais do que São 
Paulo ou o Rio Grande do Sul – não tardaram a se tornar 
extensivas ao país inteiro. Foi o que realizou o Alvará de 17 de 
agosto de 1758; a transregionalização e, ao mesmo tempo, a 
efetivação de leis a princípio como que experimentais112. 
 

  

                                                 
112 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. 15ªed. São Paulo: Global Editora, 2004, p. 481. 
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Surpreendeu Freyre o fato da experimentação regional ter dado aos estadistas voltados 

para a incorporação do indígena do Brasil à sociedade aqui fundada pelos portugueses, a idéia 

de, repentinamente, conceder à raça ameríndia os mesmo direitos, responsabilidades e 

condições de classe que à européia, quando, segundo o escritor, as primeiras experiências 

parecem ter resultado em fracasso.Acredita Freyre que os indígenas recém-atraídos à 

sociedade portuguesa e à cultura cristã não tinham a capacidade para se governarem. Pelo 

menos aquela capacidade que tanto esperavam romanticamente alguns estadistas de Portugal. 

Por sua vez, Ênio Cordeiro113 acredita que a legislação de 1755 reafirmou a liberdade 

completa dos índios, ao determinar a transformações dos aldeamentos em vilas, que passaram a 

receber nomes portugueses, como Santarém e Oeiras. Tal legislação, segundo ele, estimulava a 

miscigenação, dando preferência aos mestiços para os preenchimentos de cargos da 

administração civil, ao mesmo tempo em que proibia o uso da palavra caboclo, com a desculpa 

de, com issso, remover estigmas e preconceitos à miscigenação. Paradoxalmente, tornou-se 

obrigatório o uso do português e ficou proibido o ensino da língua geral nativa. É de se 

questionar, portanto, onde estaria a completa liberdade conferida graciosamente aos indígenas, 

mencionada no discurso de Cordeiro, se nem mesmo a língua nativa poderia ser preservada.  

Durante o ano de 1757ocorreu o iniciar da execução da legislação pombalina, através da 

publicação do chamado Diretório dos Índios pelo Governador-Geral do Maranhão e do Pará, 

Francisco Xavier Mendonça Furtado, irmão de Pombal, o marquês. Já no ano seguinte de 1758 

o diretório foi entendido a todo o Brasil.  

As principais características do Diretório Pombalino e que merecem ser recordadas 

foram as seguintes: a administração das aldeias foi entregue a um Diretor, cujas atribuições 

eram as de organização da produção e comércio de bens; a instrução passou a ser 

                                                 
113 CORDEIRO, Ênio. Política Indigenista Brasileira e Promoção Internacional dos Direitos das Populações 
Indígenas. Brasília: Fund. Alexandre Gusmão, 1999, p. 40. 
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obrigatoriamente em português; passou-se a estimular oficialmete o casamento de mestiços; 

fazia-se explicitamente a arregimentação de mão-de-obra; mantinha-se o sistema de trabalho 

compulsório, onde metade dos homens entre 13 e 60 anos ficaria disponível durante todo o ano 

para a prestação do trabalho remunerado aos colonos. Como o Diretor das aldeias possuía o 

direito de exclusivo de comercialização da produção, foi-lhe concedido reter, do resultado, um 

sexto a título de remuneração pessoal, além do dízimo como direito da Coroa Portuguesa. 

Mas o relógio andou mais um pouco. Estamos em 1798. Os aldeamentos indígenas foram 

extintos. A Carta Régia tornou totalmente livre a exploração dos recursos naturais ali 

existentes. Às tribos que ofereciam algum tipo de resistência à incorporação de (suas) terras ao 

processo de colonização portuguesa era declarada guerra. O aviso, por mais surpreendente que 

seja, era oficial: serão exterminadas tantas tribos quantas se oponham à incorporação de terras 

à Coroa.  

A demarcação das fronteiras amazônicas teve início com a chegada do irmão de Pombal, 

Mendonça Furtado, ao Maranhão. Tudo deveria ser feito de acordo com o Tratado de Madri. 

Passaram a ser freqüentes a requisição oficial de indígenas para serem utilizados como mão-de-

obra na construção de embarcações e como remadores nas expedições de demarcações. 

Começaram a surgir as primeiras resistências dos padres jesuítas e dos índios aldeados, 

provocando a animosidade crescente do então Governador contra a Companhia. Mendonça 

Furtado levou ao Marquês de Pombal a convicção de que os padres jesuítas conspiravam 

contra os interesses do Reino. O clima de animosidade se intensifica e aparecem insinuações de 

que os padres exploravam os índios para interesses pessoais, além de se lançar suspeitas de 

abusos sexuais contra mulheres indígenas. Os confrontos no sul do país, na região dos Sete 

Povos das Missões, que abrigam a população Guarani (cerca de 29 mil indígenas), já eram se 
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conhecimento da Coroa, que acusava os jesuítas de atuação ambivalente, ora apoiando a 

demarcação, ora estimulando a sedição indígena. 

A política indigenista no período pombalino, no meio de alguns confrontos, foi 

caracterizada explicitamente pelo objetivo de promover a ocupação e demarcação do território, 

sendo que, em nome de tal necessidade, declarou-de guerra aos guaranis das Missões O 

Diretório dos Índios foi expressamente abolido pela Carta Régia de 1798, que optou por dispor 

da Organização dos nativos em corpos de trabalhadores114.  

Até que surgiu a Primeira Constituição Imperial do Brasil. Nesta época, já havia iniciado 

o século XIX (o ano era 1824) e, finalmente, os cidadãos brasileiros possuíam o pleno direito 

de propriedade. Mas os indígenas ainda não eram cidadãos e, portanto, não estavam nesta 

regra.  

Se por um lado a Constituição de 1824 confirmou o domínio pleno sobre as terras 

concedidas em sesmarias aos beneficiados que tivessem cumprido as exigências legais de 

cultivo e ocupação, por outro lado, o acesso às tais terras era restrito à sua utilização e 

desenvolvimento, ou seja, a quem nela trabalhasse, o que significava a exigência necessária de 

capital acumulado. Ora, sabe-se que os grupos indígenas jamais trabalharam com a idéia de 

capital, de acumulação de valores, donde se conclui que não se encaixariam nunca nos 

requisitos impostos oficialmente pelo Estado. 

Seguindo a seqüência cronológica, em 1845 houve uma proposta de demarcação das 

terras ocupadas pelos índios, através do Decreto 426, que estabeleceu a inexeqüível 

possibilidade do índio poder ser transformado de usufrutuário a proprietário de terras, desde 

que preenchesse um requisito básico: houvesse desenvolvido suas posses. Em outras palavras, 

exigia-se, para conceder a propriedade da terra ao índio, que ele possuísse uma sustentabilidade 

                                                 
114 Em 1831, a Regência revoga as Cartas Régias, considerando os índios como órfãos, os quais deveriam ser 
entregues a juízes. 
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territorial desenvolvida em suas terras. Pedia-se o impossível, já que não é e nunca foi traço 

característico da cultura indígena o desenvolvimento das posses. 

Tratando-se o referido Decreto de diploma insuficiente e ineficaz, em 1850 surgiu a Lei 

nº 601, que passou a ser conhecida como a Lei das Terras. Ela estabeleceu que: a) estariam 

expressamente proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não o de compra, 

excetuando-se as áreas de fronteira dos limites internacionais; b) somente com os títulos legais 

os posseiros poderiam alienar ou hipotecar as suas terras; c) ficava regulamentado o pagamento 

de taxas e impostos nos casos de alienação ou hipoteca das terras; d) deveria ser executada a 

demarcação para o reconhecimento de qualquer propriedade; e) a propriedade imóvel estava 

desvinculada de capital acumulado ou trabalho nela executado, passando a ser considerado um 

bem de mercado, como qualquer outro; f) a propriedade, ao se tornar um bem de mercado, 

poderia ser livremente adquirida, com a moeda então corrente no país. 

Observa-se, a partir de 1850, com o advento da chamada Lei de Terras (Lei 601), que o 

Estado resolveu dar uma definição para as terras devolutas, esclarecendo, ainda, que o governo 

reservaria entre elas aquelas que julgasse necessárias à colonização dos indígenas. Àquela 

altura, nem se cogitava a respeito dos conceitos de populações e territórios tradicionais ou de 

posse originária de povos indígenas. Para o Estado, o índio ainda era apenas um silvícola, algo 

como um selvagem, um misto de animal e humano, porém um verdadeiro incapaz. 

Por sua vez, foi a Constituição de 1891 que trouxe expressamente e pela primeira vez a 

impossibilidade de se considerar como terras devolutas aquelas ocupadas pelos indígenas. 

Neste particular, argumentou Mendes Júnior que as terras de índio, congenitamente 

apropriadas, não podem ser consideradas nem como res nullius nem como res derelicta. Para 

ele, portanto, não seria concebível que os índios tivessem adquirido por simples ocupação 

aquilo que lhes era congênito e primário, ou seja, a própria terra, seu habitat natural. Eis que, 
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em relação aos índios estabelecidos, não haveria uma simples posse a legitimar, mas um título 

imediato de domínio, que deveria ser reconhecido pelo Estado. Disse ele: há domínio a 

reconhecer e direito originário e preliminar reservado.115 Porém, enquanto tal atitude não se 

consolidava, crescia a instabilidade entre os indígenas e o Estado. 

Com a insatisfação ainda em evolução, em 1910 o Estado acreditou na possibilidade de 

criar o SPI – Serviço de Proteção aos Índios. Pela primeira vez, observa-se uma menção às 

terras de índios, ainda que tímida, através do Decreto 8.072, que garantiu aos indígenas a 

efetividade da posse de seus territórios e o usufruto das terras demarcadas que lhes viessem a 

ser concedidas.A princípio, teria surgido nesta ocasião a primeira noção concreta de direito 

indígena à terra.  

Nos vinte anos que se seguiram, não se observou alteração do quadro, até que, em 1930, 

por meio do Decreto 736, a categoria terras dos índios foi finalmente definida. Pelo 

documento, seriam terras de índios aquelas em que eles vivem presentemente e primariamente 

habitavam. Seriam terras de índio também aquelas onde habitavam e delas necessitavam como 

meio de vida compatível com seu estado social, além daquelas que já lhes tenha sido ou venha 

a ser reservada para seu uso ou reconhecida como de sua propriedade a qualquer título. 

Termos vagos e sem aplicação concreta, pouco resolveram em se tratando de 

reconhecimento de direito a quem já os possuía originariamente, aumentando o fosso entre as 

populações tradicionais, o direito e o Estado brasileiro. Grandes prejuízos foram percebidos 

nesta época. Culturas e saberes foram se fragmentando, comunidades inteiras se dispersaram 

ou desapareceram. Os espaços foram sendo ocupados por outras raças que se estabeleceram na 

Amazônia para exploração extrativista, principalmente da seringa (látex), dando início à época 

da borracha. Nesta época, explodiu fortemente o contato e a miscigenação entre brancos, índios 

                                                 
115 MENDES JÚNIOR, João. Os indígenas do Brazil, seus direitos individuaes e políticos. São Paulo: Hennies 
Irmãos, 1912, p. 58-60. 
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e negros na Amazônia, permitindo, a um só tempo, a canibalização de culturas e a 

desagregação de espaços. 

Surgiu, durante esta época, a Constituição de 1967116, onde as terras indígenas foram 

redefinidas e incluídas como bens da União. Às comunidades indígenas cabia tão somente a 

posse das terras e o direito ao usufruto exclusivo de todas as riquezas naturais nela existentes. 

Em seguida veio o Estatuto de Índio (Lei nº 6001/73), diploma legal produzido no auge do 

Governo Militar, mas que veio a enumerar três tipos de terras indígenas: as terras ocupadas ou 

habitadas pelos silvícolas; as áreas reservadas e as terras de domínio das comunidades 

indígenas ou de silvícolas.117 

Todavia, as terras indígenas, independente da categoria jurídica em que se encontravam 

enquadradas, muitas vezes foram vistas pelos descendentes dos nativos (os caboclos) como 

terras libertas ou terras livres, assim percebidas como um espaço de colonização espontânea, 

não circunscrito a uma unidade territorial de limites tangíveis. Por sua vez, embora percebidas 

pelos caboclos amazônicos como terras libertas, comuns a todos, as terras por eles ocupadas, 

como aconteceu com a região do Vale do Javari, nunca foram assim consideradas pelo sistema 

jurídico, já que não havia, como até hoje não há em relação a eles, uma referência à história, 

identidade, experiência, tempo e espaço compartilhado, enquanto pré-condições e limites para 

o exercício de direitos fundamentais. 

Ora, não existe e nunca existiu um código jurídico para disciplinar as relações humanas 

vividas no interior das chamadas terras libertas, embora os conceitos de posse e  posseiro fossem 

                                                 
116 Sem querer ultrapassar as normas das Constituições de 1937 e 1946 e outras normas sobre o assunto, cremos 
que Fernando Dantas já trouxe excelente contribuição sobre o aspecto histórico. Neste sentido, ver DANTAS, 
Fernando Antônio de Carvalho. Humanismo Latino e a Questão Indígena. In MEZZAROBA,Orides (Org). 
Humanismo Latino e o Estado no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2003. 
117 Silvícola acabou sendo uma expressão considerada preconceituosa, por passar a idéia de selvagem, animalesco 
ou irracional. Talvez pelo clamor dos grupos indígenas e dos intelectuais da comunidade acadêmica, o legislador 
ordinário optou por retirar esta nomenclatura do Código Civil de 2002. A referência adequada, atualmente, é 
apenas indígena. 
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comuns no vocabulário de seus personagens. Ocorre que as terras indígenas não foram recebidas 

pelas leis postas e seus ordenamentos como terras libertas. Ao contrário, formalmente são espaços 

fechados, onde a ninguém é permitido entrar e penetrar, exceto os reconhecidos como indígenas. 

Paradoxalmente, embora as terras indígenas fossem juridicamente espaços fechados, não ficaram 

imunes à colonização cabocla espontânea e aos conflitos daí resultantes, já que a percepção comum 

era a de que seriam ou deveriam ser terras de todos. Nenhuma Constituição, lei ou decreto foi 

capaz de conter o processo natural e espontâneo, porém nem sempre homogêneo, de colonização 

histórica cabocla no interior de algumas terras indígenas, entre elas a do Vale do rio Javari.  

 

3.2. A concepção contemporânea do Estado Brasileiro acerca do território das populações 
tradicionais e os círculos concêntricos 
 
  

   A linha distingui-se do círculo na mesma medida em que as 
diferenças separadas da sucessão distinguem-se da totalização, 
bem como a progressão distingui-se do sistema, e a Historie da 
Geschichte. Por um lado, a passagem temporal na repetitividade 
dos instantes da sucessão linear, por outro, o círculo que perfaz o 
télos.118 
 
 

 Após a Constituição Federal de 1988, o conceito de território indígena, cuja definição 

se encontra expressa no seu art.231, § 1º, passou a conter quatro fundamentos, todos 

vinculados à terra. Pela norma constitucional, são terras indígenas aquelas habitadas 

originalmente pelos índios em caráter permanente; aquelas utilizadas para as suas atividades 

produtivas; aquelas imprescindíveis à preservação dos recursos necessários a seu bem-estar e, 

finalmente, aquelas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus costumes, usos 

e tradições. No interior do conceito de território indígena, encontra-se a idéia de área que 

circunda a aldeia e suas roças, numa projeção virtual de círculos que se interligam, 

                                                 
118 PELBART, Peter Pál. O tempo não-reconciliado. São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 1998, p. 139. 
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considerando que a área residencial de muitos grupos sofre mudanças periódicas, em harmonia 

com fatores ecológicos, climáticos e até mesmo religiosos, havendo quem afirme119 que tal 

ocupação móvel, chamada de mera perambulação, não chega a extrapolar os limites de uma 

linhagem histórica (patrilinhagem). 

Quanto a este ponto, a utilização do vocábulo círculo como elemento formador do 

processo de identificação das terras tradicionais que estão sendo e ainda serão demarcadas pelo 

Poder Público, ao tempo em que se revela como categoria teórica ou mesmo como um instituto 

aplicado ao sistema jurídico,  todavia, não é criação do Constituinte brasileiro de 1988. O 

círculo e o tempo,  enquanto binômio revelador da hipótese cíclica do eterno retorno, faz da 

repetição o objeto da representação, compreendendo-a como identidade, com o que se subsume 

a diferença. 

 Hegel, em sua Lógica dos Sentidos, já abordou o assunto: ... mostrou-se recentemente 

até que ponto os círculos da dialética giravam em torno de um só centro, repousavam num só 

centro, a monocentragem.120 A idéia de círculo em Hegel remonta ao eterno retorno, fato que 

gerou muita crítica, em especial por parte de Deleuze121, conhecidamente um anti-hegeliano, 

cujo pensamento questiona que tipo de ciclo seria este, o de Hegel, que retorna ao começo sem 

crescer, sacrificando o movimento da história em favor de um conceito lógico abstrato. Em 

outras palavras, a dúvida se refletiria na seguinte questão: Como conciliar o progresso sem fim 

da dialética e o fechamento imposto pelo sistema? 122 

 No círculo, há sempre um retorno em si, e não mera passagem ao outro, como ocorre no 

movimento infinito em linha reta, que não ruma para meta específica. Este, creio, deva ser o 

sentido filosófico empregado à teoria dos círculos concêntricos, relativamente à identificação 
                                                 
119 Neste sentido decidiu o desdor. Federal Mário César Ribeiro, do TRF da 1ª Região, em Acórdão publicado no 
DJU de 17 de agosto de 1998, p.116. 
120 BOBBIO, Norberto. Estudos sobre Hegel. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
121 MACHADO, R. Deleuze e a Filosofia. Rio de Janeiro: Graal, 1990. 
122 LÉBRUN, G. O avanço da dialética. São Paulo: Cia. das Letras, 1988, p.213. 
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das chamadas terras indígenas, ou seja, produziu o legislador constituinte de 1988 uma 

vinculação do tempo com os espaços historicamente ocupados pelos povos indígenas, a partir 

da visão de fechamento de mundo, onde, em tese,  seria possível reconstituir parte da história 

(através da demarcação) e, ao mesmo tempo, excluir sujeitos (mestiços, caboclos e qualquer 

pessoa não-índia) não identificados com o movimento, segundo os critérios estabelecidos e 

impostos pelo Estado, subtraindo-os da representação do progresso sem fim da dialética, 

suprimindo dos integrantes internos do círculo toda relação com a exterioridade123. 

 A grande inquietação que persiste, todavia, diz respeito ao fato de que, não obstante 

esteja sendo alcançado no país, em parte, o objetivo da teoria dos círculos concêntricos, na 

identificação das terras indígenas e sua conseqüente demarcação, os embates argumentativos, 

burocráticos e processuais entre o filosófico e o jurídico não são capazes de solucionar os 

conflitos sociais. O caso aqui estudado, na reserva indígena do Vale do Javari, confirma esta 

posição. 

  Quando a Constituição declara que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios se 

destinam a sua posse permanente, isso não significa um pressuposto do passado como 

ocupação efetiva, mas, especialmente, uma garantia para o futuro, no sentido de que essas 

terras inalienáveis e indisponíveis são destinadas para sempre ao seu habitat. Se se destinam 

(destinar significa apontar para o futuro) à posse permanente, é porque um direito sobre elas 

preexiste à posse mesma, e é o direito originário.124 

No dia nove de janeiro de 1996, o então Ministro da Justiça Nelson Jobim, hoje 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, assinou a Portaria nº 14, que estabeleceu regras para a 

elaboração do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação de Terras Indígenas, 

                                                 
123 Cremos que o maior equívoco da teoria seja exatamente a idéia de restringir a ocupação histórica das 
sociedades indígenas a espaços circulares quase virtuais. É que não nos parece real crer que os grupos se 
movimentavam em circularidade. 
124 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20ªed., São Paulo: Malheiros, 2002. 
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previstas no Decreto 1775, de 08 de janeiro de 1996. Somente por este dado inicial, já é 

possível observar que a visão estatal sobre o território de povos da Amazônia restringe a 

nomenclatura a terras indígenas, cometendo mais um dentre uma infinidade de equívocos 

relativamente à questão dos territórios ocupados por populações tradicionais, consideradas pelo 

Estado apenas aquelas que preencham os critérios de indianidade. 

Essa portaria objetivava e direcionava o relatório antropológico segundo a concepção 

jobiniana sobre terras indígenas, de forma que constam no relatório as seguintes informações 

discernidas em itens sobre o grupo indígena: I - dados gerais sobre o grupo indígena; II - 

habitação permanente; III - atividades produtivas; IV - meio-ambiente; V - reprodução física e 

cultural; VI - levantamento fundiário; VII - conclusão e delimitação contendo a proposta da 

área demarcada 

A leitura sobre as terras tradicionais amazônicas, aí incluídas as terras do Vale do Javari, 

da forma como posta oficialmente pelo Estado, está alicerçada no conceito disposto no artigo 

231 da Constituição Federal vigente, que reflete em seus dispositivos a chamada teoria dos 

círculos concêntricos. Por esta teoria, os espaços de populações tradicionais são identificados 

por círculos fechados, os quais sofrem o devido processo de demarcação, após todas as etapas a 

ele inerentes. Tal teoria provocou inúmeras críticas, tanto dos próprios integrantes das 

comunidades tradicionais como dos membros da academia, que viram na sua aplicação uma 

maneira oblíqua do Estado desconsiderar o direito originário aos povos tradicionais sobre 

vários espaços, os quais ficariam estrategicamente de fora dos chamados círculos concêntricos, 

como uma tentativa de demonstrar que os índios só se agrupavam em espaços de forma 

esférica. Nem antropólogos, nem historiadores, nem geógrafos, nem operadores do direito 

jamais conseguiram entrar em acordo quanto à veracidade desta teoria, cujo realismo não se 

sustentaria diante de uma análise prático-pragmática, como no pensamento reflexivo de Dewey 
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- educador, filósofo, homem de um tempo sem marco,  intelectual dos Estados Unidos da 

América no século XX .  

Ao contrário de boa parte dos filósofos da sua época, especialmente dos europeus, que 

se sentiram atraídos por ditadores e por regimes fortes, Dewey foi um pregador intransigente 

das virtudes e dos valores da democracia, identificando o seu nome de um modo definitivo 

com a educação secular, de massas, que caracterizou o século. Discípulo do filósofo Charles 

Peirce, e admirador de William James, defensores e difusores do pragmatismo (a mais 

autêntica filosofia americana), entendia que a escola democrática devia formar gente pronta 

para a ação, capaz de, por si mesmo, pela pesquisa ou pela atuação, encontrar os caminhos para 

o seu lugar na sociedade. 

Dewey, porém, observou que mesmo na sociedade democrática alguns colossos se 

constituíam - as poderosas corporações, privadas ou públicas. Tais gigantes coletivistas, 

constituíam uma contradição ao seu ideal de soberania do indivíduo. Neste sentido, se 

confrontarmos a teoria dos círculos concêntricos, inerente à norma contida na Constituição 

Federal, com a visão pragmática de Dewey, veremos que aquela privilegia claramente algum 

tipo de coletividade econômica, em detrimento do indivíduo indígena ou mesmo do mestiço, 

ambos descendentes de uma mesma população que habitava a Amazônia antes da chegada do 

autoproclamado colonizador. Se Dewey estivesse no tempo presente e refletisse sobre a 

situação do Vale do Javari, talvez a solução que ele apontasse para o futuro dos destribalizados 

seria pelo incentivo à multiplicação de pequenas associações livres, minúsculas células de 

cidadãos que deveriam brotar, dentro e fora do Vale, incentivadas pela sociedade democrática 

Tal proposta, inerente aos princípios deweyanos, ao tempo em que preservaria a identidade e a 

subjetividade das pessoas, poderia ser usada como instrumentos de crítica e de civismo, 
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enfrentando e embaraçando o coletivismo privado e o coletivismo do Estado. Sim, não nos 

esqueçamos de que Dewey foi chamado de o patriarca das ONGs. 

Por outro lado, não é por acaso que a norma constitucional define terras indígenas como 

as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, 

as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 

ambientais necessários ao seu bem estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural 

segundo seus usos, costumes e tradições. 

É possível identificar que o sistema constitucional vigente trabalha com a idéia de que a 

norma deve fundamentar-se num dualismo explícito, de sorte que a divisão das terras deve 

ficar restrita a duas categorias de populações: índios e não-índios. 

Daí decorre a conclusão de que, para o Estado e para o Direito, é invisível qualquer 

outra categoria populacional que não se insira neste contexto, parecendo inexistir aqueles que 

são marcadamente descendentes de indígenas, mas que não se enquadram neste grupo étnico. 

 Cremos que o ser jurídico não pode absorver esta invisibilidade como um fenômeno 

legítimo, merecendo, neste item, oferecer uma crítica a esta situação geradora de conflitos.  

 Por outro lado, do ponto de vista jurídico, a primeira lei a empregar a expressão 

populações tradicionais é bem recente no Brasil e data do ano de 2000 (Lei nº 9985/2000). 

Referido diploma legal instituiu o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – e, conquanto não defina de maneira direta e satisfatória o significado de populações 

tradicionais, trouxe a criação das polêmicas reservas de desenvolvimento sustentável, definidas 

como sendo a área natural que abriga as populações tradicionais, cuja existência se baseia em 

sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações 

e adaptados às condições ecológicas locais, que desempenham papel fundamental na proteção 

da natureza e na manutenção da diversidade biológica. 
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 Note-se que o conceito de populações tradicionais não está, ainda, estruturado no 

sistema jurídico nacional, de maneira que, por enquanto, não é possível afirmar com exatidão o 

que significa, para o direito positivo, esta expressão. Neste particular, Manuela Carneiro da 

Cunha teria sido quem melhor destacou a trajetória que a expressão vem percorrendo na 

história brasileira. Para ela, a categoria abrangia inicialmente desde seringueiros até 

castanheiros na Amazônia, tendo sido posteriormente ampliada para incluir inúmeros outros 

grupos, inclusive quilombos. Ora, como se percebe, o alcance  histórico da expressão 

comentada (populações tradicionais) é bastante amplo e jamais se restringiu a grupos 

indígenas, não sendo plausível que o legislador, seja o originário, seja o derivado, vincule a 

expressão a populações exclusivamente indígenas. Todos os grupos considerados tradicionais 

para Manuela Carneiro possuem em comum um traço: estão sempre interessados em manter ou 

recuperar o controle sobre o território que exploram. Estão, todavia, dispostos a negociar tal 

controle, oferecendo-se para a prestação de serviços ambientais.125 

 

3.3. O dualismo da norma demarcatória e a desconstrução de identidades étnicas 

 

Não é sem razão que a demarcação das reservas indígenas, 
ocorrendo mediante sub-reptícia pressão internacional, em 
verdade não corresponde aos interesses do nosso índio, mas aos 
desígnios predatórios da cobiça imperialista, empenhada já na 
ocupação dissimulada do espaço amazônico e na preparação e 
proclamação da independência das tribos indígenas como nações 
encravadas em nosso próprio território, da qual se 
desmembrariam. Essa demarcação desde muito deixou de ser 
uma questão de proteção ao silvícola para se converter numa 
grave ameaça à integridade nacional.126 

 
                                                 
125 CUNHA, Manuela Carneiro & ALMEIDA,  Mauro. Populações Tradicionais e Conservação Ambiental. In 
CAPOBIANCO, J.P. (org). Biodiversidade na Amazônia Brasileira: avaliação e ações prioritárias para a 
conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. 2001. 
126 BONAVIDES, Paulo. Do País Constitucional ao País Neocolonial. A derrubada da Constituição e a 
recolonização pelo golpe de estado institucional. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 183. 
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João Pacheco, analisando a Lei 6001, já ressaltou que a demarcação é a última fase no 

processo de regularizar e garantir as terras às populações tradicionais, chamadas pela norma 

de indígenas127. Embora já exista atualmente um outro diploma legal específico (Dec 1775/96), 

comentaremos brevemente o pensamento de João Pacheco, pela importância que o autor possui 

em relação ao tema. Segundo ele, a demarcação é atribuição que compete à FUNAI que, 

conforme previu o art. 19 da Lei nº. 6.001, agiria de acordo com normas estabelecidas em 

Decreto do Poder Executivo, que viria posteriormente a ser o editado sob o nº. 76.999, em 08 

de janeiro de 1976, em um procedimento relativamente complexo. O Presidente da FUNAI 

nomeia um antropólogo e um engenheiro ou agrimensor, incumbidos de realizar um 

levantamento de campo, procedendo à descrição dos limites da área, tendo em vista os critérios 

de situação atual e consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação pelos índios (art. 1º). A 

aprovação dessa proposta cabia ao Presidente da FUNAI (art. 2º §2º), sendo depois 

submetida à homologação do Presidente da República (art. 7º). Antes do início dos trabalhos 

de campo, a FUNAI deveria expedir um edital anunciando aos confiantes o início do processo 

de demarcação (art. 5º). São rigorosamente especificados os requisitos técnicos necessários, 

sendo prevista uma margem de tolerância face às coordenadas geodésicas, bem como 

detidamente descritas a colocação de marcos de madeira de lei e cimento, a abertura de picadas 

acompanhando as linhas secas e a colocação de piquetes nas divisas naturais. O último 

momento da demarcação era o registro em livro próprio do Serviço de Patrimônio da União 

(SPU) e no livro do Cartório Imobiliário da comarca onde se localiza a terra indígena (art. 19 § 

1º). Pela Lei nº 6001, era fixado um prazo de cinco anos para que a FUNAI conclua o processo 

                                                 
127 OLIVEIRA, João de Pacheco (org.). Indigenismo e Territorialização: poderes, rotinas e saberes coloniais no 
Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria Ltda, 1998. 
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de demarcação das terras indígenas. 128 Todavia, como já esclarecemos, atualmente está em 

vigor o Decreto 1775/96, estabelecendo regras mais atualizadas sobre o procedimento 

administrativo de demarcação das terras indígenas, motivo pelo qual cremos que a obra citada 

não foi, ainda, adaptada à nova legislação. 

A mais conhecida classificação das terras indígenas as divide em áreas de domínio, 

áreas reservadas e terras tão-somente habitadas ou ocupadas por índios.O primeiro caso refere-

se a terras que foram adquiridas pelos índios nas formas prescritas na legislação civil. São 

antigas doações às comunidades indígenas feitas por órgãos públicos (federais ou estaduais) ou 

particulares, bem como de aquisições regulares que possam vir a ser realizadas em caráter 

privado pelos índios. Sobre essas terras os índios gozam de um pleno direito de propriedade, 

enquanto aquelas outras mencionadas (as reservadas ou tão só habitadas) constituem-se em 

bens inalienáveis da União, aos índios, resguardando-se a posse permanente e o direito ao 

usufruto exclusivo das riquezas naturais e das utilidades ali existentes, tal qual prescrevem os 

artigos 22 e 32 da Lei nº 6.001.  

Por sua vez, não é segredo que os conflitos sempre se avolumam em todo processo de 

demarcação realizado pelo Estado, por envolver a questão da terra tradicional. Note-se que o 

sistema jurídico não aceita como possíveis e válidos títulos de outros que não sejam índios ou, 

ainda, o usucapião nas aludidas áreas. 

Por outro lado, independentemente de demarcação, alguns direitos são assegurados aos 

índios sobre suas terras. Mas é de todo conveniente refletir sobre a situação destas terras 

quando ainda não demarcadas. A sua ocupação não é exclusiva daqueles que são possuidores 

dos critérios de indianidade. Antes da demarcação, mormente na região aqui tratada do Vale 

do rio Javari, sempre houve uma integração territorial, cultural e humana das populações 

                                                 
128OLIVEIRA, João de Pacheco. Op Cit, p. 22. 
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tradicionais, aí incluídos os índio e os não-índios, esses últimos, conforme já tratado 

anteriormente, mais conhecidos como caboclos (resultados do inter-relacionamento entre 

índios e colonizadores, ao longo de séculos de história). Os caboclos do Vale sempre 

conviveram com os povos indígenas, até porque deles descendem visivelmente, com traços 

raciais estampados em suas faces e estrutura biológica. Não por acaso, Darcy Ribeiro já 

comentava o assunto desde a década passada: 

         
A população brasileira da Amazônia formou-se pela 

mestiçagem de brancos e índias, através de um processo 
secular em que cada homem nascido na terra ou nela 
introduzido cruzava-se com índias e mestiças, gerando um 
tipo racial mais indígena que branco... Em nenhuma outra 
região brasileira a população enfrenta tão duras condições de 
miserabilidade quanto os núcleos caboclos dispersos pela 
floresta, devotados ao extrativismo vegetal e, agora, também 
ao extrativismo mineral do ouro e do estanho. Os seus modos 
de vida constituem uma variante sócio-cultural típica da 
sociedade nacional que, embora comporte algumas 
diferenciações funcionais, segundo o tipo de produção em que 
se engaje a população, apresenta suficiente uniformidade para 
ser tratada em conjunto como uma área cultural.129 
 

 Especificamente quanto à demarcação de terras indígenas, sabe-se que o assunto é o 

centro de disputas judiciais históricas e polêmicas doutrinárias infindáveis, algumas com 

conteúdo ideológico, outras filosóficas e até mesmo antropológicas. Paulo Bonavides, neste 

assunto, demonstra uma posição contrária aos rumos tomados pelo sistema jurídico nacional, 

mencionando exemplificadamente o caso dos Yanomami, que, segundo ele, possuem um 

território cujo tamanho já se equipara ao de Portugal. Disse Bonavides que não iria se 

surpreender se, no futuro, vier a ser proclamada a República Yanomami, menos para proteger 

o índio do que para preservar interesses das superpotências.130  

                                                 
129 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, pp. 311 e 316. 
130 BONAVIDES, Paulo. Do País  Constitucional ao País Neocolonial. A derrubada da Constituição e a 
recolonização pelo golpe de estado institucional. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 184. 
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 Olívio Montenegro, apresentando  Interpretação do Brasil, de Gilberto Freyre, em 

pleno ano de 1946, já oferecia discurso semelhante, explicando que os fatos típicos do 

desenvolvimento histórico e da evolução cultural do Brasil refletem uma profunda democracia 

étnica, a ponto de sugerir que o termo raça poderia desaparecer do nosso vocabulário, sem que 

ninguém lhe sentisse a falta. 

 
3.4. A sobreposição entre terras indígenas e posse coletiva: implicações de natureza 

jurídica 

 
    
 E a terra possui duas paisagens. Uma é material e pode 
ser vista por todos os homens. Mas a outra é espiritual e 
somente os aborígenes podem percebê-la e se relacionar com ela 
plenamente. De uma maneira muito semelhante a dos seatlle e, 
por certo, tão reiterada em outros sistemas indígenas de crenças, 
a única maneira de se possuir a terra é ser concebido por ela. 
Sentir-se da terra, seu filho, e reconhecer nela a origem. Sendo o 
homem fruto de uma terra material e espiritual, nele os dois 
princípios não se opôem e a identidade de cada ser está em 
ambas as dimensões.131 

 
 

O caso do Vale do Javari, cujo estudo justifica a temática central desta pesquisa, firmou-

se no cenário local, nacional e estrangeiro pelo seu ineditismo. O problema da presença 

humana (caboclos, mestiços, descendentes de índios, mas não-índios pelos critérios estatais) 

dentro das terras indígenas revelou-se um verdadeiro desafio, já que o sistema jurídico posto 

apontou para um caminho descomprometido com a realidade tradicional daquele meio 

ambiente. 

 A Constituição Federal reconhece os direitos dos índios sobre as suas terras 

tradicionalmente ocupadas como sendo originários, ou seja, pré-existentes ao próprio 

reconhecimento havido em plano constitucional. Por outro lado, o artigo 231, parágrafo 6º da 

                                                 
131 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Somos as Águas Puras. Campinas/SP: Papirus, 1994, p. 31. 
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mesma Constituição, declara como nulo qualquer ato ou fato visando à posse, propriedade ou 

exploração de recursos naturais do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios. Em uma interpretação literal, o pensamento 

positivista não hesitará em afirmar que é nulo de pleno direito qualquer ato ou manifestação 

jurídica que possa ter o potencial de limitar o direito constitucional dos indígenas à posse das 

suas terras tradicionais. Em outras palavras, seria denominada de inconstitucional qualquer 

tentativa de regularizar a posse coletiva dos grupos não-indígenas do Vale do Javari, mesmo 

que houvesse comprovação de que a sua ocupação remonta ao mesmo tempo (histórico) do 

grupo reconhecido pelo Estado como indígena. Abstraindo o debate político ou ideológico que 

possa vir se desenvolver em torno da temática, neste estudo o núcleo de atenção está voltado 

para  a verdade (pragmática) que tal interpretação encerra. Ora, segundo dados do Instituto 

Socioambiental Brasileiro, as terras indígenas (TI) abrangem uma área total de 20,4% da 

Amazônia Legal Brasileira e 50,8% de toda a floresta amazônica132. O número, se acrescido 

das Unidades de Conservação (UC) e das UC’s de Uso Sustentável, chega a números que 

ultrapassam dois terços de toda a floresta amazônica. Não por acaso, este debate não se passa 

no imaginário comum da sociedade, ou seja, não se estabelece uma comunicação aberta com a 

população, de modo a colher o alcance prático desta valoração. Distanciado do pensamento 

pragmático, o sistema jurídico posto (mesmo na fase de pós-positivismo) parece trilhar por 

veredas desprovidas de representação da verdade. 

 A retórica dos números, independente da legitimidade de suas equações, não parece ser 

o melhor caminho. Por sua vez, o paradigma da filosofia prático-pragmática como 

instrumento (método) delineador dos mecanismos de aplicação do Geodireito assenta-se no 

argumento de que o saber (no sentido de conhecer), nas suas múltiplas formas, não tem a 

                                                 
132 LAURIOLA, Vincenzo. Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Conflitos Políticoas na Amazônia: 
O caso do Parque Nacional do Monte Roraima.p. 244. 
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finalidade de chegar ao conhecimento das verdades teóricas ou mesmo científicas. É, todavia, 

um processo de adaptação ao ambiente, visando sobretudo a assegurar a sobrevivência do 

homem. Parece-nos, portanto, que a sociedade mais anseia pelo que lhe pode servir do que 

pelo que lhe será retirado. Eis porque o duelo entre positivismo e pragmatismo, passando ao 

longe do realismo que assola os conflitos da Amazônia, não deve gerar vencidos e vencedores, 

produzindo apenas um triste lamento: quanto mais o ser jurídico se fixar no conhecimento 

posto como exato, mais se distanciará da busca da verdade e da realização das práticas 

ansiadas pela mente humana, permanecendo inalterado  o quadro de miséria e desespero, sob a 

guarda de um capitalismo tardio. 

 
 
3.5. Laços rompidos:  entre o ethos tribal e o globalismo localizado  
 

 

Quando os povos indígenas reclamam o direito às suas 
terras imemoriais – e eles reclamavam basicamente sempre isto 
– não é porque tenham sido ou sejam os donos dela. É porque 
foram, através dos tempos, os seus habitantes imemoriais. Os 
seus antepassados tinham e eles seguem tendo para com aquela 
terra um envolvimento afetivo e simbólico que escapa à 
compreensão do sistema ocidental de pensamento. No interior 
da lógica do seu imaginário, eles não querem de volta o que 
possuíram. Querem resgatar o que são.133 

 

Cada grupo indígena, assim como toda comunidade de homens, possui um conjunto de 

crenças e mitos que explicam a origem do universo e do próprio ambiente que  habitam.O 

antropólogo, etnólogo e estruturalista francês Claude Levi-Strauss, ao passar um período no 

Brasil estudando comunidades tribais, produziu uma vasta obra que analisou profundamente 

desde a crise do processo civilizatório da modernidade134 até o pensamento selvagem dos 

                                                 
133 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Somos as Águas Puras. Campinas/SP: Papirus, 1994, p. 34. 
134 STRAUSS, Claude Levi. Tristes Trópicos. Trad. Rosa Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
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habitantes das florestas amazônicas135. O contexto em que estão inseridas as demonstrações 

mitológicas das populações tradicionais foi também estudado por Levi-Strauss, que concluiu 

não haver entre eles nenhuma desordem, nenhuma arbitrariedade136. Há, sim, uma vasta 

trama de relações, rica em informações históricas e culturais que deveriam ser preservadas.  

É nesses mitos que o grupo encontra a justificativa para expressar determinadas formas 

de comportamento, até mesmo em prol da garantia de eficácia dos ritos e cerimônias. Note-se 

que essa visão de mundo está quase sempre envolta de profunda emoção por parte dos seus 

envolvidos, já que os mitos, em regra, são compostos de elementos de fé. Eis porque uma 

migração do grupo ou de parte dele pode abalar profundamente o corpo mítico e a tradição 

histórica de  seu povo. Também uma demonstração de violência pode gerar ruptura no ethos 

do grupo, ou seja, nos laços étnicos que os unificam. Não por acaso, a demarcação ocorrida no 

Vale do Javari trouxe justamente essa perspectiva de ruptura do ethos, já que a migração de 

muitos grupos e a violência suportada por outros têm consigo a potencialidade de causar 

prejuízos irreparáveis àquela comunidade. 

No seio deste atentado cultural surge o debate em torno de um tema a ele relacionado, 

chamado por Boaventura de Sousa Santos de globalismo localizado. É o que se pode observar 

no Vale, tendo em vista o impacto específico de práticas e imperativos transnacionais nas 

condições locais, as quais estão sendo, por essa via, desestruturadas e reestruturadas de modo 

a responder a estes imperativos transnacionais, sem que o sistema jurídico esteja minimamente 

preparado para oferecer soluções plausíveis para os fenômenos. 

Ora, a consciência do passado é um elemento primordial para o reconhecimento do amor 

pelo lugar. A retórica patriótica sempre vem dando ênfase às raízes de determinados povos. 

                                                 
135 STRAUSS, Claude Levi. O Pensamento Selvagem. Trad. Tânia Pellegrini. 2ª ed. Campinas: Papirus, 1997. 
136 STRAUSS. Claude Levi. Mitologicas: lo crudo y lo cocido. Trad. livre. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1996 
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Tanto assim que a lealdade entre povos e nações é diretamente proporcional à própria história 

vivida, às paisagens, às batalhas sofridas, aos laços com a natureza. Todavia, contrastando 

com essa observação, está o sistema jurídico nacional, que, excetuando a questão restritamente 

indígena e a dos ex-escravos (o art. 68 do ADCT da Constituição Federal vigente assegura às 

comunidades negras, remanescentes de quilombos, direito à propriedade definitiva das terras 

que estejam ocupando) não enxerga qualquer possibilidade de relação de direito entre o 

homem e a terra, baseada na afeição e na sua história de vida.  Neste ponto, disse Tuan: 

Os povos analfabetos podem estar profundamente 
afeiçoados ao  seu lugar de origem. Eles podem não ter o senso 
ocidental moderno, mas quando procuram explicar a sua 
lealdade para com o lugar, ou apontam os laços com a natureza 
(o tema mãe-terra), ou recorrem à história. Strehlow, um 
etnólogo que conhece de perto os aborígenes australianos, disse 
o seguinte: ele se apega ao seu chão nativo com cada fibra do 
seu ser... Atualmente aparecerão lágrimas em seus olhos, 
quando se referir ao lugar do lar ancestral que algumas vezes foi 
involuntariamente profanado por usurpadores brancos do 
territóro de seu grupo. O amor pelo lar, a saudade do lar são 
motivos dominantes, que reaparecem constantemente, mesmo 
nos mitos dos ancestrais totêmicos. A história é responsável 
pelo amor à terra natal. 
 

 Aqui corrobora a proposta do Geodireito, reconhecendo quando o homem, assim como 

o próprio Estado, possui raízes profundas com algum território, mesmo que compacto, 

reduzido às suas necessidades vitais e à capacidade limitada de seus sentidos. Tudo isso é 

possível sem que haja necessidade de tomar-se a todos por um sentimento imperialista, 

extensivo a enormes conglomerados territoriais, em geral heterogêneos e mantidos unidos pela 

força e pelo poder estatal. Mesmo porque os Estados Modernos, que já possuem evidente 

continuidade histórica, são muito grandes, com formas artificiais e poder relativamente difuso 

e, portanto, não favorecem a prática da afeição, de sorte que, num futuro bem próximo, caso 

não haja desde já uma reflexão sobre o fenômeno aqui estudado, dificilmente será possível 

ainda falar em convivialidade e identidade como elementos integrantes de um mesmo 
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território. Em outras palavras, os laços que se romperam não serão reatados enquanto o 

Direito não firmar posição como elemento de equilíbrio entre as forças políticas, econômicas e 

sociais que permitiram e ainda permitem a separação entre povos, mormente quando oriundos 

de uma mesma cultura e tradição. 

 
 

3.6. A reação do Direito à população de gentes destribalizadas no Vale 
 
 

  Se a ciência jurídica soube fazer seu caminho rumo à 
civilização, certamente foi vítima de sua própria dogmática. 
Com o evento do Estado Contratualista, da representação 
política, das codificações, o homem se vê mais a mais 
condenado às relações mecânicas, à uma homogeneidade que 
lhe é estranha, à crença em hierarquias e distinções rígidas que o 
isolam num individualismo aprisionador.137 

  
 
 Ao longo dos cinco séculos que se seguiram ao chamado processo de descobrimento, 

surgiu e se multiplicou uma vasta população de gentes destribalizadas, deculturadas e 

mestiçadas na Amazônia brasileira.  Originou-se principalmente das missões jesuíticas que 

tiveram a tarefa de confinar índios retirados de grupos tribais distintos e impor-lhes uma 

língua considerada franca, o nheengatu, que os padres já conheciam do contato com as 

primeiras tribos que escolheram para catequizar, transformando todo esse processo de suposta 

colonização em um fenômeno de transfiguração étnica. Alguns se converteram em índios 

genéricos, sem língua nem cultura próprias e sem identidade cultural específica. A eles 

acabaram se juntando diversos outros grupos, incluindo brancos, mestiços e homens e 

mulheres indígenas sem grupo próprio, frutos de relações intertribais. Acabaram por ser 

identificados como caboclos e, no caso do Vale do Javari, desfrutavam da posse coletiva do 

território em concomitância com os oficialmente indígenas. 

                                                 
137  LEITÃO, Cláudia. Por uma ética da estética. Fortaleza:UECE, 1997, p.48. 
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Após a demarcação e a expulsão desses caboclos do Vale, seu grupo passou a necessitar 

da proteção do Estado para sua sobrevivência, já que antes a floresta era quem exercia esse 

papel. Eis, portanto, a busca emergencial no Direito por uma solução adequada para as tais 

gentes destribalizadas, composta por pessoas transladadas de seu habitat natural para a zona 

urbana do município, em nome da necessidade de dar cumprimento à suposta norma 

demarcatória, cujo resultado não agrada nem a um grupo nem a outro – índios e caboclos. 

 A reação do Direito a estes fenômenos que envolvem as terras da Amazônia 

(especialmente a do Vale do rio Javari) e suas populações tradicionais é a grande esperança da 

sociedade moderna, que anseia pelo alviçar de novas perspectivas, já que não se pode admitir 

que a região, de dimensões gigantescas, ainda não se tenha dado conta de que seu território, 

caso venha a se fragmentar em sua totalidade, não mais servirá ao Brasil ou ao mundo como 

uma promessa de renda e habitat equilibrado. 

Por sua vez, a preocupação restrita e simplória com a vinculação de direitos a 

determinadas raças humanas desafia até mesmo a antropologia. Como pode o ser jurídico 

dividir o espaço do universo tomando por base somente as raças humanas? É justificável 

dividir elementos naturais, como o território, entre pessoas somente porque possuem 

caracteres físicos específicos? 

 Neste ponto, a questão puramente biológica para garantir direitos já está, cremos, 

ultrapassada, seja na antropologia, seja no direito. A raça, como já disse Clyde Kluckhohn, é 

um mito moderno. Para ele, quando as raças são separadas por barreiras materiais, como é o 

caso da demarcação, as distinções entre elas tendem a aumentar e se fazer constantes: 

 

  Não há dúvidas de que existem raças humanas. 
Entretanto, a composição das populações que se reproduzem 
tão freqüentemente mudou, no decorrer de migrações, já que 
são poucas as demarcações acentuadas. Outrossim, a herança 
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humana é tão complexa e tão imperfeitamente conhecida, até 
agora, que as diferenças nos caracteres físicos visíveis nem 
sempre constituem guias seguras das diferenças na linha de 
antepassados. A medida da atual confusão é indicada pelo fato 
de que o número de raças distinguidas por pesquisadores varia 
de duas a duzentas138. 

 
   

Por sua vez, o fato de ser múltipla a personalidade de um povo, como no caso dos 

brasileiros e até mesmo dos portugueses, dos espanhóis ou dos russos, não quer dizer, do 

ponto de vista da sua estrutura racial ou dos seus valores culturais específicos, que seja um 

povo sempre inacabado e sem consistência étnica. Não quer dizer, para citarmos uma imagem 

de Gilberto Freyre, que se trata de uma personalidade à Mr. Hide, ou seja, feita puramente de 

contrários que se repelem. O que costuma ocorrer nestas situações é que, sob muitos aspectos, 

o processo de aculturação se faz não somente mais dramático como mais rico e complexo, em 

virtude de se desenvolver naturalmente neste povo  uma capacidade especial para suportar 

confrontos e contradições que lhes permite alcançar, mesmo após guerras ou disputas internas, 

algum tipo de harmonização que, para infelicidade social, dificilmente encontra visibilidade 

no sistema jurídico. 

O Direito, portanto, necessita integrar-se a este debate multidisciplinar sobre as questões 

que envolvem espaço, tempo, raças e meio ambiente, para poder reagir diante dos conflitos e 

oferecer, ou ao menos participar, das soluções plausíveis e concretas, já que até agora não foi 

possível identificar uma proposta jurídica capaz de pacificar a crise social que se estabelece na 

disputa pela terra, especificamente do Vale do Javari. Neste ponto, cremos que a filosofia 

pragmática, sobretudo de John Dewey, cuja idéia não separa o sujeito do objeto, mostra-nos o 

caminho da lógica (criativa) como viável para a solução de problemas suscitados em cada 

situação conflituosa, conforme observamos no discurso de George Browne Rêgo: 

                                                 
138 KLUCKHOHN, Clyde. Um espelho para o homem: Antropologia. Trad. Neil R. da Silva. Belo Horizonte: 
Editora Itatiaia Ltda., 1963, p. 105. 
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  A concepção de Dewey não separa o sujeito do objeto. 
Antes, os integra num todo, numa interação indissociável em 
que causas e conseqüências estão entrelaçadas, sem qualquer 
dualismo...Também não se alegue, como o fazem alguns, 
que esta concepção discrimine nos diferentes estágios de seu 
processo civilizatório. Ficou demonstrado que a atitude 
inteligente, em suas formas superiores, é inerente à natureza 
do homem, manifestando-se evolutivamente em consonância 
com seu ambiente, suas crenças, seus valores, enfim, com a 
sua cultura. 139 

  
 A temática central deste item, portanto, busca a reflexão sobre a história do direito 

positivo brasileiro relativo às minorias, propondo uma releitura crítica do sistema jurídico, a 

fim de que sejam levadas em consideração as diferenças étnico-culturais e o contexto atual de 

uma nova compreensão das garantias dos cidadãos, especialmente dos habitantes expulsos do 

Vale, sob a visão do pragmatismo, já que este se firmou como a filosofia dos resultados, da 

experiência humana em contato com as coisas, da ação positiva. Seus críticos, por sua vez, 

especialmente das escolas neopositivistas e logicistas, que impuseram maior rigor e 

operatividade às análises do significado e da verdade de um conceito, não se mostram capazes 

de apontar um caminho mais plausível para a tensão dos destribalizados. 

 Ademais, a região aqui analisada é de fronteira, devendo, portanto, ser pensada na 

perspectiva ampla e estratégica, de maneira a preservar o futuro e a identidade de uma 

comunidade em crise. Como disse Otávio Velho: 

 ... a fronteira é um locus privilegiado para uma ideologia 
clássica de laissez-faire em condições tais que de fato existe 
uma possibilidade ampla para pelo menos um certo grau de 
avanço pessoal comparado com situações anteriores. (...) 
Embora na prática, mesmo na fronteira a terra não esteja 
inteiramente aberta a todos sem limite algum, pode representar 
uma tal imagem ideológica quando contrastada com outras 
situações camponesas.140 
 

                                                 
139RÊGO, George Browne. Karl Popper e o Pragmatismo. Rev. Cult. Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, v.23,nº 4, nov. 2003, p 133. 
140 VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo Autoritário e Campesinato. SãoPaulo: Difel, 1976, p. 100. 
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 Observa-se que a imagem normalmente livre e abundante, inerente às terras de 

fronteira, parece, a primeira vista, apropriável por quem dela se apossar, independente de se 

tratar de terra indígena, assim considerada juridicamente. Por isso, é necessária muita cautela 

ao estudarmos áreas com características de fronteira, pena de formularmos um pensamento 

utópico de uma teoria de colonização, insustentável pelo Estado e pelo Direito. 

 É que, a princípio, as chamadas terras livres são abertas ao avanço e à multiplicação de 

pequenos produtores rurais, mesmo em economia familiar, refletindo uma noção nem sempre 

verdadeira de locus da gestação de uma sociedade mais justa e igualitária, democrática e 

progressista, na qual não se parte de diferenças sociais previamente cristalizadas, mas de  

igualdades de condições entre todos. Ocorre que este quadro de suposta igualdade contribui 

para perpetuar a invisibilidade jurídica, ainda hoje existente, inerente ao elo que liga o homem 

à terra: a topofilia, ou seja, a afetividade decorrente do espaço, do tempo, da convivialidade e 

da identidade. 

 Nesta representação, que é difusa como conceito, mas vivida e concreta como 

experiência, o operador do direito deve ver o território como um espaço onde se concretizam 

valores básicos e direitos fundamentais, inerentes à história e à dignidade de um povo, 

buscando a verdade que é em muito é obscurecida por elementos de uma ideologia liberal, em 

especial o individualismo, a livre concorrência, a livre troca e o enriquecimento produtivo por 

esforço pessoal, onde o caboclo, visto como um simples camponês, pode ser considerado 

indesejável a qualquer momento, por caprichos ou projetos econômicos de uma agremiação de 

poder político. 

 Sob muitos aspectos, é preciso reagir a uma ideologia enraizada no interior das normas 

jurídicas cuja interpretação oponha-se à revelação de verdades plausíveis, tais como as de que 
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o homem pode espontaneamente manter forte elo para com a terra ocupada historicamente por 

seus ascendentes, tipicamente nativos ou apenas dele descendentes. 

 Tal preocupação, que já vem dominando os analistas do fenômeno jurídico, em 

especial Miranda Rosa, justifica-se diante da realidade do mundo contemporâneo e da 

necessidade de superação dos formalismos estéries, pela procura imperativa de soluções aos 

problemas humanos de convivência, os quais impõem que se enfrente o fenômeno jurídico 

como fato social. Longe desta visão, o fenômeno jurídico só pode ser parcialmente sentido e 

percebido141. Ora, mesmo que o operador do Direito não esteja interessado no vínculo que liga 

o sistema jurídico e a doutrina à realidade, esse vínculo existe. Ele se encontra no conceito de 

direito válido e se refere à eficácia das normas como um fato social, inerente à Sociologia do 

Direito. Por outro lado, o fenômeno do direito também pode e deve ser visto mediante a 

captação da realidade, por meio da percepção pragmática, conforme se almeja nesta pesquisa. 

Em uma ou outra hipótese, a busca de soluções viáveis para os problemas cotidianos não deve 

fechar os olhos para a os confrontos sociais reais, negando visibilidade jurídica ao fato social, 

legítimo - espontâneo ou forjado no interior das crises de relacionamento entre os grupos. 

 É possível ao jurista, seja ele um teórico ou um prático, despertar para a necessidade de 

mergulhar nos debates públicos que envolvem o falibilismo do sistema ou do Estado, sem 

temer quebrar a suposta segurança do ordenamento, já que as transformações estão ocorrendo 

a uma certa velocidade, que a inércia do ser jurídico só trará prejuízos a ele e à sociedade. 

 

 

 

 

                                                 
141 ROSA, Felippe Augusto de Miranda. Sociologia do Direito: o fenômeno jurídico como fato social. 17 ed. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2004, p. 32. 
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Conclusão: A falibilidade do Estado e do Direito no Vale e o caminho do pragmatismo: 
uma reflexão sobre a crise dos expulsos. 
 
 

Sumário: 1. Entre o Estado e a norma: uma capa para encobrir o problema dos 
destribalizados do Vale.2. As conseqüências do falibilismo estatal: quanto vale a 
vida no Vale. 3.Os olhos do pragmatismo sob a imagem do Vale: um pensamento 
para a ação e para o futuro. 4. Geodireito, laços de identidade e solidariedade: o 
pragmatismo na Amazônia. 

        
 

1. Entre o Estado e a norma: uma capa para encobrir o problema dos 
destribalizados do Vale 

 

 O pano de fundo que molda o cenário da concepção 
peirciana reside na convicção de que nossas idéias e crenças 
apresentam-se obscuras, herméticas, muitas vezes fechadas ao 
entendimento. Se isso ocorre, é necessário traduzi-las em fatos 
empíricos para que idéias e afirmações se tornem claras, e se 
possa examiná-las para verificar se são verdadeiras ou falsas. 
Isso deve ser feito porque, segundo Peirce, as idéias podem ser 
claras mas não ser verdadeiras.142 
 

 
 Localizada em partes dos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo 

de Olivença, Jutaí e Eirunepé, no Estado do Amazonas, a Terra Indígena do Vale do Javari foi 

declarada Posse Permanente Indígena pela Portaria nº 818 de 11 de dezembro de 1998, 

publicada no DOU de 14 de dezembro de l998. 

 A figura 5, a seguir reproduzida, mostra-nos em projeção policônica a terra indígena 

Vale do Javari, localizada no Estado do Amazonas. É possível perceber a enorme sensação de 

espaciosidade que o vale desperta naqueles que se dedicam a observá-lo.Vejamos: 

 

Figura 5:

                                                 
142 REGO, George Browne. O Pragmatismo de Charles Sanders Peirce: Conceitos e Distinções. Anuário dos 
Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife/PE, nº 13,  2003,  p. 237. 
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 As categorias denominadas terras indígenas e posse permanente indígena, ao longo da 

história vêm sendo estudadas pelo Direito em conjunto com os conceitos de terras públicas e 

terras devolutas, essas duas últimas usadas como sinônimos. Porém, o Estatuto da Terra, 

instrumento utilizado pelo Estado para servir como termômetro de sua vontade política em 

torno da questão, estabeleceu o que seria, para o direito positivo nacional, o conceito de terras 

públicas, estas consideradas mais abrangentes que as terras devolutas. Pela norma, as terras 

indígenas seriam públicas, mas não devolutas porque ocupadas. De acordo com a 
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conveniência do legislador, observa-se que, até pela noção de que terra indígena é categoria 

jurídica, tal conceito afastaria, isto é, tornaria a terra indígena diferente de terra devoluta. Mas 

para tanto, ela precisa passar exatamente pela última etapa do reconhecimento como terra 

indígena, ou seja, necessita desta atuação estatal denominada demarcação. 

 Apesar de serem definidas como aquelas ocupadas ou habitadas pelos indígenas 

(anteriormente denominados pela lei civil de silvícolas143), independentemente de sua 

demarcação, as terras indígenas só chegam a ter um reconhecimento efetivo pelos diversos 

aparelhos de Estado quando recebem uma destinação administrativa explícita pelos poderes 

públicos. E isto significa dizer que elas precisam ser pelo menos demarcadas (uma das etapas 

da regularização fundiária) para que seus limites sejam conhecidos e possam ser impostos à 

sociedade envolvente. A demarcação é  a característica que distingue a terra indígena da terra 

devoluta. Em outras palavras, é a possibilidade oferecida pelo sistema jurídico que a primeira 

tem de se afirmar a priori, como terra dos índios, com limites definidos cultural e socialmente. 

Se o Estado se omite na demarcação e a terra indígena só tem seus limites estabelecidos 

dentro da própria comunidade, verifica-se a tendência de que ela passe a ser tratada pelos 

diversos escalões administrativos como devoluta, por exclusão do domínio particular e do uso 

público, ao menos até que se prove o contrário.  

A expressão Terra Indígena é categoria jurídica prevista na Lei nº. 6.001, datando de 

10 de dezembro de 1973, que em seu art. 17 traz os três tipos de terras indígenas, como sendo 

1) áreas de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas; 2) áreas reservadas (isto é, 

onde o órgão tutor estabeleceu parques e reservas indígenas) e 3) terras tão-somente habitadas 

                                                 
143 Conforme se observou no capítulo anterior, o Código Civil de 2002  suprimiu de todo o seu texto a expressão 
silvícola, isto é, o legislador resolveu retirar do sistema jurídico tal nomenclatura, pois sempre foi considerada 
ofensiva e agressiva aos povos indígenas. 
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ou ocupadas por silvícolas e sobre as quais, consoante o disposto no art. 198 da Constituição 

Federal, eles teriam direitos que independem da existência ou não da demarcação. 

Em favor dos índios é previsto o direito ao reconhecimento da posse permanente das 

terras por eles habitadas, independente de demarcação. Este direito deve ser assegurado pelo 

órgão federal de assistência aos indígenas, no caso a FUNAI, atendendo à situação atual e ao 

consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que 

qualquer dos Poderes da República venha a tomar, em caso do Estado constatar eventual 

omissão ou erro do aludido órgão. Tal previsão consta no art. 25 da Lei n. 6.001, de  

19/12/1973. 

Mencionado direito, embora houvesse vivido em dormitório no passado recente, tem 

sido de tal maneira prestigiado pelo Estado atual, que há previsão expressa para não 

reconhecimento de títulos de propriedade de outrem porventura existente sobre estas faixas de 

terras (art. 62 e §§ da Lei n. 6.001), bem como há vedação legal ao usucapião de referidas 

áreas. 

Diante de todo o relato acima, é possível identificar que a norma demarcatória tem 

servido para o Estado como um verdadeiro instrumento de exercício de vontade política, já 

que ele a utiliza quando acha conveniente, para encobrir um problema de dimensões tão 

extensas quanto à típica questão indígena: a falta de política pública para a crise dos caboclos 

expulsos das reservas, no caso específico a do Vale do Javari, hoje condenados à miséria, ao 

desemprego, à ausência de mínimas prestações estatais. Em outras palavras, tiraram-lhes as 

florestas, o chão, as matas, a caça, os peixes, a canoa, o rio, o passado, o presente e nem 

mesmo lhes deixam uma chance de sobrevivência, retirando-lhes, também, as perspectivas de 

um dia imaginar que é possível crer no futuro. 
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2. As conseqüências do falibilismo estatal: quanto vale a vida no Vale. 

 
  O falibilismo constitui a única possibilidade de, através 
de uma pesquisa experimental, aproximar-se evolutivamente, de 
uma determinada verdade concreta. Desse modo, a atitude 
experimentalista proposta por Peirce parte da premissa de que a 
descoberta da verdade é antecedida da convicção de que a 
qualquer momento o erro poderá ilidir aquela verdade que se 
julga estar próxima.144 
 

 
Neste item, trabalharemos com o argumento de que as falhas cometidas historicamente 

pelo Estado, acrescidas pela ausência de uma percepção espacial, temporal e afetiva que o 

sistema jurídico deveria permitir ao intérprete e operador do Direito, relativamente às normas 

sobre território de populações tradicionais que integram uma mesma comunidade, acabaram 

impondo aos excluídos do Vale o único caminho possível: assistir passivamente à 

fragmentação da sua cultura, de seus saberes e do território historicamente ocupado por seu 

grupo, depositando no caminho da busca da Justiça a última esperança de composição pacífica 

para o conflito social.  

A prática do Estado em manipular as normas conforme a sua conveniência, muitas vezes 

inconfessável, arbitrando um valor monetário por cada vida dedicada ao Vale, a fim de 

compensar os caboclos por tamanha dedicação àquele espaço, acabou resultando num 

desastre: a quantia ofertada a título de indenização, em valores ínfimos e sem critérios 

previamente definidos, não permitia sequer a aquisição de uma horta para iniciar a agricultura 

fora do espaço do Vale. Instalou-se, como não poderia deixar de ser, uma verdadeira crise 

social: miséria, fome, desemprego, desabrigo, dor, frio, doença, depressão, abandono. 

Nenhum planejamento foi desenvolvido pelo Estado para oferecer ao grupo expulso uma 

mínima condição de vida digna; nenhuma política pública foi pensada e efetivada para 

                                                 
144 REGO, George Browne. O Pragmatismo de Charles Sanders Peirce: Conceitos e Distinções. Anuário dos 
Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife/PE: UFPE, nº 13,  2003,  p.241. 
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garantir os direitos constitucionais estabelecidos; nem mesmo uma simples resposta aos 

anseios da população expulsa do Vale foi enviada pelo Estado. O conflito surgiu, já que, de 

um lado estavam as nações indígenas regularmente organizadas e até apoiadas por organismos 

não governamentais, e de outro os caboclos expulsos e destribalizados, posto que, embora 

carregassem traços tipicamente indígenas, não podiam oficialmente pertencer a qualquer um 

dos grupos lá existentes, pois não se enquadravam nos critérios estatais de indianidade. 

Os procedimentos usuais, adotados pelo Estado na etapa concernente ao levantamento 

fundiário, objetivavam identificar os grupos tipicamente indígenas e ao mesmo tempo 

desprezavam regras elementares para o contato com populações etnicamente distintas. O 

Estado, assim agindo, acabou por dispor seus agentes inadequadamente no cerne dos conflitos. 

Sua ação, ironicamente, era denominada “conciliação de partes” ou de “harmonização dos 

interesses” em questão.  

Não se consegue identificar em qualquer tipo de registro junto aos Órgãos oficias, 

principalmente a Funai, a existência de critérios formais que orientassem a relação com a 

população indígena e com os demais grupos que ali habitavam. Em termos operacionais, a 

exemplo de outras etapas, o Estado acabou por recorrer, em determinados contextos, às 

soluções coloniais tradicionais, acionando o poder de polícia pela solicitação de uma “força” 

ou de uma “equipe de segurança” para resguardar a atividade de seus agentes. 

As pressuposições etnocêntricas, que informam a prática desse tipo de grupo de 

trabalho, resultam em um clima de frustração de ambas as partes, ou seja, índios e ocupantes 

não-índios, agravando o quadro de violência e tensão social.  

Encontrar um valor financeiramente quantificável para indenizar o tempo de vida de 

uma pessoa ou de toda sua família em determinado espaço, é tarefa que até hoje não foi 

satisfatoriamente desenvolvida pelo Direito. Identificar monetariamente o que representa para 
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os homens a terra e a tradição do lugar, quando a emoção está intimamente associada ao 

fenômeno, exige do Estado uma resposta que se não puder ser inteiramente justa, que seja pelo 

menos capaz de restaurar a dignidade do grupo expulso, marcado hoje pela fome e pela crise 

social. Neste sentido, decidiu o Estado-Juiz no Amazonas: 

Como a parte não recebeu qualquer indenização por 
benfeitorias, será devido a ela, a título de danos materiais, o 
montante resultado da soma da média das indenizações pagas 
por benfeitorias (R$ 2.507,00) à estimativa do mínimo 
necessário à aquisição ou construção de uma casa (R$ 
4.987,22), perfazendo um total de R$ 7.494,22. No que tange 
aos danos morais, os autos encartam situação de gravidade sem 
precedentes, em que toda uma comunidade foi submetida a 
sofrimento que beira o inconcebível; a dimensão da lesão moral 
causada à parte é evidenciada a todo o momento da narrativa, e 
não poderia ser reparada nem por todo dinheiro do mundo (o 
que a parte busca não é dinheiro, mas sua vida de volta). 
Entretanto... fixo a indenização por danos morais em R$ 
6.905,78.145 (grifo no original) 
 
 

 Quando o Estado-Juiz diz que o caboclo busca sua vida de volta, é possível perceber 

ali fragmentos de uma possível vinculação espaço-tempo, talvez acolhida pelo sistema 

jurídico pela primeira vez em favor de um grupo de mestiços, que são considerados pelo 

direito posto como não-índios. A compensação acima atribuída visa, a princípio, reduzir os 

efeitos de uma desigualdade imposta pelo Estado, entre índios e não-índios, componentes de 

uma mesma tradição. Aliás, a utilização da hermenêutica diatópica, analisada anteriormente 

neste trabalho, aparece como instrumento capaz de nos fazer perceber o quanto as dicotomias 

impostas pelos sistemas jurídicos ocidentais que não raro privilegiam grupos em detrimento 

de outros. Boaventura Santos já nos explicava, neste ponto, que a fraqueza fundamental da 

cultura ocidental consiste em estabelecer dicotomias demasiado rígidas entre o indivíduo e a 

sociedade, tornando-se, assim, vulnerável ao individualismo possessivo, ao narcisismo, à 

                                                 
145 Processo JEF/AM nº 2003.32.00.700187-4, p.86. 
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alienação e à anomia. Para Santos, o reconhecimento de incompletudes mútuas é condição 

sine qua non de um diálogo intercultural.146 

 Por sua vez, a posição do Estado-juiz, fixando indenização a favor dos expulsos, 

reflete o pensamento de Gustavo Santos, para quem, ao Poder Judiciário é reconhecido o 

poder de controlar não somente às ofensas à Constituição, mas podar os avanços não-

justificáveis do Estado sobre o Direito147.  

 

3. Os olhos do pragmatismo sob a imagem do Vale: um pensamento para a ação e para o 
futuro 

 

Para viver, o homem deve ter algum valor em seu mundo. 
O agricultor não é exceção. Sua vida está atrelada aos grandes 
ciclos da natureza; está enraizada no nascimento, crescimento e 
morte das coisas vivas; apesar de dura, ostenta uma seriedade 
que poucas outras ocupações podem igualar. De fato, pouco se 
sabe sobre as atitudes dos agricultores para com a natureza. O 
que existe é uma vasta literatura, em grande parte sentimental, 
sobre a vida rural, escrita por pessoas com mãos sem 
calosidade.148 
 
 

Enquanto em plena sociedade contemporânea o tratamento em relação aos grupos 

tradicionais não-indígenas do Vale é de intolerância e hostilidade, culminando com sua 

expulsão, a história registra que até mesmo a Roma antiga tratava melhor e mais 

acolhedoramente seus visitantes e peregrinos. A presença do espírito do pragmatismo na 

Região do Vale do Javari, a exemplo da sociedade romano-antiga, poderia auxiliar as relações 

sociais e fazer florescer soluções adequadas dentro do sistema jurídico. Aderimos, neste 

ponto, ao pensamento de Jacques Poumarède: 

                                                 
146 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In Identidades: 
estudos de cultura e poder. BIANCO, Bela Feldman; CAPINHA, Graça (org). São Paulo: Hucitec,2000, p.32. 
147 SANTOS, Gustavo Ferreira. O Princípio da Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal: Limites e Possibilidades. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2004, p. 202. 
148 TUAN, Yi-Fu. Topofilia . Trad. Lívia de Oliveira.São Paulo: Difel, 1988, p.113. 
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 Mas os romanos conduziram sua política imperialista 
sem jamais, ou quase nunca, renunciar a um grande 
pragmatismo, que privilegiava as soluções mais realistas, e a 
um verdadeiro espírito de tolerância, baseado menos na 
simpatia que numa indiferença em relação aos outros.149 
 

 Tratar com hostilidade determinados grupos sociais tem se revelado como a antítese do 

multiculturalismo pregado por Boaventura Santos, ao mesmo tempo em que nada contribui 

para a solução dos conflitos e da crise social estabelecida. Neste particular, é tarefa do Direito 

oferecer, dentro do sistema jurídico, as propostas que mais se encaixam nos paradigmas da 

tolerância e do respeito pelas minorias étnicas. 

 As soluções pragmáticas que o mundo conhece, desde a Roma antiga, conforme acima 

citado, já mostraram à humanidade resultados concretos e evitaram até mesmo inúmeras 

guerras. É surpreendente como o Estado brasileiro ainda se debate com propostas ineficazes 

de segregação de grupos, fundadas na hostilidade e na intolerância, além de ignorar o passado 

histórico de populações indefesas. Tal comportamento, de natureza mesmo primitiva, em nada 

beneficia o Estado em suas relações com a sociedade e com o território que possui, enquanto 

elementos de sua própria soberania. 

 É bom recordar que foram as frustrações nascidas do bloqueio do processo de 

assimilação, durante o século II, que provocaram a guerra social em 90-88  aC., obrigando a 

que houvesse a concessão de civitas a todos os italianos. Não queremos, com a lembrança 

histórica, sugerir que as terras chamadas de indígenas do Vale do rio Javari sejam 

indiscriminadamente distribuídas à sociedade geral. Não é isso e nem poderia sê-lo, pois não 

traria correspondência com o realismo histórico daquele espaço. Ocorre que as soluções até 

agora encontradas pelo Estado não satisfazem nem às menores condições de sobrevivência 

para o grupo expulso.  

                                                 
149 POUMARÈDE, Jacques. Direito das minorias e dos povos autóctones. Trad. Ane Lize Spaltemberg. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004, p. 51. 
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 Por acreditarmos que a direção do pensamento pragmático é sempre para as coisas, sem 

se perder em obscuridades etéreas, espelhando a realidade externa e física, analisamos as 

possibilidades, dentro do sistema jurídico vigente, do Estado oferecer soluções levando em 

consideração todas as relações harmônicas e historicamente reconhecidas entre os grupos, ao 

invés de separá-los abruptamente.  

 Quando pensamos sobre as conseqüências dos atos estatais que culminaram com a 

crise social estabelecida no Vale, logo voltamos nossas indagações para a ação e para o futuro. 

Perguntamos a nós mesmos o que será do futuro destas gentes destribalizadas e expulsas do 

Vale? Aqui, recorremos à filosofia prático-pragmática de William James150, para aderir ao seu 

pensamento segundo o qual, em vez de perguntar onde surgiu o problema, ou quais são as 

suas premissas, o pragmatismo examina o seu resultado; ele desloca a ênfase e olha para 

frente; ele é a atitude de direcionar o olhar para as coisas finais, as conseqüências, os frutos, os 

fatos. 

 Com a base do pensamento prático-pragmático, cremos que será possível despertar a 

sociedade para a necessidade de uma releitura do direito contemporâneo, inserido em um 

ambiente pluralista de respeito às diferenças étnico-culturais, onde não é plausível receber 

como verdadeiro o argumento que esconde a intolerância e a hostilidade pelas minorias e 

utiliza como escudo premissas jurídicas fundadas em desigualdades e contradições históricas 

do sistema. Mesmo porque, quebrar o paradigma do preconceito contra as populações da 

floresta é um grande desafio, especialmente diante das diversas manifestações de capitalismo 

(do tardio ao avançado) da sociedade moderna. 

 Desde Charles Peirce já se afirmava que devemos contar com o instinto e o costume. 

Ora, a vida dos povos da floresta é rica em instintos e costumes, desde o nascimento até a 

                                                 
150 JAMES, Willian. Pragmatism. Trad Livre. London: Dover Thrift Editions, 1990. 
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morte dos membros de seu grupo, sejam tipicamente indígenas ou dele descendentes, já que a 

posse coletiva registrou-se sempre harmoniosa. Peirce também apresenta uma visão atrativa 

da verdade, que compreende a idéia de que nossos juízos morais aspiram à verdade. Nesta 

linha de raciocínio, pretendemos chegar à conclusão de que não se coaduna com a verdade a 

prática estatal de segregar e separar os povos tradicionais, fragmentando o seu território em 

nome de necessidades políticas e econômicas. 

 

4. Geodireito, laços de identidade e solidariedade:  o pragmatismo na Amazônia 

 

 Tenho esperança de que os intelectuais do Brasil (e de 
outros países cuja política está se movendo em direção à 
esquerda, e nos quais a justiça na distribuição de bens e 
oportunidades é ainda um precioso objetivo político) serão 
capazes de reter o idealismo moral que uma vez desempenhou 
um papel importante na vida intelectual e política de meu 
próprio país. Com sorte, países como o Brasil e a Índia poderão 
encontrar modos alternativos de trabalhar juntos para realizar as 
esperanças que levaram Roosevelt e Truman a criar as Nações 
Unidas. Não sou otimista sobre nossa capacidade de evitar uma 
guerra nuclear, ou sobre o futuro da democracia, ou sobre a luta 
por justiça social. Mas gostaria de acreditar que no que a Europa 
e a América do Norte tentaram lograr e falharam, poderia ainda 
vir a se abrir um caminho – que países como o Brasil poderiam, 
enquanto eles jogam cada vez mais um papel importante no 
mundo político, a ajudar a realizar alguns dos sonhos de Dewey 
e Mill.151 

 

 Na citação acima transcrita, Richard Rorty, filósofo estadunidense, aposentado da 

cadeira de Literatura Comparada, da Stanford University, quando prefaciou a obra 

Pragmatismo e Política, de sua autoria, demonstra claramente sua visão atual acerca do 

pragmatismo. Segundo Rorty, filósofos pragmatistas como James e Dewey estimulam a idéia 

                                                 
151 RORTY, Richard. Pragmatismo e Política. Prefácio. Trad. Paulo Ghiraldelli Jr. ,2005. 



 

  

107

através da qual aquilo que todos nós podemos razoavelmente esperar dos filósofos é que eles 

façam o seu melhor para encorajar a experimentação cultural e sócio-política. A principal 

função da filosofia é remover o entulho intelectual – ajudar a tornar o futuro humano 

diferente do passado por meio da quebra do que Dewey chamou de a crosta de convenções. O 

trabalho da filosofia é, para Rorty, encorajar a tolerância pela novidade, esperando por esse 

meio o aumento da felicidade.  

Neste sentido, o paradigma da filosofia prático-pragmática como instrumento delineador 

dos mecanismos de interpretação do Geodireito assenta-se sobretudo no argumento de que é 

preciso estimular e encorajar o ser jurídico a buscar caminhos hermenêuticos de tolerância, já 

que o saber (no sentido de conhecer), nas suas múltiplas formas, não tem a finalidade de 

chegar ao conhecimento das verdades teóricas ou mesmo científicas. É, todavia, um processo 

de adaptação ao ambiente, visando sobretudo a assegurar a sobrevivência do homem. A lição 

de Rorty152, que se tornou um dos mais estimulantes pensadores da atualidade, traduz mais 

claramente esse raciocínio, quando imprime à sua escrita a questão etnobiográfica. Para o 

Geodireito, o pensamento de Rorty contém profundo significado, a medida em que  leva em 

consideração a história de vida dos partícipes de um determinado fenômeno, cujo conteúdo 

reflete o tempo e o seu ambiente político e social. Se levarmos em consideração que o 

fenômeno ocorrido no Vale do Javari, após a demarcação das terras e a crise dos expulsos, 

revelou, a um só tempo, desespero e ausência de solidariedade (valor intrínseco à construção 

da dignidade humana), o pensamento de Rorty aparece como um caminho plausível e atraente. 

Para ele, o pragmatismo seria uma filosofia antes da solidariedade que do desespero, já que 

possuiria o desejo de alcançar a maior concordância intersubjetiva possível, ou seja, o desejo 

de estender a referência do pronome nós ao máximo alcance possível.  

                                                 
152 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 



 

  

108

Segundo Rorty, o ser pragmático, dominado pelo desejo por solidariedade, só pode ser 

criticado por levar sua própria comunidade essencialmente a sério153. Como se percebe, o 

intérprete do Geodireito, sendo um  pragmático, não construirá uma teoria da verdade 

absoluta, muito menos uma teoria relativista. Trata-se de uma teoria que, desenvolvendo o 

conceito de ação, é inegavelmente orientada pela concepção do controle social no sentido de 

auto-regulação e solução de problemas coletivos. Eis porque, sob esta perspectiva, o 

Geodireito deverá tornar-se capaz de se apresentar perante o sistema jurídico como um 

caminho de solução para as relações conflituosas em torno da disputa pelos territórios da 

Amazônia, especialmente do Vale do Javari, vinculando suas premissas aos conceitos de 

espaço, tempo, experiência e emoção, diante do pensamento pragmático e, portanto, de nossas 

próprias práticas sociais. 

Rorty esteve em uma conferência no Brasil em maio de 1994 e justificou a 

terminologia solidariedade,  por vezes empregada para expressar seu pensamento em torno do 

pragmatismo. Disse ele:  

 

Não significa nada muito técnico. A idéia é que, se você abre 
mão de Deus, da idéia da verdade como uma representação exata e da 
natureza intrínseca da realidade, não sobra nada além das práticas 
sociais humanas em que você possa se ancorar. O termo solidariedade 
é apenas uma maneira de sugerir que nós, humanos, só podemos 
contar conosco e não podemos procurar a salvação fora das práticas 
sociais. 

 

A solidariedade em Rorty154, é aquela da qual fala Hume lido por Annette Baier155: 

optamos por cuidar de nossa prole primeiro do que de nossos vizinhos, de nossos vizinhos 

                                                 
153 RORTY, Richard. Objetivismo, relativismo e verdade. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997. 
154 RORTY, Richard. Contingência, Ironia e Solidariedade, Lisboa:Presença,1994 
155 BAIER, Annette.  Moral Prejudices: Essays on Ethics. Cambridge: Harvard University Press, 1995. 
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primeiro do que de nossos concidadãos, de nossos concidadãos primeiro do que da 

humanidade e assim por diante. 

Transpondo esta lição para o Geodireito, chegamos à conclusão de que o sistema 

jurídico e o Estado brasileiro precisam adotar a filosofia pragmática de Rorty e cuidar 

dignamente dos povos tradicionais da Amazônia, dos excluídos do Vale do Javari e de todos 

aqueles que, vítimas do irrealismo e da inércia dos poderes constituídos, perderam e perdem  a 

cada dia os seus laços de identidade histórica e cultural. 

Ora, os laços de educação e de identificação criam a solidariedade e esta, por sua vez, 

cria o que  Rorty chama de objetividade. Nada mais concreto e objetivo, portanto, que 

preservar a tradição de um povo, buscando mecanismos de manutenção do realismo de seus 

traços, mitos e condutas.  

Por outro lado, os pragmatistas atuais, como Rorty, gostariam de apagar a imagem da 

razão como uma faculdade que discerne a essência estável por trás das mudanças acidentais. 

Pensam da ampliação da racionalidade como simplesmente uma maior motivação para 

considerar as sugestões imaginativas para a mudança. Esse modo de pensar significa que não 

há mais tal coisa como a natureza humana para a filosofia ou para a ciência descobrir, porque 

os seres humanos estão continuamente recriando a si mesmos. Assim, a política sempre segue 

como uma questão de tentativa e erro – de colocar à prova novas instituições (tal como 

aquelas criadas pelas revoluções bolchevique e francesa), e ser guiado pelos sucessos ou 

fracassos de tais experimentos.  

Especificamente no campo da experiência brasileira, não seria impróprio lembrar que, 

por ocasião da abolição do tráfico negreiro, algumas regiões, cujos produtos não foram 

atingidos pela melhora nas relações comerciais de troca ou venda, ao contrário de presenciar 
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uma evolução, sofreram involução para um tipo de economia de subsistência pura, num 

processo de feudalização. Em tais áreas, localizadas predominantemente no Nordeste 

brasileiro, passou a ocorrer o que os economistas chamam de desemprego disfarçado, ou seja, 

a produtividade marginal do trabalho tornou-se negativa.  

Ora, o mesmo quadro já começa a se delinear na área do Javari. O território, após a 

demarcação, foi segregado, com a alegação de que seria entregue aos indígenas, mas a 

realidade mostra o mesmo processo de feudalização acima descrito, com a presença de 

organismos, ora públicos, ora privados, ora nacionais, ora estrangeiros,  autointitulados tutores 

de homens, com alvo nos recursos naturais e bioéticos inerentes à terra. Em outras palavras, 

apesar de todas as intenções proclamadas ao contrário, o governo facilitou a criação de um 

território atípico, que este trabalho sugeriu denominar de oligopólio florestal e cuja 

reestruturação é uma tarefa que caberá ao Geodireito, enquanto mecanismo jurídico de 

reinterpretação do sistema de normas atinentes ao conceito de território e identidade 

amazônicos, porém sem o enfoque meramente formalístico e analítico, já que o caráter 

exclusivamente dogmático das referidas normas vem servindo apenas, como no modelo 

cartesiano, de sustentação a concepções políticas e econômicas do Estado.  

Deste palco surge a percepção pragmática como instrumento do Geodireito, ou seja, 

um caminho capaz de oferecer à autoridade com poder de decisão (Juiz ou Administrador, 

dependendo da esfera), um conhecimento teórico-objetivo da realidade, a fim de se chegar a 

uma solução para os problemas, ainda que susceptível de falibilidade, como no pensamento de 

George Browne Rêgo: 

  Ora, sob a ótica do Direito, o enfoque formalístico e 
analítico são susceptíveis das mesmas críticas que se aplicam ao 
cartesianismo. Isso porque o caráter dogmático que impregna a 
norma estaria servindo, como no modelo cartesiano, de pano de 
fundo a essas concepções e às decisões judiciais dela 
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decorrentes. Portanto, com base nessas premissas, poder-se-ía 
concluir que o Juiz não detém conhecimento teórico-objetivo da 
realidade e, portanto, não dispõe de capacidade cognoscitiva de 
julgar – principalmente aquelas ações controversas que, na 
terminologia dworkiana, são chamados hard cases. Ele deve 
valer-se, isto sim, das suas inferências pragmáticas, produto da 
análise das circunstâncias de cada caso e seus possíveis efeitos, 
para chegar a alguma solução para os problemas.156 

 

Assim, apoiado em elementos valorativos, o objetivo precípuo do Geodireito em 

relação à Amazônia pode ser extraído do interior do discurso de George Browne: tentar 

equilibrar o passado e o futuro da terra, decifrando os enigmas do homem em relação à 

natureza e ao seu convívio social, respeitando sua tradição e lhe garantindo a evolução 

harmônica de sua identidade perante o cosmos. 

Não podemos deixar de ressaltar que o pensamento político do inglês John Locke157 é 

em parte representativo de tal concepção jurídica. Para Locke, o fundamento do poder político 

só pode ser encontrado no consentimento da comunidade, outorgado através do contrato 

social, ato que delimita a passagem entre o estado de natureza e a sociedade política. Segundo 

ele, os direitos do homem preexistem ao contrato social. O inconveniente é que, no estado de 

natureza, cada homem é juiz em sua própria causa, inexistindo um poder imparcial que 

garanta a repressão a atentados contra a liberdade e a propriedade. Dessa forma, o grande 

objetivo da entrada do homem em sociedade consistiria, na visão de Locke, em garantir a 

fruição da propriedade. Ora, a utilização do vocábulo propriedade, no pensamento lockiano é 

vista em sentido amplo, compreendendo também a liberdade. Se o homem no estado de 

natureza é tão livre, conforme ele acredita, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e 

posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abriria ele mão dessa liberdade, por que 

                                                 
156 REGO, George Browne. O Pragmatismo de Charles Sanders Peirce: Conceitos e Distinções. Anuário dos 
Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife/PE, nº 13,  2003,  p.251. 
157 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo civil. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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abandonaria o seu império e sujeitar-se-ia ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ele 

mesmo é quem responde sua própria indagação, afirmando que, embora no estado de natureza 

o indivíduo enquanto ser jurídico tenha tal direito, a fruição do mesmo é muito incerta e está 

constantemente exposta à invasão de terceiros porque, sendo todos reis tanto quanto ele, todo 

homem igual a ele, e na maior parte pouco observadores da eqüidade e justiça, a fruição da 

propriedade que possui nesse estado é muito insegura, muito arriscada. Estas circunstâncias 

obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, estaria cheia de temores e perigos 

constantes; e não é sem razão que procuraria de boa vontade juntar-se em sociedade com 

outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da 

liberdade e dos bens que o pensador chama de propriedade. 

Locke defende, portanto, um governo limitado, destinado unicamente a preservar a 

liberdade e a propriedade. Neste ponto, todavia, não seria este especificamente o objetivo do 

Geodireito, embora seja possível reconhecer que o conhecimento obtido no interior deste 

novel ramo que entrelaça no mínimo dois caminhos disciplinares (Direito e Geografia) pode 

em muito se apropriar do pensamento de Locke para sustentar alguns de seus paradigmas, 

mormente quanto a necessidade do Direito acreditar na boa vontade do indivíduo juntar-se em 

sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da 

vida, da liberdade e dos bens a ela inerentes, em especial a terra - historicamente o 

componente vital mais disputado pelo homem.  

Lembrando Magnoli, o espaço jurídico, assim como o geográfico, é um produto social 

gerado pela atividade produtiva e pelas idéias que, ao longo do tempo, se materializam sobre 

a superfície do planeta..158 

                                                 
158 MAGNOLI, Demétrio. Globalização: Estado Nacional e Espaço Mundial. 14ª impressão. São Paulo: 
Moderna, 2004. 
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Encontrando no pragmatismo a base argumentativa para completar o raciocínio, 

poderíamos, assim, acreditar no Geodireito como um mecanismo viável de preservação de um 

território e seu grupo social, onde a experiência de vida de cada um é, em si mesma, uma 

referência de convivialidade, tolerância e sentimento humano que não ocupam simplesmente 

um lugar simbólico no espaço, mas que podem e devem persistir na eternidade do tempo, 

sobrevivendo ao apoio das normas que doravante serão produzidas e interpretadas de modo a 

conferir visibilidade jurídica à cultura e à identidade de um povo.  
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