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RESUMO: A pesquisa busca o estudo sobre a preservação dos territórios das comunidades 
tradicionais diante do processo de transformação da terra em mercadoria. Esta análise perpassa 
pela averiguação do advento do sistema de economia fundado no liberalismo econômico, 
denominado como mercado auto-regulável que apresenta como premissa a concepção de que a 
vida em sociedade seria regulamentada não pelo Estado, mas sim pela auto-regulação do 
mercado baseada na produção. Neste cenário, em um primeiro momento, ocorreu a 
comercialização do solo, mobilizando o rendimento feudal da terra. Já no segundo, foi 
adicionada a produção de alimentos e de matérias-primas em rápido crescimento e, por fim, no 
terceiro momento, esta produção passou a ser realizada sob o sistema de produção de excedente 
aos territórios das colônias. Deste modo, a terra e sua produção se inseriram no esquema de um 
mercado auto-regulável, tornando-se elemento de disputa segundo a lógica do capitalismo. O 
tema em questão se revela importante porque, à medida que os níveis de produção foram se 
expandindo, os territórios dos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais foram 
ocupados por empreendimentos de base capitalista de produção latifundiária. O avanço deste 
modelo de economia constitui situações de perplexidade entre os interesses dos povos 
tradicionais e das empresas do agronegócio, fomentando, deste modo, os conflitos agrários. 
Apresenta-se como metodologia as pesquisas bibliográficas utilizando, para tanto, os teóricos 
da História, Filosofia, Antropologia, Direto Agrário, Constitucional, Civil e Direitos Humanos, 
além da análise de legislações, documentos estrito senso e aqueles obtidos por meio de 
processos judiciais. Analisa-se o problema dos efeitos da mercantilização da terra aos sujeitos 
do campo com a hipótese de implementação do pluralismo jurídico comunitário-participativo 
que fundamenta a necessidade de uma organização jurídica em que seja possível a existência 
conjunta de ordens jurídicas voltadas à proteção de novos sujeitos de direitos oriundos de 
processos de marginalização social, como os povos das comunidades tradicionais do campo. A 
partir dos estudos realizados, constata-se inúmeras violações aos direitos dos indivíduos das 
comunidades tradicionais caracterizados pela negativa do direito à saúde, à educação, à 
moradia, criminalização das formas de resistências destes povos, desvalorização da cultura e 
do saber. Assim, é possível afirmar que o reconhecimento dos povos tradicionais enquanto 
sujeitos de direitos pode ser entendido como meio de proteção, consagrando-lhes instrumentos 
de legitimação de seus próprios interesses sem que isto signifique a exclusão do modelo 
econômico capitalista atual e hegemônico, mas sim que possam coexistir diversos modos de 
vida em uma mesma ordem nacional, respeitando os limites territoriais e culturais de cada um 
dos povos tradicionais.  
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