CAPÍTULO 3 – O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO DAS
COMUNIDADES INDÍGENAS NO BRASIL

3.1. O direito ao desenvolvimento na Constituição Federal de 1988

Como vimos, o direito ao desenvolvimento é reconhecido no âmbito do Direito
Internacional, a partir do sistema internacional dos direitos humanos construído sob os
auspícios das Nações Unidas. Além disso, deve ser perfilhado também no plano interno do
Estado brasileiro, embora a nossa Constituição não o mencione com todas as letras, ao
contrário, por exemplo, da constituição portuguesa1900.
Em primeiro lugar, relembre-se que consoante a lição de Fábio Konder Comparato os
direitos humanos não devem ter o seu reconhecimento condicionado a fatores
excessivamente formais, sendo aceito em toda parte, nos dias de hoje, que a sua vigência
independe de declaração em constituições, leis ou tratados internacionais, tendo em vista
que se trata de exigências necessárias ao respeito à dignidade humana que devem ser
exercidas em face dos poderes estabelecidos1901. Logo, como o direito ao desenvolvimento
é um direito humano1902 não seria indispensável que o direito positivo interno contivesse
uma previsão expressa a seu respeito.
De qualquer forma, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil é possível
concluir que o direito ao desenvolvimento é um direito fundamental que integra o nosso
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“Portugal reconhece o direito de todos os povos à autodeterminação e independência e ao
desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão” (Artigo 7°, § 3°, da
Constituição da República Portuguesa de 02 de Abril de 1976).
1901
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 224.
1902
Como já visto, o direito ao desenvolvimento se afirmou na doutrina internacional como um direito
fundamental de terceira geração. Esse pensamento é compartilhado por praticamente toda a doutrina
brasileira, cabendo citar, apenas a título de exemplo, Paulo Bonavides (BONAVIDES, Paulo. Curso de
Direito Constitucional. 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Malheiros Editores, pp. 522-524;
BONAVIDES, Paulo. Federalismo das regiões, desenvolvimento e direitos humanos. In BONAVIDES,
Paulo. A Constituição Aberta: Temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no Federalismo
das Regiões. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 1996, pp. 337-350) e Fábio Konder Comparato
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ordenamento. Como se sabe, além dos direitos fundamentais expressos no Texto Maior
outros podem ser reconhecidos, como decorrência do princípio da não-taxatividade do rol
constitucional. Este princípio encontra lastro no § 2º do artigo 5° da Constituição
Brasileira, segundo o qual os direitos e garantias ali expressos não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte. Dessa forma, é possível identificar
direitos e garantias fundamentais implícitos1903. Isso significa que o constituinte adotou um
conceito materialmente aberto de direitos fundamentais1904. Em resumo, existem três
grupos de direitos fundamentais conforme o texto constitucional brasileiro atual: a) os que
estão expressos na Constituição; b) os que estão implícitos, decorrendo do regime e dos
princípios adotados pela Lei Maior; e c) os que estão firmados nos tratados internacionais
dos quais o Brasil é parte1905.
Em outras palavras, embora o direito ao desenvolvimento não esteja incluído de maneira
expressa no Título II da Constituição de 1988, que trata dos direitos e garantias
fundamentais, nem tampouco tenha sido explicitamente mencionado em qualquer outro
dispositivo constitucional, o regime e os princípios por ela adotados, bem como os
tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte, permitem
concluir no sentido da sua integração ao direito positivo brasileiro como um direito
fundamental.
Em relação ao regime e aos princípios constitucionalmente albergados, é necessário
considerar, inicialmente, que o preâmbulo da Constituição consignou que o Estado
Democrático criado pela Assembléia Nacional Constituinte teve como uma de suas
finalidades assegurar o desenvolvimento como um dos valores supremos da nossa
sociedade. Vale lembrar que embora haja discussão doutrinária sobre a existência de força

(COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e atualizada.
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 394-398).
1903
“A falta de garantia explícita de um direito na Constituição, não permite ao intérprete recorrer ao
argumento a contrário, pois a enumeração dos direitos fundamentais na Constituição é indicativa e não
limitativa. Tem-se aqui uma clássica presunção a favor da liberdade do indivíduo e contra o poder estatal”
(DIMOULIS, Dimitri, MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 47).
1904
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 1998, pp. 81-137.
1905
PIOVESAN, Flávia. Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos: Jurisprudência do
STF. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte
Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 465.
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normativa no preâmbulo1906, não há maior dissenso quanto ao fato de que o mesmo é um
importante vetor de hermenêutica da própria Constituição1907. Logo, a menção contida no
preâmbulo acerca da intenção de alcançar o desenvolvimento deve ser considerada pelo
exegeta ao interpretar a parte dogmática da Constituição, pois indica um princípio adotado
pelo Constituinte.
Além disso, considerando que há uma relação lógica entre as finalidades do Estado
brasileiro e os objetivos fundamentais da república1908, é natural encontrar no bojo do
artigo 3º da Constituição a menção ao desenvolvimento nacional. Saliente-se que este
dispositivo veicula princípios constitucionais fundamentais de natureza obrigatória, ou
seja, que vinculam todos os poderes, órgãos e agentes estatais, os quais têm o dever de
atuar para concretizá-los, sendo imperativos ainda para a sociedade e para todos os que
detêm o poder econômico e social1909. Eros Roberto Grau acentua que se trata de um
princípio constitucional impositivo ou diretriz com caráter constitucionalmente
conformador1910. É possível afirmar, portanto, que há um dever do Estado de atuar no
sentido da promoção das medidas voltadas a assegurar o desenvolvimento nacional.
Consoante a abalizada opinião de Gilberto Bercovici a atuação do Estado deve se pautar
por um planejamento abrangente e o desenvolvimento nacional deve ser considerado a
principal política pública, com a qual todas as demais devem se harmonizar e se
conformar1911. Ajunta, ademais, que o artigo 3º serve como fundamento à reivindicação de
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Sobre o tema vide, dentre outros, Edvaldo Brito. Limites da Revisão Constitucional. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 1993, p. 39; FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. Vol. 1. São
Paulo: Saraiva, 1989, pp. 3-5. No Brasil o plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime,
afirmou a ausência de força normativa do preâmbulo da Constituição. (ADI 2.076/AC, Rel. Min. Carlos
Velloso).
1907
“Constatamos, pois, que o Preâmbulo, em sua significação profunda, revela uma clara manifestação
axiológica que se nutre das aspirações da sociedade. Sendo assim, todo o texto constitucional há que ser
interpretado em íntima conexão com as ideologias perfiladas no Preâmbulo” (ARAÚJO, Sérgio Luiz Souza.
O Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 e sua ideologia. In Revista de Informação Legislativa,
Brasília, a. 36, n. 143, jul./set. 1999, p. 13). Tal é o entendimento majoritário do STF (ADI 2.076/AC, Rel.
Min. Carlos Velloso e MS 24645-MC-DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 15.09.2003, p. 65).
1908
“A fixação constitucional dos objetivos da República brasileira no art. 3º da CF remete-nos ao problema
fundamental da Teoria do Estado, ou seja, a questão dos fins do Estado” (BERCOVICI, Gilberto.
Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo:
Malheiros Editores, 2005, p. 105).
1909
BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad,
2003, pp. 291-295, 298-302; BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma
leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 104-105, 110.
1910
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 3ª edição. São Paulo: Malheiros
Editores, 1997, p. 238.
1911
BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 63.
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um direito à formulação de políticas públicas dirigidas à concretização do programa
constitucional1912.
A tese de que o desenvolvimento nacional citado no artigo 3° da nossa Lei Maior pode ser
entendido como um direito fundamental implícito se coaduna com o entendimento de Ingo
Sarlet no sentido de que as expressões regime e princípios mencionadas no § 2° do artigo
5° da Constituição se referem às disposições contidas no Título I, artigos 1° a 4°, daquele
mesmo Texto1913.
É preciso, agora, indagar sobre o alcance da expressão desenvolvimento nacional. Para
tanto, podemos partir da constatação de que a dignidade da pessoa humana é um dos
fundamentos do Estado brasileiro1914, e, dessa forma, deve ser observada e guardada não só
no plano jurídico, pela própria Constituição e pelas demais normas do direito positivo,
mas, também, na esfera governamental e no agir individual e coletivo de todos aqueles que
compõem a dimensão humana do Estado. A busca pela efetivação da dignidade da pessoa
humana, portanto, deve permear todos os quadrantes possíveis, o que inclui as condutas do
governo, do mercado, e, finalmente, da sociedade civil1915. Os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil previstos no artigo 3º da nossa Constituição podem ser
entendidos como verdadeiras premissas necessárias ao pleno respeito à dignidade da
pessoa humana. De fato, essa tarefa exige a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária; a erradicação da pobreza e da marginalização; a redução das desigualdades
sociais e regionais; a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; e, ainda, que seja garantido o
desenvolvimento nacional. Todos esses objetivos fundamentais, portanto, estão
estreitamente vinculados à dignidade da pessoa humana, o que, ao nosso ver, indica de
maneira segura que a noção constitucional de desenvolvimento nacional deve se alinhar
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BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 108. Sobre políticas públicas vide, dentre
outros: GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros Editores, 1996;
BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas Públicas e Direito Administrativo. In Revista de Informação
Legislativa. Brasília ano 34, n° 133, jan./mar. 1997; BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e
Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002; FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas Públicas: A
responsabilidade do administrador e o Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000.
1913
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 1998, pp. 95-96.
1914
Artigo 1°, inciso III, da CF/88.
1915
Sobre a dignidade como limite e tarefa do Estado, da comunidade e dos particulares, vide SARLET, Ingo
Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, pp. 110-118.
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plenamente à idéia de desenvolvimento humano que serve de alicerce ao direito ao
desenvolvimento1916.
Em outras palavras, desenvolvimento nacional não pode ser confundido com o mero
crescimento econômico do país1917. O desenvolvimento, em termos constitucionais, vai
além, não podendo ser dissociado da dignidade da pessoa humana nem tampouco dos
demais objetivos fundamentais, para cuja realização pode contribuir decisivamente1918.
Tanto é assim que a ordem econômica, através da qual a riqueza é gerada, tem como
finalidade constitucional assegurar a todos uma existência digna1919. Isto tudo conforme os
ditames da justiça social e observados, dentre outros, os princípios da função social da
propriedade, da defesa do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais e
sociais, e da busca do pleno emprego. Logo, a garantia constitucional da propriedade
privada dos meios de produção tem ao nosso ver um objetivo principal bastante claro, que
é a geração da riqueza necessária à consecução dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, e, consequentemente, à plena efetivação da dignidade da pessoa
humana no âmbito nacional. Trata-se de uma função social, e, portanto, os proprietários
não têm a opção de deixar de empregar os bens nas suas destinações naturais, nem
tampouco podem utilizá-los em proveito apenas da formação de uma fortuna pessoal.
Conforme Leon Duguit, a propriedade na visão socialista moderna1920 é uma condição
indispensável da prosperidade e da grandeza das sociedades, assim, não é um direito, é
uma função social, razão pela qual o proprietário tem uma função social a cumprir e se não
a realiza não estará protegido socialmente. A propriedade, dessa forma, é um dever para
todo possuidor de uma riqueza ou de um bem, devendo ser reconhecida a existência de
uma obrigação de ordem objetiva de empregar a riqueza para aumentar a riqueza geral,
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José Afonso da Silva também vincula o desenvolvimento nacional citado no artigo 3° ao direito ao
desenvolvimento reconhecido no âmbito das Nações Unidas (SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à
Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 47).
1917
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 3ª edição. São Paulo: Malheiros
Editores, 1997, pp. 238-239.
1918
André Ramos Tavares assinala que “Na atual Constituição, é (deve ser) um dos objetivos fundamentais
do Estado brasileiro ‘garantir o desenvolvimento nacional’. Obviamente que tal meta insere-se no contexto
econômico da Constituição, embora nele não se esgote, já que o desenvolvimento há de ser buscado
igualmente em outras órbitas, como a social, a moral, a política e outras” (TAVARES, André Ramos. Direito
Constitucional Econômico. São Paulo: Editora Método, 2003, p. 141).
1919
Artigo 170 da CF/88.
1920
A palavra socialista não é empregada por Duguit para se referir ao socialismo, mas sim para diferenciar o
seu modelo moderno da visão individualista antiga de propriedade do Código de Napoleão.
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consolidando a interdependência social1921. A propriedade-função social, ainda nos termos
do citado autor, implica em duas conclusões: a) o proprietário tem o dever e o poder de
usar a coisa para satisfazer as necessidades individuais, especialmente as suas próprias, ou
seja, de empregar a coisa no desenvolvimento de sua atividade física, intelectual e moral; e
b) o proprietário também tem o dever e o poder de utilizar a coisa para satisfazer as
necessidades comuns, da coletividade nacional inteira ou de coletividades menores1922.
Nota-se, portanto, que à luz da Constituição a riqueza gerada pela ordem econômica deve
servir de instrumento para o alcance dos objetivos fundamentais da república, os quais
gravitam em torno da dignidade da pessoa humana. Não por outro motivo a Lei Maior
determina ainda que o mercado interno integra o patrimônio nacional, devendo ser
incentivado para viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico e o bem-estar da
população1923.
Seguindo essa trilha, pensamos que o desenvolvimento nacional é diretamente
proporcional à concretização dos objetivos fundamentais da nossa República,
pressupondo a transformação da nossa realidade. Consoante ensina Gilberto Bercovici,
utilizando expressão de Pablo Lucas Verdú, o citado artigo 3º funciona como a cláusula
transformadora da Constituição, que explicita o contraste entre a realidade social injusta e
a necessidade de eliminá-la1924. Assim, o desenvolvimento nacional pleno seria a
realização completa dos objetivos fundamentais do Brasil e a efetivação da dignidade da
pessoa humana em seu mais alto patamar possível. Logo, alcançar o desenvolvimento
nacional é alcançar o desenvolvimento humano.
Além disso, o desenvolvimento nacional deve considerar o todo da nação, não apenas uma
parcela da mesma. A nação não é composta apenas pelo grupo dominante ou majoritário. É
necessário, assim, que o desenvolvimento nacional assuma uma natureza dialógica, através
do diálogo intercultural, levando em consideração as diferentes visões de desenvolvimento
das múltiplas coletividades humanas que formam, conjuntamente, o Estado pluriétnico e
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DUGUIT, León. Las Transformaciones generales del Derecho privado desde el Código de Napoléon.
Segunda edição espanhola, tradução de Carlos G. Pousada. Madrid: Francisco Beltran Libreria, 1912, p. 178.
1922
DUGUIT, León. Las Transformaciones generales del Derecho privado desde el Código de Napoléon.
Segunda edição espanhola, tradução de Carlos G. Pousada. Madrid: Francisco Beltran Libreria, 1912, p. 185.
1923
Artigo 219 da CF/88.
1924
BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad,
2003, pp. 294-295; BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir
da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 36-37.
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pluricultural. Sem isso, estaremos tratando apenas do desenvolvimento de uma parte da
nação e da sua imposição aos demais grupos internos1925.
Dessa maneira, em termos constitucionais o desenvolvimento nacional: a) não se confunde
com o mero crescimento econômico; b) possui vínculo direto com a dignidade da pessoa
humana; c) constitui, ao mesmo tempo, finalidade e objetivo da República Federativa do
Brasil; d) porta uma natureza obrigatória; e e) deve refletir a realidade do Estado
multicultural e multiétnico, assumindo uma natureza dialógica. Essas características, ao
nosso ver, permitem concluir que se trata, também, de um verdadeiro direito, e, além disso,
que o mesmo possui a natureza de fundamental, especialmente diante do seu vínculo direto
com a dignidade da pessoa humana1926. Aliás, bastaria apenas essa intensa vinculação à
dignidade da pessoa humana para que, em tese, fosse possível construir um discurso
jurídico no sentido de que há um direito fundamental ao desenvolvimento1927. Dentre os
autores que entendem, somando argumentos próprios, que a Constituição agasalha o direito
ao desenvolvimento como um direito fundamental a partir do seu artigo 3°, encontramos
Guilherme Amorim Campos da Silva1928, Carla Rister1929 e Liliana Locatelli1930.

1925

Retornaremos ao tema quando tratarmos do direito à opção por um processo próprio de desenvolvimento
dos povos indígenas brasileiros.
1926
Saliente-se que o princípio da dignidade da pessoa humana pode funcionar como critério de justificação
da fundamentalidade material de direitos (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e
Direitos Fundamentais. In LEITE, George Salomão [org.]. Dos Princípios Constitucionais: considerações
em torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, pp. 227-235).
1927
Consoante Ingo Wolfgang Sarlet “nada impede – em que pese as respeitáveis opiniões em contrário – que
do princípio da dignidade da pessoa humana se possam deduzir autonomamente – sem qualquer referência
direta a outro direito fundamental – posições jurídico-subjetivas fundamentais que tenham por objeto a
proteção da dignidade contra novas ofensas e ameaças em princípio não alcançadas, ao menos não
expressamente, pelo âmbito de proteção dos direitos fundamentais já consagrados no Texto Constitucional”
(SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. In LEITE, George
Salomão [org.]. Dos Princípios Constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da
Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 232).
1928
“O Texto Federal de 1988 faz do desenvolvimento objetivo fundamental do Estado e, portanto, direito da
nação e de cada indivíduo. É nesta perspectiva que apropriamos o direito fundamental ao desenvolvimento
nacional, enquanto direito humano fundamental, integralizador da esfera individual de cada ser humano,
ligando-o às suas esferas político-jurídica de cidadão; social, de indivíduo; e coletiva de nação” (DA SILVA,
Guilherme Amorim Campos. Direito ao Desenvolvimento. São Paulo: Editora Método, 2004, p. 69).
1929
“Assim, a Constituição brasileira consagra, em seu artigo 3°, como objetivo da República a garantia do
desenvolvimento nacional. Portanto, refere-se ao desenvolvimento subjetivo da nação como um todo. Desta
feita, promove como titular do direito ao desenvolvimento a própria nação” (RISTER, Carla Abrantkoski.
Direito ao desenvolvimento: antecedentes, significados e conseqüências. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.
265). A autora diferencia entre desenvolvimento objetivo e desenvolvimento subjetivo. O primeiro é uma
espécie de utopia, de situação ideal a ser alcançada. No plano nacional ele é deduzido das normas e princípios
constitucionais que se referem ao desenvolvimento e que sevem de orientação à legislação ordinária que
guiará as políticas públicas respectivas. Afeiçoa-se à natureza difusa, tratando-se de um direito de
fraternidade, de terceira dimensão, ainda não totalmente compreendido (op. cit., pp. 83, 215-223). De outro
lado, em seu sentido subjetivo, o desenvolvimento revela-se como direito ou interesse individual ou coletivo,
a depender de sua vinculação ao indivíduo ou aos povos. Envolve as relações entre os agentes por ele
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Também os tratados internacionais dos quais o Brasil é parte autorizam a afirmação de
que o direito humano ao desenvolvimento é recebido pela Constituição como um direito
fundamental.
Conforme Fábio Konder Comparato, um dos princípios estruturais do nosso sistema de
direitos humanos é o da equiparação entre as normas dessa natureza de direito
internacional e de direito interno, no plano constitucional, o que ocorre como decorrência
dos artigos 4°, II, e 5°, § 2° da Constituição1931. Assim, caso o Brasil reconheça em
tratados internacionais um direito humano o mesmo será incorporado ao catálogo de
direitos fundamentais da constituição1932.
Fato é que, exceto em relação àqueles pertencentes a sistemas regionais dos quais o Brasil
não faz parte, os documentos convencionais já mencionados no presente trabalho que
sustentam o direito ao desenvolvimento têm o nosso país como um dos seus Estados
signatários, e, além disso, foram integrados ao nosso direito positivo mediante o processo
constitucionalmente previsto. Dentre os tratados internacionais dos quais o Brasil participa
e que contêm dispositivos que servem de fundamento ao direito ao desenvolvimento
podemos citar, por exemplo, a Carta das Nações Unidas1933, a Carta de Constituição da
Organização dos Estados Americanos1934, o Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e
responsáveis e os beneficiários do processo de desenvolvimento, tanto no plano interno como no
internacional (op. cit., p. 83). Há uma relação de complementaridade entre os sentidos objetivo e subjetivo.
1930
“Neste contexto, seria inegável a inclusão do desenvolvimento no conceito material de direitos
fundamentais, considerando que este claramente decorre do regime e dos princípios constitucionais, sendo
que foi elevado à condição de objetivo constitucional. Ademais, corresponde em conteúdo e importância aos
demais direitos fundamentais, sendo, inclusive, um instrumento para efetivar o princípio da dignidade da
pessoa humana, balizador dos direitos fundamentais” (LOCATELLI, Liliana. Desenvolvimento na
Constituição Federal de 1988. In BARRAL, Welber [org.]. Direito e desenvolvimento: análise da ordem
jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Editora Singular, 2005, p. 111).
1931
COMPARATO, Fábio Konder. A proteção dos Direitos Humanos nos 20 Anos de Vigência da
Constituição Atual. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo
(coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 451452.
1932
Ainda segundo Fábio Konder Comparato, a exigência de que os tratados de direitos humanos sejam
aprovados por ambas as casas do Congresso Nacional com o quorum de três quintos e em dois turnos de
votação para terem força constitucional, trazida pela Emenda Constitucional 45/2004, foi uma clara violação
ao princípio da irreversibilidade dos direitos humanos, posto ser inválido juridicamente suprimir ou
enfraquecê-los por meio de novas regras. Assim, é de se esperar que o Supremo Tribunal Federal, no
mínimo, impeça a aplicação retroativa do § 3° no artigo 5° da CF/88 (COMPARATO, Fábio Konder. A
proteção dos Direitos Humanos nos 20 Anos de Vigência da Constituição Atual. In SOUZA NETO, Cláudio
Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo [coords.]. Vinte Anos da Constituição Federal de
1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 451-452).
1933
No Brasil foi aprovada pelo Decreto-lei n° 7935, de 04 de setembro de 1945, sendo ratificada em 12 de
setembro de 1945 e promulgada pelo Decreto n° 19841, de 22 de outubro de 1945.
1934
No Brasil foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 64, de 07 de dezembro de 1949, tendo sido depositado
em 13 de março de 1950 o instrumento de ratificação respectivo, após o que foi editado o Decreto
presidencial nº 30.544, de 14 de fevereiro de 1952.
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Políticos1935, o Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais1936, a
Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial1937, a
Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a
Mulher1938, a Convenção Sobre os Direitos da Criança1939, a Convenção da UNESCO
Para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial1940, a Convenção da UNESCO
Sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais1941, a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos1942.
Deve-se reconhecer que da mesma forma que estes tratados deram ensejo à afirmação do
direito ao desenvolvimento no plano internacional, tendo sido inseridos também no
ordenamento positivo brasileiro dão suporte ao reconhecimento desse mesmo direito no
plano nacional, independentemente da discussão sobre a sua natureza: constitucional, legal
ou supralegal1943.
A tese é reforçada pelo fato de que a atuação do Brasil no foro internacional contribuiu
para a afirmação do direito ao desenvolvimento, não só por ser um Estado integrante das
Nações Unidas, mas, também, porque é signatário de documentos convencionais e do soft
law que sustentam esse direito. Além disso, a Constituição de 1988 determina que as
relações internacionais do Brasil serão guiadas, dentre outros princípios, pela prevalência

1935

Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Em vigor no Brasil em 24.4.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 592, de 6.7.1992.
1936
Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Assinado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Entrou em vigor no Brasil em 24.2.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 591, de 6.7.1992.
1937
Aprovada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n° 23, de 21 junho de 1967, a
ratificação foi depositada em 27 de março de 1968, tendo sido expedido o Decreto presidencial nº 65.810, de
08 de dezembro de 1969.
1938
Inicialmente, foi objeto no Brasil do Decreto Legislativo nº 93, de 14 de novembro de 1983 e do Decreto
presidencial nº 89.460, de 20 de março de 1984. Posteriormente algumas reservas foram retiradas pelo Brasil,
tendo sido ambos os decretos acima revogados e substituídos pelo Decreto Legislativo nº 26, de 22 de junho
de 1994, e pelo Decreto Presidencial nº 4.377, de 13 de setembro de 2002.
1939
Promulgada no Brasil pelo Decreto Presidencial 99.710, de 21 de novembro de 1990.
1940
Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5.753, de 12 de abril de 2006.
1941
No Brasil foi promulgada pelo Decreto Presidencial nº 6.177, de 01 de agosto de 2007.
1942
O Brasil depositou a carta de adesão a essa convenção em 25 de setembro de 1992, e a mesma foi objeto
do Decreto Presidencial nº 678, de 6 de novembro de 1992.
1943
Sobre a natureza dos tratados internacionais no direito brasileiro, especialmente após a EC n° 45/2004,
vide: PIOVESAN, Flávia. Tratados Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos: jurisprudência do
STF. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte
Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 459-477; SARLET,
Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre os direitos fundamentais e os tratados internacionais em matéria de
direitos humanos. In ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras,
CAZETTA, Ubiratan (coords). Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte:
Del Rey, 2008, pp. 153-183. A posição atual do Supremo Tribunal Federal é a da supralegalidade dos
tratados de direitos humanos incorporados ao ordenamento brasileiro, conforme adiante se verá mais
detidamente.
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dos direitos humanos1944, o que implica em uma atuação constante da diplomacia brasileira
no sentido do fortalecimento do direito ao desenvolvimento, já que este, como dito, é um
direito humano1945. Assim, seria um contra-senso negar o direito ao desenvolvimento no
plano nacional.

3.2. Desenvolvimento e índios no Brasil

Assim como ocorreu em toda a América, conforme já abordamos, também no Brasil os
índios sofreram as conseqüências negativas advindas da busca de riquezas e da expansão
das fronteiras agro-pastoris desde a chegada dos emboavas1946. Vale lembrar, por exemplo,
que a história da escravidão indígena no Brasil tem origem no século XVI justamente
quando os colonizadores portugueses iniciaram a intensificação das atividades de
exploração econômica ao longo do nosso litoral, e o índio escravo solucionava ao mesmo
tempo o problema militar de dominação e o suprimento de mão-de-obra para a então
incipiente economia açucareira1947. No século seguinte o apresamento e o cativeiro de
indígenas se intensificou e se expandiu para várias regiões do país, tendo sempre como
pano de fundo um modelo econômico brutal e injusto e uma legislação no mínimo
ineficiente1948. Esse quadro histórico é muitas vezes esquecido pela literatura convencional,
inclusive, segundo a doutrina especializada, devido à construção de alguns mitos da nossa
colonização, como, por exemplo, a figura do Bandeirante1949. A necessidade do
1944

Artigo 4°, inciso II, da CF/88.
“(...) o Brasil, em seu relacionamento com a comunidade internacional, já elegeu a questão do direito ao
desenvolvimento, consagrado na resolução da ONU de 1986, e a proteção do direito ao desenvolvimento
como um direito humano essencial” (SANTOS, Rui da Silva. A busca pelo direito ao desenvolvimento e à
proteção aos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil: histórico e desafios. In AMARAL
JÚNIOR, Alberto do [org.]. Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 102).
1946
A palavra emboavas era utilizada por vários grupos indígenas para designar os portugueses e os europeus
em geral, e significava homem de outra raça (MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos
individuaes e politicos. Edição fac-similar. São Paulo: Typ. Hennies Irmãos, 1912, p. 35).
1947
MONTEIRO, John. O escravo índio, esse desconhecido. In GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Índios do
Brasil. São Paulo: Global Editora, 2005, p. 105. Como lembra Paulo de Bessa Antunes, já em 1511 cerca de
30 índios foram feitos escravos e foram levados para Lisboa (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996, p. 333).
1948
Sobre a escravização de indígenas e a legislação da época, vide ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito
Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996, pp. 333-336.
1949
MONTEIRO, John. O escravo índio, esse desconhecido. In GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Índios do
Brasil. São Paulo: Global Editora, 2005, p. 119. Sobre o tema, escreveu João Mendes Júnior: “Os
Bandeirantes eram, em geral, filhos de europeu e india. Delles, uns eram considerados crueis contra os
indios, ao passo que outros sempre protestavam contra quem os accusava de inimigos dos indios. Havia
1945
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desenvolvimento nacional, portanto, tem historicamente buscado justificar, ao menos no
plano retórico, a violência a direitos indígenas, os quais não raro são vistos por
determinados

setores

conservadores

da

sociedade

como

uma

ameaça

ao

desenvolvimento1950, inclusive muitas vezes com o apoio do Poder Judiciário1951.
O tema, de maneira direta ou indireta, tem sido objeto de estudos importantes. Darcy
Ribeiro, por exemplo, procurou descrever as diversas faces com que a sociedade nacional
se apresenta aos índios, as quais se relacionam com uma frente de expansão econômica
respectiva: extrativista, pastoril ou agrícola1952. Estas mesmas frentes e suas
conseqüências para os nossos índios foram também tratadas por Julio Cezar Melatti1953.
Roberto Cardoso de Oliveira debruçou-se sobre a fricção interétnica e a acomodação dos
índios Tükuna1954 e dos índios Terena1955 no sistema econômico regional. Roberto da
Matta e Roque de Barros Laraia relataram a marginalização econômica dos índios do
Tocantins1956. João Pacheco de Oliveira identificou e rebateu algumas razões pelas quais as
terras indígenas no senso comum e no cotidiano são tidas como antítese de
desenvolvimento1957. Mércio Pereira Gomes escreveu sobre a história indígena no Brasil e
identificou os interesses econômicos e seus agentes como os piores inimigos dos índios,
mesmo bandeirantes, que não queriam ser confundidos com attacantes de indios, buscando sempre fundar
seus actos na defensiva, e ostentando a sua complacencia. Todas essas differenças se revelam nas chronicas e
até em documentos officiaes” (MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e
politicos. Edição fac-similar. São Paulo: Typ. Hennies Irmãos, 1912, pp. 36-37).
1950
“Os setores conservadores mantêm a firme idéia de que os índios são um percalço no processo de
desenvolvimento e usam todo o poder para diminuir, restringir ou limitar a possibilidade não só de
demarcação de terras, mas de seu uso segundo os costumes e tradições de cada povo. Compondo com os
setores conservadores estão os militares e os interesses econômicos regionais, que muitas vezes encontram
guarida em juízes, tribunais e altos funcionários do Governo (...)” (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Mares
de. Multiculturalismo e Direitos Coletivos. In SANTOS, Boaventura de Souza [org.]. Reconhecer para
libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 100).
1951
Por todos, confira-se o seguinte trecho de voto proferido no Supremo Tribunal Federal pelo Ministro
Cordeiro Guerra: “Ora, nós somos um País de imigração, um País continental, em que o homem civilizado
abre caminho para a criação do seu império. Isto se fez sempre, através da história, à custa do aborígine, não
só no Brasil, como na América do Norte, na Austrália, na África, na Sibéria, em qualquer parte do mundo”
(STF, MS 20234-3/MS, Relator Min. Cunha Peixoto, julgamento de 04/06/1980, Tribunal Pleno, DJ de
01/07/1980).
1952
RIBEIRO, Darcy. Os índios e a Civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
1953
MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. 9ª edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
2007. Vide especialmente os capítulos 16 e 17.
1954
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O índio e o mundo dos brancos. 4ª edição. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1996.
1955
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Do índio ao Bugre: o processo de assimilação dos Terêna. 2ª edição,
revista. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1976.
1956
MATTA, Roberto da, LARAIA, Roque de Barros. Índios e Castanheiros: A Empresa Extrativa e os
Índios do Médio Tocantins. 2ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
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analisando ainda os reflexos dos projetos econômicos inseridos nos programas nacionais
de desenvolvimento sobre os índios1958.
Muitos outros autores poderiam ser citados, cabendo anotar que o tema é recorrente
também porque não se trata de algo que pertence apenas a um passado distante. Ao
contrário, a situação de conflito entre os direitos e interesses indígenas e um suposto
desenvolvimento nacional se repete até os dias atuais, e no geral os índios têm sido os
perdedores desse embate. As violações praticadas contra os índios no nosso país assumem
as mais variadas formas e podem estar escamoteadas, por exemplo, até mesmo em políticas
desenvolvimentistas, em decisões judiciais ou em medidas legislativas1959. Cabe anotar,
por exemplo, embora tais dispositivos ao nosso ver não tenham sido recepcionados pela
Constituição de 1988, que nos termos da Lei 6.001/73 dentre os motivos autorizadores da
intervenção da União em área indígena encontramos a realização de obras públicas que
interessem ao desenvolvimento nacional e a exploração de riquezas do subsolo de
relevante interesse para a segurança e o desenvolvimento nacional1960.
Há, porém, vozes altivas que explicitamente têm se levantado para denunciar a farsa do
discurso que procura colocar os índios e seus direitos como entraves ao desenvolvimento.
O exemplo recente mais contundente é o do Ministro Carlos Ayres Britto, para quem é
falso o suposto antagonismo entre os índios e o desenvolvimento, lembrando os primeiro
foram cruciais na defesa do território brasileiro contra as investidas dos franceses e dos
1957

OLIVEIRA, João Pacheco de. Terras Indígenas, Economia de Mercado e Desenvolvimento Rural. In
OLIVEIRA, João Pacheco de (org.). Indigenismo e Teritorialização: poderes, rotinas e saberes coloniais no
Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Contra-capa, 1998, pp. 43-68.
1958
GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 165-186.
1959
O Senador Edison Lobão, na discussão do projeto que deu origem a Decreto Legislativo n° 788/2006,
versando sobre o aproveitamento hidroelétrico Belo Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do
Pará, que afetou diversas comunidades indígenas, dentre as quais se encontram os índios Arara, Juruna,
Parakanã, Xikrin, Xipaia-Kuruaia, Kayapó e Araweté, afirmou no plenário do Senado Federal: “Sr.
Presidente, quero dizer que voto e aprovo, com satisfação, este decreto legislativo. Até deveria emendá-lo
para acrescentar as hidroelétricas de Estreito e de Serra Quebrada. Não vou fazê-lo para não atrasar a votação
final deste decreto, mas quero, desde logo, anunciar que vou apresentar um projeto de decreto semelhante
para que se resolva o problema de Serra Quebrada, em Imperatriz, que até agora não se resolveu pela
presença de apenas cinco ou seis índios na região. A Funai não permite que se prossiga na instalação
daquela hidroelétrica por conta da presença de cinco ou seis índios, que poderiam, tranqüilamente, ser
transferidos para uma reserva mais próxima. Então, vou apresentar o projeto de decreto legislativo na
segurança de que, estando o Senado da República aprovando esse decreto de hoje, que se antecipa a todos os
estudos, não haverá de negar também o outro, que se trata de pós-estudos já realizados. Nada tenho contra a
usina de Belo Monte; ao contrário, tenho tudo a favor, porque se trata de uma grande e poderosa hidrelétrica
que vai agregar energia elétrica farta ao nosso País, e nós necessitaremos, dentro de muito pouco tempo,
dessa energia, que nos poderá faltar no futuro. No entanto, não posso entender que não se faça o mesmo em
relação às duas hidrelétricas do Maranhão, a de Serra Quebrada e a de Estreito” (Diário do Senado, 13-072005, p. 23319).
1960
Artigo 20, § 1°, “d” e “f”.
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ingleses, denominando de injustiça histórica o não reconhecimento da contribuição
indígena pretérita e atual para a consolidação e o desenvolvimento do país e afirmando que
os índios brasileiros são co-autores da ideologia nacional. Além disso, acentuou que o
desenvolvimento como categoria humanista que possui bases ecologicamente equilibradas
e sustentáveis pode ter na cosmovisão dos indígenas um dos seus elementos
propulsores1961.
A visão de desenvolvimento nacional, como já referido, deve considerar o todo da nação, o
que deve incluir o respeito pelo etnodesenvolvimento indígena e pelos demais direitos
daqueles

povos.

Isso

significa

que

o

desenvolvimento

não

pode

solapar

indiscriminadamente os direitos indígenas1962.
Parece evidente que os povos indígenas brasileiros ainda necessitam de proteção especial
em face dos impactos negativos que podem advir dos projetos de desenvolvimento
nacional. Uma forma importante de proteção é o reconhecimento de que os mesmos são
também titulares do direito ao desenvolvimento e que este direito, nesse contexto, ganha
peculiaridades próprias garantidas pelo ordenamento positivo brasileiro no plano
constitucional e infraconstitucional.
O reconhecimento desse direito avulta em importância quando se leva em conta que a
quantidade de brasileiros que pertencem aos povos indígenas vem crescendo nos últimos
tempos. Há dificuldades na obtenção de dados demográficos precisos em relação a esses
grupos, dentre as quais a de determinar quem é índio. Os já referidos critérios de autoidentificação (idéia que uma pessoa tem de si mesma, entendendo-se como índio) e a
hetero-identificação (aceitação, por parte da comunidade, de que aquela pessoa é um índio)
são utilizados no Brasil, pois conforme a legislação brasileira consideram-se índios todos
1961

Voto na Petição 3388, da qual é relator, proferido em 27/08/2008 no Plenário do Supremo Tribunal
Federal,
disponível
em
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=95097&caixaBusca=N,
acesso
em
07/12/2008. O julgamento prosseguiu em 10/12/2008, mas foi novamente suspenso por um pedido de vista.
1962
O Cacique Kumaré Txicão, da etnia Ikpeng, em março de 2008, durante negociações promovidas pela
FUNAI visando a continuidade dos estudos de impacto ambiental relativos à construção da Pequena Central
Hidrelétrica – PCH – Paranatinga II, entre os municípios de Campinápolis e Paranatinga, no Estado do Mato
Grosso, próximo ao Parque Nacional do Xingu, a qual, segundo os índios, prejudicaria o abastecimento de
água nas aldeias e a sua principal fonte de alimentação, que são os peixes do Rio Kuluene, resumiu em
poucas palavras o pensamento indígena acerca das tensões relativas ao desenvolvimento nacional: “Não
somos contra o desenvolvimento do país. Mas se querem fazer obras próximo à Terra Indígena, consultem os
índios. Somos a favor do desenvolvimento, mas respeitem os índios e os direitos dos índios” (FUNAI. Índios
do Xingu voltam para discutir continuidade de pesquisas. Brasília, 05/03/2008, disponível em
http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ2498B870ITEMIDC376AE4729FF4043A141C03F9082ADD7PTBRIE.
htm, acesso em 27 de dezembro de 2008).
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os indivíduos de origem e ascendência pré-colombiana que se identificam e são
identificados como pertencentes a um grupo étnico cujas características culturais os
distinguem da sociedade nacional1963. Saliente-se, entretanto, que os dados oficiais, no que
diz respeito aos censos promovidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, consideram apenas o critério de auto-identificação, posto que não foi introduzido
nos procedimentos respectivos nenhum mecanismo destinado a conferir se as comunidades
indígenas aceitam ou não aqueles que se autodeclaram índios. Além disso, uma outra
dificuldade para a obtenção de dados exatos refere-se ao fato de que uma autoidentificação pode ter sido feita de maneira insincera. O declarante pode não ter se
reconhecido como índio apenas por receio de ser discriminado pela sociedade majoritária.
De outro lado, uma pessoa pode se declarar índio, embora assim realmente não se sinta,
visando ter eventuais benefícios decorrentes de ações afirmativas. Apesar dessas
dificuldades, não há dúvida de que os dados disponíveis são suficientes para afirmar um
crescimento demográfico das populações indígenas.
De acordo com estimativas da FUNAI1964, existem atualmente em aldeias indígenas
brasileiras aproximadamente 460 mil índios, distribuídos em 225 sociedades indígenas,
representando cerca de 0,25% da população do país. Fora das terras indígenas, englobando
os centros urbanos, temos outro contingente que soma entre 100 e 190 mil pessoas. Além
disso, devem ser contabilizados mais 63 grupos de índios com os quais ainda não houve
contato. Finalmente, é preciso anotar que existem comunidades que estão pleiteando o
reconhecimento da condição de indígena. Dados bastante próximos a estes são publicados
por uma das mais importantes organizações não-governamentais brasileiras com atuação
na defesa de direitos e interesses indígenas, que é o Instituto Socioambiental1965.
Os dados oficiais do IBGE também apontam para o crescimento do número de índios no
Brasil1966. O censo de 1991 foi o primeiro a prever a opção indígena dentre as
possibilidades de cor, embora seja altamente questionável reduzir a condição indígena a
1963

Artigo 3°, I, Lei 6.001/73 – Estatuto do Índio. Para crítica da redação do conceito legal vide CUNHA,
Manuela Carneiro da. Definições de índio e comunidades indígenas. In SANTOS, Silvio Coelho dos,
WERNER, Dennis, BLOEMER, Neusa Sens, NACKE, Anelise (orgs.). Sociedades Indígenas e o Direito:
uma questão de direitos humanos. Florianópolis: Editora da UFCS, CNPq, 1985, pp. 31-37.
1964
http://www.funai.gov.br/, acessado em 15 de janeiro de 2009.
1965
“Para o ISA a população indígena no Brasil atual está estimada em 600 mil indivíduos, sendo que deste
total cerca de 480.000 mil vivem em suas Terras Indígenas (e, em menor número, em áreas urbanas
próximas a elas), enquanto outros 120.000 mil encontram-se residindo em diversas capitais do país”
(http://www.socioambiental.org/pib/portugues/quonqua/qoqindex.shtm, acessado em 04 de maio de 2008).
1966
Fonte: www.ibge.gov.br, acessado em 04 de maio de 2008.
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um fenótipo humano como a cor. Tomando como parâmetro comparativo os dados do
censo de 2000, encontramos um aumento significativo na década de 90. Em 1991 se
declararam indígenas aproximadamente 294.000 pessoas, o que correspondia, à época, a
0,2% do total da população. Já em 2000, pouco mais de 734.000 pessoas se declararam
indígenas, correspondendo agora a 0,43% do número total de brasileiros. A evolução da
população residente por cor ou raça no Brasil desde 1940 até 2000 é representada pela
seguinte tabela1967:

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE
POR COR OU RAÇA NO BRASIL
Cor ou raça (%)
Anos
Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

1940

63,47

14,64

0,59

21,21

-

1950

61,66

10,96

0,63

26,54

-

1960

61,03

8,71

0,69

29,50

-

1980

54,23

5,92

0,56

38,85

-

1991

51,56

5,00

0,43

42,45

0,20

2000

53,74

6,21

0,45

38,45

0,43

Em 1957 Darcy Ribeiro calculou que existiam em nosso país um mínimo de 68.100 e um
máximo de 99.700 índios, não alcançando, mesmo na hipótese mais otimista, 0,2% da
população nacional à época1968. Assim, sem dúvida ocorreu um aumento real da população

1967

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940 – 2000. Disponível em www.ibge.gov.br, acesso em 27 de agosto
de 2008.
1968
RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 487.
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indígena no Brasil1969, muito embora deva ser observado que outros fatores também
contribuíram para os resultados finais do último censo, como, por exemplo, um
significativo incremento da autodeclaração em áreas urbanas1970.
Como já mencionamos em outra passagem desse trabalho, não é adequado descurar da
advertência que Darcy Ribeiro fez em meados do último século no sentido de que ocorreria
o incremento da população indígena no Brasil, porém seria necessário adotar instrumentos
e mecanismos voltados à manutenção da identificação étnica, sob pena das pessoas que
compõem esses grupos tornarem-se índios genéricos, incorporados geralmente nas
camadas mais pobres e miseráveis da população, como resultado do processo de
transfiguração étnica1971.
Os dados atuais indicam o acerto das previsões de Darcy Ribeiro quanto à incorporação
dos índios brasileiros nas camadas menos favorecidas. Trabalho desenvolvido por Marcelo
Jorge de Paula Paixão demonstrou que as populações indígenas são as que possuem os
piores índices de desenvolvimento humano no nosso país. Tomando como base
microdados da amostra do Censo Demográfico de 2000 do IBGE e dados do Relatório de
Desenvolvimento Humano do PNUD 2000, o pesquisador calculou o índice de
desenvolvimento humano do Brasil desagregado por grupos de raça/cor e por regiões para
aquele período, compilando os resultados em uma tabela da qual extraímos o trecho
abaixo1972:

1969

Vale lembrar que as referências apontam que antes da chegada dos europeus havia entre um milhão e dez
milhões de nativos no território que hoje corresponde ao Brasil (sobre tais estimativas vide: MELATTI, Julio
Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp. 44-47; CALDEIRA,
Jorge, CARVALHO, Flávio de, MARCONDES, Cláudio, PAULA, Sergio Goes de. Viagem pela História do
Brasil. 2ª edição, revista e ampliada. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 9).
1970
Para uma análise mais detalhada dos dados vide PEREIRA, Nilza de Oliveira M., SANTOS, Ricardo
Ventura, AZEVEDO, Marta Maria. Perfil Demográfico e Socioeconômico das Pessoas que se
Autodeclararam ‘Indígenas’ nos Censos Demográficos de 1991 e 2000. In PAGLIARO, Heloísa, SANTOS,
Ricardo Ventura, AZEVEDO, Marta Maria (orgs.). Demografia dos Povos Indígenas no Brasil. Rio de
Janeiro: Editora Fiocruz e Associação Brasileira de Estudos Populacionais – ABEP, 2005, pp. 155-166.
1971
RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 501.
1972
Fonte: PAIXÃO, Marcelo Jorge de Paula. Crítica da Razão Culturalista: relações raciais e a construção
das desigualdades sociais no Brasil. Tese de Doutorado apresentada ao Instituto Universitário de Pesquisas
do Rio de Janeiro como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Ciências Humanas:
Sociologia.
Rio
de
Janeiro,
abril
de
2005,
pp.
471-472.
Disponível
em
http://www.iuperj.br/biblioteca/teses/marcelo%20paixao%20tese.pdf, acesso em 28/08/2008. Suprimimos os
dados referentes à desagregação por região. Tomando como base os dados colhidos naquele ano de 2000,
publicados no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2002, o Brasil ocupava oficialmente a 73ª posição
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Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil Desagregado por Grupos de
Raça/Cor (2000)
RAÇA/
COR

Renda

Indicador Esperan

Indicador

Taxa de

Indica-

Per

Rendi-

ça de

Longevi-

Alfabetiza-

dor

Capita

mento

Vida

dade

ção

Alfabeti-

R$

zação

BRANCA

460,38

0,779

73,99

0,817

91,7%

0,917

PRETA

215,13

0,654

67,64

0,711

78,5%

0,785

PARDA

190,51

0,635

68,03

0,717

81,8%

0,818

NEGRA

193,93

0,637

67,87

0,715

81,3%

0,813

AMARELA 1052,46

0,913

75,75

0,846

95,1%

0,951

INDÍGENA

187,46

0,632

66,57

0,693

73,9%

0,739

BRASIL

341,11

0,730

70,40

0,757

87,1%

0,871

(Total)
(continua)

Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil Desagregado por Grupos de
Raça/Cor (2000) (continuação)
RAÇA/
COR

Taxa de

Indicador

Indica-

Valor

Escola-

de Escola-

dor

IDH

ridade

ridade

Educa-

IDH

Ranking

País

Mundo

Refe-

(2000)

rência

33-34

Rep.

ção
BRANCA

98,3%

0,983

0,939

0,845

Alto

no ranking internacional do PNUD, com IDH de 0,757 (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 150).
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Tcheca/
Argentina
PRETA

79,2%

0,792

0,787

0,717

Médio

99

Jordânia

PARDA

83,6%

0,836

0,824

0,725

Médio

96-97

China/
Tunísia

NEGRA

83,0%

0,830

0,819

0,724

Médio

96-97

China/
Tunísia

AMARE-

125,7%

1,257

1,053

0,937

Alto

6-7

Estados
Unidos/

LA

Islândia
INDÍGE-

69,2%

0,692

0,724

0,683

NA

Médio- 110-111

Indo-

Baixo

nésia/
Guiné
Equatorial

BRASIL
(Total)

90,7%

0,907

0,883

0,790

Quase-

55-56

Cuba/

Alto
Bielorússia

Como se pode notar, em absolutamente todos os indicadores os piores resultados foram
aqueles das comunidades indígenas, o que lhes legou o pior IDH entre todos os grupos
étnicos levantados. Assim, ainda que se possa discutir se o IDH é o índice mais adequado
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para medir o desenvolvimento de comunidades indígenas, como já visto, os resultados são
preocupantes.
Os dados demográficos e de desenvolvimento humano, acima expostos, revelam não só
que apesar do aumento verificado nas últimas décadas os índios brasileiros são
quantitativamente minoritários em relação ao restante da população como, também, que
estão em situação de intensa vulnerabilidade1973. Com inteiro acerto, portanto, Paulo de
Bessa Antunes quando afirma que sem dúvida os povos indígenas, em seu conjunto,
constituem o grupo mais marginalizado da sociedade brasileira1974. Tais conclusões
apontam para o fato de que os nossos índios constituem uma verdadeira minoria, valendo
ressaltar que também estão presentes os demais elementos que caracterizam essa condição,
como o diferenciador, a não-dominância e a solidariedade. Saliente-se, entretanto, que não
há uma única minoria indígena, já que as diversas comunidades possuem peculiaridades
próprias de cada uma delas, apresentando expressivas diferenças entre si. Além disso, é
evidente a necessidade premente da adoção de medidas especiais de proteção. Percebe-se,
como dito, o acerto das previsões de Darcy Ribeiro.
O reconhecimento do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas pode ser um
meio eficaz para evitar ou obstar o processo de transfiguração étnica identificado por
Darcy Ribeiro, revertendo a vulnerabilidade dos povos indígenas brasileiros e assegurando
a preservação do seu elemento cultural diferenciador.

3.3. As fontes do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no Brasil

O surgimento de um direito é tema da teoria das fontes, a qual costuma separar as fontes
substanciais ou materiais das fontes formais. Consoante Tércio Sampaio Ferraz Jr., a
expressão metafórica fonte é utilizada pela dogmática analítica para descrever os modos de
formação das normas jurídicas, ou, em outras palavras, a entrada destas normas no sistema
1973

“Desigualdades no poder político são outra fonte de desflorestação difícil de corrigir através do mercado.
No Brasil a incursão da agricultura comercial nas florestas tropicais tem sido associada com a violação dos
direitos humanos do povo indígena e com o recurso à violência” (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008. Coimbra: Almedina, 2007, p.
160).
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do ordenamento1975. É comum1976 a doutrina identificar as fontes materiais como os fatores
que criam o direito e dão origem a normas válidas, e as fontes formais como aquelas que
dão forma ao direito1977. Conforme Dimitri Dimoulis, podem ser consideradas fontes
materiais os valores sociais, as necessidades humanas, os elementos culturais, a vontade do
povo, a vontade de determinadas classes sociais, a vontade dos grupos de poder. Já as
fontes formais podem ser diretas ou indiretas. As fontes formais diretas, de sua vez,
dividem-se em escritas e não escritas. São consideradas fontes formais diretas escritas, no
Brasil, a constituição e suas emendas, as leis em sentido estrito, as medidas provisórias, os
decretos legislativos, as resoluções, os decretos e regulamentos, as instruções, as portarias,
as circulares, as ordens de serviço e a jurisprudência. As fontes formais diretas não escritas
seriam os costumes, os princípios gerais de direito e a vontade dos particulares.
Finalmente, a doutrina constitui uma fonte formal indireta1978.
Para investigar se o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas encontra-se
albergado no ordenamento jurídico interno é cabível, portanto, identificar as suas fontes,
especialmente no que concerne às fontes formais, as quais exteriorizam através de
procedimentos de elaboração técnica o direito criado pelas fontes materiais. Trata-se,
assim, do exame do direito indigenista brasileiro, visando averiguar se o mesmo abarca
um direito ao desenvolvimento próprio das comunidades indígenas1979.
Examinaremos, a seguir, aquelas que em geral são as principais fontes formais de qualquer
direito no Brasil, quais sejam, a Constituição de 1988, a legislação ordinária, a doutrina e a
jurisprudência, buscando identificar nas mesmas o direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas. Além disso, ao tratarmos dos direitos que compõem o seu objeto
pontuaremos as fontes específicas de cada um deles.

1974

ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 150.
1975
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 2ª edição.
São Paulo: Atlas, 1994, p. 226.
1976
Escapa dos limites do presente trabalho uma análise mais acurada das diversas abordagens teóricas
existentes sobre o tema na doutrina, razão pela qual optamos por tratá-lo à luz de um entendimento mais
próximo da posição majoritária.
1977
DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2003, pp. 183-185.
1978
DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2003, pp. 183-212.
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3.3.1. A Constituição de 1988

A principal fonte do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no Brasil é,
sem dúvida, a Constituição Federal de 1988. Aliás, como destaca Paulo de Bessa Antunes,
trata-se da principal fonte formal do direito indigenista brasileiro1980. A adequada exegese
desse documento passa inicialmente pela compreensão da sua importância histórica em
termos da mudança do paradigma relativo ao tratamento dispensado aos índios no Brasil.
Posteriormente veremos como o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas
pode ser inferido a partir da nossa Lei Maior.

3.3.1.1. A ruptura com o paradigma assimilacionista em direção à alteridade

O tratamento jurídico das questões relativas aos índios do Novo Mundo desde o século XVI
e durante o período colonial teve algumas variações conforme o colonizador. Os espanhóis,
por exemplo, fizeram um conjunto normativo específico destinado às suas colônias,
denominando-o direito indiano. Já os portugueses aplicaram integralmente as Ordenações
do Reino, adaptadas às colônias por processos hermenêuticos. A legislação dos povos
colonizadores do nosso continente, apesar de algumas divergências, tinha, entretanto, um
ponto comum em relação aos índios que aqui encontraram. Trata-se da adoção, como
premissa básica, de uma linha assimilacionista1981, mesmo quando buscava beneficiar
aqueles grupos1982. Segundo esse paradigma, os nativos eram selvagens que se situavam
1979

Para uma descrição das fontes formais e materiais do direito indigenista brasileiro vide ANTUNES,
Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
1998, pp. 143-146.
1980
ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 143.
1981
Como já mencionamos no Capítulo 2, a assimilação é um processo que resulta na perda dos traços
distintivos culturais originários e da identidade étnica, que são substituídos pelas características do grupo
dominante. Já na integração uma minoria termina incorporada à sociedade dominante sem perder sua própria
cultura e identidade. Porém, essa distinção conceitual raramente é observada de maneira criteriosa pelos
autores em geral, os quais muitas vezes se referem à integração no sentido da assimilação.
1982
Muitas dessas disposições voltadas à proteção dos índios, entretanto, eram meramente simbólicas,
destituídas de efetividade. A escravidão indígena, por exemplo, chegou a ser legalmente proibida, com
exceção daqueles que fossem aprisionados em guerra justa, mas, ao mesmo tempo, a legislação permitia
mecanismos jurídicos voltados a possibilitar a utilização forçada de mão-de-obra indígena em diversos
trabalhos.
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em um estágio civilizatório e cultural inferior, e, portanto, deveriam ser domesticados e
cristianizados para o seu próprio bem.
No Brasil a idéia assimilacionista já se encontrava na Carta de Pero Vaz de Caminha, a
qual, dirigida a el-rey, registrou em relação aos índios que “imprimir-se-á ligeiramente
neles qualquer cunho que se queira dar”, e que “o melhor fruto que dela [descoberta] se
pode tirar é salvar essa gente”. Também se fez presente em diversos outros documentos
daquela época, a exemplo de texto do Padre Manoel da Nóbrega, que em meados do
Século XVI via os nativos como um papel em branco onde tudo se pode escrever1983. A
legislação do nosso período colonial também seguiu, no geral, esse rumo. Eventualmente é
possível encontrar disposições que formalmente reconhecem direitos indígenas, como a
soberania sobre suas terras, ou a impossibilidade de obrigá-los a um estilo de vida que não
lhes agrada. Tais dispositivos, entretanto, não passavam do plano meramente formal,
jamais foram cumpridos, sendo freqüentemente burlados por diversos meios ardilosos1984.
Dentre os textos coloniais que trataram da questão indígena, cabe destacar1985: o Regimento
de Tomé de Sousa (1548); a Lei de 20 de março de 1570, acerca da liberdade dos índios,
proibindo o cativeiro salvo em caso de guerra justa, definindo os critérios para a sua
caracterização; a Lei de 24 de fevereiro de 1587, estabelecendo, com base na lei
anteriormente citada, quais índios podem ser colocados em cativeiro e quais não podem; a
Lei de 11 de novembro de 1595, que revoga a Lei de 20 de março de 1570, proibindo
guerra e cativeiro de índios, salvo no caso de licença real expressa; o Alvará e Regimento
de 26 de julho de 1596, que regulamenta a atuação dos jesuítas nos denominados

1983

Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. O descobrimento do Brasil. In HOLANDA, Sérgio Buarque de (dir.
ger.). História Geral da Civilização Brasileira. Tomo I: A Época Colonial: do descobrimento à expansão
territorial, v. 1. 13ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 59.
1984
CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela
Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 58.
1985
As normas citadas não esgotam a legislação colonial, e foram retiradas das seguintes fontes, que podem
ser consultadas caso haja interesse em aprofundar os estudos: GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil.
2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. pp. 65-78; ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório dos
Índios: um projeto de civilização no Brasil do Século XVIII. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997;
CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela
Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 58-63;
RIBEIRO, Berta. O índio na história do Brasil. São Paulo: Global, 2001; SOUZA FILHO, Carlos Frederico
Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998; NEVES, Maria de Fátima
Rodrigues das. Documentos Sobre a escravidão no Brasil. São Paulo: Contexto, 2002, pp. 77-78; MENDES
JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e politicos. Edição fac-similar. São Paulo:
Typ. Hennies Irmãos, 1912; SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito
indigenista. 2ª tiragem. Curitiba: Juruá Editora, 2006, pp. 19-29; ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito
Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996, p. 331-336.
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descimentos1986 dos índios e na tarefa de supervisionar o trabalho indígena nas fazendas,
criando, ainda, os cargos de procurador e juiz ordinário dos índios, permitindo também que
os governadores alocassem as áreas dos índios nas terras não aproveitadas pelos capitães; a
Provisão de 05 de junho de 1605, declarando livres todos os índios, sejam cristãos ou
pagãos; as Cartas Régias de 30 de julho de 1609 e de 10 de setembro de 1611, assinadas
por Felipe III, esta última revogando as leis anteriores e declarando a liberdade dos gentios,
exceto os tomados em guerras justas, comprados ou resgatados que estivessem condenados
à morte; o Regimento de Gaspar de Sousa (1612); a Provisão de 17 de outubro de 1653,
que disciplinou as guerras justas, admitiu entradas1987 e criou as Juntas das Missões; a
Carta Régia de 09 de abril de 1655, que declarou a condição de escravos dos índios
aprisionados em guerras defensivas; a Provisão de 12 de setembro de 1663, que retirou
poderes dos jesuítas e admitiu entradas e repartições1988 de índios; a Provisão de 09 de
abril de 1665, que restabeleceu poderes dos jesuítas quanto a promoverem entradas e
regulamentarem os serviços dos índios; o Alvará de 1° de abril de 1680, o qual declarou a
liberdade dos índios restabelecendo a Carta Régia de 1609, porém mantendo os que se
encontravam escravos nessa condição e admitindo guerras justas e aprisionamento, além
do que determinou que as sesmarias não desconstituiriam os direitos dos índios sobre suas
terras, já que eram os primários e naturais senhores delas, dando origem ao instituto do
indigenato; a Lei de 02 de setembro de 1684, que concedeu a particulares a administração
de índios descidos e regulamentou o trabalho indígena, estipulando uma semana para si
próprio e uma semana para os seus senhores; a Carta Régia de 21 de dezembro de 1686,
chamada Regimento das Missões, que conferiu poderes a jesuítas e franciscanos nas aldeias
e missões da Amazônia, regulamentando a administração das aldeias e a repartição de
índios entre moradores e missões; a Carta Régia de 19 de fevereiro de 1696, que concedeu
aos moradores de São Paulo a administração de índios livres, os quais ficavam obrigados a
trabalhar em troca de um salário, e regulamentou o casamento entre índios e escravos
negros; a Resolução de 11 de janeiro de 1701, dirigida ao governador de Pernambuco,
determinado que a compra e venda de índios deveria ser realizada apenas em praça
pública, podendo, nos sertões, ser feita na presença dos juízes; a Provisão de 12 de outubro
1986

Descimento era o nome dado à “busca, localização e transladação de índios para locais determinados,
especialmente próximos à costa” (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis:
Editora Vozes, 1991, p. 68).
1987
Entradas eram “expedições para efetuar descimentos. Podiam ser particulares ou oficiais, com ou sem a
presença de missionários” (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora
Vozes, 1991, p. 68).
1988
Repartições eram distribuições de índios que tinham sido capturados em descimentos.
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de 1727, que proibiu o uso da língua geral, determinando que fosse usado o português nas
povoações; a Carta Régia de 1718, através da qual a se reconheceu, ao menos no plano
formal, que os índios eram livres e isentos da jurisdição da Coroa, não sendo possível
obrigá-los a saírem das suas terras para tomarem um modo de vida que não lhes agrada; a
Lei de 06 de junho de 1755, que confirmou os direitos dos índios como primários e
naturais senhores das suas terras; o Alvará de 03 de maio de 1757, chamado de Diretório
que se deve observar nas povoações dos Índios do Pará e Maranhão, ou simplesmente
Diretório de Pombal, cujas diretrizes foram aprovadas pelo Alvará de 17 de agosto de
1758, que corporificava um plano de civilização e um programa de colonização indígena,
reiterando o esvaziamento dos poderes dos jesuítas, concedendo a liberdade a todos os
índios, favorecendo a miscigenação com o incentivo a casamentos mistos, promovendo a
produção agrícola, criando impostos, determinando a demarcação de áreas indígenas,
proibindo o ensino das línguas indígenas de maneira a tornar obrigatório a utilização do
português; a Carta Régia de 12 de maio de 1798, que revogou o Diretório de Pombal,
disciplinou a relação de cunho paternalista de amo e criado entre brancos e índios,
readmitiu o conceito de guerras defensivas, conferiu a condição de órfão aos índios.
A legislação portuguesa do período colonial, portanto, em termos gerais beneficiava os
índios que se submetessem à catequese e não representassem uma ameaça ao mesmo passo
em que punia violentamente aqueles que adotassem um comportamento hostil1989. Quando
1989

“Sou informado que a gente que possui a dita terra da Bahia é uma pequena parte da linhagem dos
tupinambás, e que poderá haver deles nela de cinco até seis mil homens de peleja, os quais a ocupam ao
longo da costa para a parte do norte até Tatuapara, que são seis léguas, e pelo sertão até a entrada do
Paraguaçu, que serão cinco léguas, e que tem dentro da dita Bahia a ilha de Itaparica e outras três mais
pequenas, povoadas da dita nação, e que a dita terra e ilhas têm muito aparelho para, em pouco tempo, com
pouca gente bem ordenada, se lhe poder tomar, por ser descampada e de bom serviço, e ter poucas serras e
matos; e assim sou informado que, no ano de 45, estando Francisco Pereira Coutinho por capitão da dita
Bahia, alguma desta gente lhe fez guerra e o lançou da terra, e destruiu as fazendas e fez outros muitos danos
aos cristãos, do que outros tomaram exemplo e fizeram semelhante em outras capitanias, e que alguns outros
gentios da dita Bahia não consentiram nem foram no dito alevantamento, antes estiveram sempre de paz e
estão ora em companhia dos cristãos e os ajudam, e que, assim estes que aí estão de paz como todas as outras
nações da costa do Brasil, estão esperando para ver o castigo que se dá aos que primeiro fizeram os ditos
danos; pelo que, cumpre muito a serviço de Deus e meu os que se assim alevantaram e fizeram guerra serem
castigados com muito rigor; portanto, vos mando que, como chegardes à dita Bahia, vos informeis quais são
os gentios que sustentaram a paz e os favoreçais, de maneira que, sendo-vos necessária sua ajuda, a tenhais
certa. E, tanto que a dita cerca for reparada e estiverdes provido do necessário, e o tempo vos parecer
disposto para isso, praticareis, com pessoas que o bem entendam, a maneira que tereis para poder castigar os
culpados, o mais a vosso salvo e com menos risco da gente que puder ser, e como o assim tiverdes praticado,
o poreis em ordem, destruindo-lhes suas aldeias e povoações, e matando e cativando aquela parte deles que
vos parecer que basta para seu castigo e exemplo de todos; e, daí em diante, pedindo-vos paz, lha concedais,
dando-lhes perdão, e isso será porém com eles ficarem reconhecendo sujeição e vassalagem, e com encargo
de darem, em cada um ano, alguns mantimentos para a gente da povoação; e, no tempo que vos pedirem paz,
trabalhareis por haver em vosso poder alguns dos principais que foram no dito alevantamento, e estes
mandareis por justiça enforcar nas aldeias donde eram principais” (Regimento de Tomé de Sousa, chancelado
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potencialmente poderia ser benéfica aos índios ao menos no plano formal, refletiu o ideal
de assimilação. Além disso, é marcada por uma certa falta de rigor metodológico, sem
falar na ausência de efetividade que assolava principalmente as disposições que
beneficiavam os índios1990.
O viés assimilacionista não se alterou durante o período do Brasil Império. Prova disso,
por exemplo, é que sequer houve referência aos índios na Constituição de 18241991. O
pensamento dominante entre os seus membros era o de que os índios não eram brasileiros
em sentido político, não fazendo parte daqueles que formavam o império1992. Alguns anos
depois, em 27 de outubro de 1831, uma lei revogou Cartas Régias de 1808 que declaravam
guerra a indígenas nas províncias de São Paulo e Minas Gerais e autorizavam que os índios
aprisionados fossem obrigados a servir por 15 anos aos milicianos ou moradores que os
prendessem. A lei determinou ainda que esses índios que porventura estivessem sendo
mantidos como escravos fossem libertados, socorridos provisoriamente pelo Tesouro e
entregues aos juízes de órfãos, que deveriam zelar por eles e providenciar emprego e
aprendizado1993. Conforme Carlos Frederico Marés de Souza Filho, uma interpretação
equivocada dessa lei e de outros dois instrumentos normativos, o Decreto de 03 de junho
de 1833 e o Regulamento 143 de 15 de março de 1842 que cuidavam da administração dos
por D. João III. In BRASIL. SENADO FEDERAL. CD-ROM 500 Anos de Legislação Brasileira. 2ª edição.
Brasília: Senado Federal, 2001.
1990
A respeito das leis contrárias à escravidão indígena daquele período, Mércio Pereira Gomes anota que
“Considerando que uma lei, naquele tempo, levava de seis meses a um ano para vir de Portugal a seu local de
destino, pode-se concluir que elas nunca tiveram nenhum efeito real, a não ser provocar a ira dos moradores,
isto é, dos colonos ou fazendeiros que se utilizavam do braço indígena. E por isso mesmo eram rapidamente
modificadas ou anuladas por uma lei seguinte. (...) os portugueses eram bastante desleixados na formulação
de leis e políticas e ainda muito mais lenientes no seu cumprimento. Sobretudo quando eram contra seu
interesse” (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 7374).
1991
D. Pedro I, seguindo a tendência paterna, era bastante severo em relação aos índios. Na Assembléia
Constituinte de 1823, havia uma comissão de colonização, civilização e catequese dos índios, composta de
três membros. José Bonifácio apresentou à comissão um trabalho por ele redigido, denominado
Apontamentos para a Civilisação dos Índios Bravos do Império do Brazil. Esse texto pode ser encontrado em
CUNHA, Manuela Carneiro (org.). Legislação Indigenista no Século XIX: uma compilação (1808-1889). São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Comissão Pró-Índio, 1992, pp. 347-360. Em 18 de junho a
comissão emitiu parecer sobre o mesmo, considerando-o um “trabalho precioso, resultado de profunda
filosofia e consumada perícia na marcha gradual da civilização do gênero humano”. Entretanto, a Assembléia
limitou-se a agradecer o texto. Como foi apresentado na forma de apontamentos, e não de projeto, não teve
efeitos práticos (RODRIGUES, José Honório. A Assembléia Constituinte de 1823. Petrópolis: Editora Vozes,
1974, p. 161). No projeto de constituição constava, no Título XIII, artigo 254, que “A Assembléia terá
igualmente cuidado de crear estabelecimentos para a Catechese e civilização dos índios, emancipação lenta
dos negros, e sua educação religiosa, e industrial” (CUNHA, Manuela Carneiro. Os direitos do índio: ensaios
e documentos. São Paulo: editora Brasiliense, 1987, p. 212).
1992
CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela
Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 63-64.
1993
O texto integral da lei está em MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos
individuaes e politicos. Edição fac-similar. São Paulo: Typ. Hennies Irmãos, 1912, p. 53.
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bens pertencentes a indígenas, terminou dando origem ao entendimento de que todos os
indígenas e seus bens estavam submetidos à tutela orfanológica1994. A Lei de 12 de Agosto
de 1834 (Ato Adicional à Constituição do Império) determinou que as Assembléias
Legislativas Provinciais e os governos respectivos cuidassem da catequese e da civilização
dos índios1995. Em 24 de julho de 1845 foi editado o Decreto n° 426, denominado
Regulamento acerca das Missões de Catequese e Civilização dos Índios, ou Regimento das
Missões, que organizava o serviço público em matéria indígena, criando cargos e
disciplinando as competências respectivas com vistas à proteção dos índios e de seus
bens1996. Esse decreto, embora supostamente tivesse como objetivo proteger os índios,
dentre outras medidas proibindo a escravidão e os maus tratos, não foi aplicado na prática
segundo a doutrina1997. Além disso, é inegável que essa proteção se daria sob o manto do
ideal assimilacionista, com base no qual os indígenas deveriam ser aldeados, catequizados
e civilizados. Outro documento importante daquela época foi a Lei 601, de 18 de setembro
de 1850, denominada Lei de Terras, que disciplinou no seu artigo 3° as terras devolutas e
no seu artigo 12 determinou que o governo reservasse das mesmas as terras julgadas
necessárias para a colonização indígena, o que comprova que o Estado continuava a
fomentar a prática do aldeamento. Essa lei terminou oficializando o latifúndio préexistente e não foi capaz de conter na prática o apossamento de terras públicas1998. Aliás, a
tônica dos períodos colonial e imperial foi a apropriação do solo brasileiro em geral1999. A
Lei de Terras proporcionou a extinção de dezenas de aldeias indígenas, pois não permitia o
direito de posse e exigia para o registro do direito sobre terras que fossem apresentadas
doações de sesmarias ou a compra às províncias, o que não era uma exigência factível para
os índios – nem tampouco para os pequenos lavradores2000.

1994

SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 93-98.
1995
GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 79;
SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito indigenista. 2ª tiragem. Curitiba: Juruá
Editora, 2006, p. 32.
1996
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 96-98.
1997
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 97; MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e politicos.
Edição fac-similar. São Paulo: Typ. Hennies Irmãos, 1912, p. 54.
1998
Sobre a Lei de Terras, vide BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma
leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 129-133.
1999
Sobre o tema, vide: BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A apropriação do solo no Brasil colonial e
monárquico: uma perspectiva histórico-jurídica. In Revista de Informação Legislativa, ano 37, n° 148,
Brasília, out./dez. 2000, pp. 177-181.
2000
GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 80-81.
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Apesar de em alguns momentos aparentar ter sido benéfica, a escassa legislação do império
brasileiro em matéria indígena2001 terminou na prática não favorecendo aquelas
comunidades, cabendo registrar que a doutrina autorizada faz severas críticas à mesma2002.
De uma maneira geral continuou a permitir a usurpação de terras indígenas e consolidou a
visão de que os índios eram pessoas incapazes não só do ponto de vista mental, mas
também jurídico, devendo ser tratados como crianças, como seres não adaptados à
evolução humana e fadados ao extermínio, que necessitam de orientação e punição, a qual
muitas vezes era violenta2003.
O advento da primeira Constituição Republicana não alterou a situação dos índios
brasileiros. Apesar de ter sido apresentada à Assembléia Constituinte uma proposta
fundada em bases positivistas que pugnava pela instituição de uma confederação indígena
ao lado de uma federação composta pelos Estados, a Constituição de 1891 terminou não
trazendo qualquer referência aos índios2004. Um dos seus dispositivos, entretanto, teria uma
enorme repercussão na questão das terras indígenas. Trata-se do seu artigo 64, que
repassou quase todas as terras devolutas para o domínio dos Estados2005. Segundo
abalizada doutrina o dispositivo não abrangia as terras indígenas já assim reconhecidas,
demarcadas ou reservadas, porém a falta de clareza do texto constitucional fez com que os
novos Estados e os municípios neles situados se arvorassem o poder de utilizar
indiscriminadamente qualquer terra indígena2006.

2001

Para uma visão mais completa dessa legislação, vide CUNHA, Manuela Carneiro (org.). Legislação
Indigenista no Século XIX: uma compilação (1808-1889). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo:
Comissão Pró-Índio, 1992.
2002
“A legislação indigenista do século XIX é tão fantasticamente cruel que se dá o apelido de protetora, mas
não consegue esconder totalmente que foi construída com extremo cuidado, formando um véu de trama
apertada, onde cada linha, cada ponto, cada nó é construído por uma afirmação e muitos silêncios, fazendo
com que o conjunto filtre a luz de tal modo que a tênue claridade que a perpassa apenas revele o estranho
idioma no qual compaixão se traduz por morte” (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos
povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998, p. 98).
2003
GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 81.
2004
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 88. O texto da proposta pode ser conferido em CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena:
história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e
documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 71-72. Vide, ainda, GOMES, Mércio Pereira. Os
índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 83-84.
2005
“Art. 64 – Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios,
cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras,
fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. Parágrafo único – Os próprios nacionais, que
não forem necessários para o serviço da União, passarão ao domínio dos Estados, em cujo território
estiverem situados”.
2006
GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 83.
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O pensamento assimilacionista continuava a ser determinante para as ações estatais da
época. Mesmo a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de
Trabalhadores Nacionais – SPILTN, pelo Decreto nº 8.072, de 20 de junho de 1910, que
dava cumprimento a determinação legislativa de 1906, ocorreu dentro da idéia de
assimilação. Posteriormente as atribuições que diziam respeito à localização de
trabalhadores nacionais foram transferidas para outras esferas e aquele órgão passou a se
ocupar apenas das questões indígenas, em razão do que a sua denominação mudou para
Serviço de Proteção ao Índio – SPI. Nos termos do citado decreto aquele órgão tinha como
objetivos relacionados aos índios prestar assistência àqueles que se encontravam aldeados,
reunidos em tribos ou que viviam promiscuamente com civilizados2007. Conforme
exposição de José Bezerra Cavalcanti, que foi Diretor Interino do SPI no final de 1910,
dentre os objetivos das ações daquele órgão se encontrava a pacificação dos índios, que
seria uma premissa necessária à incorporação do sertão brasileiro à economia nacional,
possibilitando o desenvolvimento das atividades pecuárias, agrícolas e industriais2008.
O Serviço de Proteção ao Índio foi inicialmente chefiado pelo militar Cândido Mariano da
Silva Rondon, que mais tarde seria conhecido como Marechal Rondon2009, tido como um
importante humanista e defensor das populações indígenas. Rondon, que tinha
descendência indígena pelo lado materno, havia adquirido larga experiência com os índios
durante a missão militar de instalar linhas e estações telegráficas nos territórios que hoje
correspondem aos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. A sua
atuação teria sido pautada pelo respeito e pela não-violência contra os indígenas, tendo
adotado como lema a frase morrer se preciso for, matar nunca2010, o que levou Albert
Einstein, após a sua visita ao Brasil, a indicá-lo em 1925 à Real Academia de Ciências da
Suécia para o Prêmio Nobel da Paz. Durante muitas décadas a atuação de Rondon recebeu
os mais elevados elogios nos círculos acadêmicos brasileiros, tornando-se uma quase
unanimidade. Posteriormente, porém, um grupo de estudiosos brasileiros, formado
2007

BIGIO, Elias dos Santos. Cândido Rondon: a integração nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p.

35.
2008

BIGIO, Elias dos Santos. Cândido Rondon: a integração nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p.

34.
2009

“Os militares que controlaram o país a partir de 1964 também controlaram a política indigenista e os seus
órgãos de administração, o SPI e depois a FUNAI. Tanto que sua ação coincide com a história recente desses
órgãos. Só em 1984 é que se retiraram da FUNAI, por causa do movimento indígena, da pressão da opinião
pública, e do início esperançoso da transição política” (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª
edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 186).
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majoritariamente por antropólogos ligados principalmente à Universidade Federal do Rio
de Janeiro, especialmente através da obra de Antonio Carlos de Souza Lima, vem
propondo uma visão revisionista, segundo a qual o principal objetivo de Rondon e do SPI
era a expansão dos poderes do Estado e, para tanto, teriam praticado uma forma de guerra
contra os índios, visando conquistá-los através da construção de um tipo de poder
específico, o poder tutelar, por meio do qual era erigido o que Lima chamou de grande
cerco de poder estatal entre os índios e a população branca local. De acordo com os
revisionistas, a intenção última não era a proteção daqueles povos, mas sim extinguir os
mesmos e as suas culturas, promovendo a sua completa assimilação2011.
O modelo de pensamento da época, fortemente influenciado pelo positivismo, girava em
torno de uma política de integração2012, segundo a qual o índio se encontrava em um
estágio cultural inferior e transitório, e, portanto, necessitava de ajuda na sua preparação
para a civilização. Acreditava-se que todos os grupos humanos passariam por um processo
evolutivo único, composto por diversos estágios, e que a civilização ocidental seria o seu
plano mais avançado. Dessa forma, buscava-se instaurar um lento processo que culminaria
com a incorporação dos povos indígenas à sociedade nacional majoritária. Era necessário
proteger os índios para evitar que durante esse processo eles fossem explorados ou
dizimados, e por tal razão era preciso demarcar as suas terras e impedir a sua invasão, bem
como atuar no campo da saúde, da educação e da capacitação econômica indígena2013.
Em 1916 o Código Civil tratou dos silvícolas2014 como relativamente incapazes,
submetendo-os a um regime de tutela que cessaria à medida que se adaptassem à
civilização do país. Dessa forma, generalizou a tutela orfanológica2015. Portanto, mais uma
2010

Segundo Mércio Pereira Gomes essa máxima trata-se de uma das poucas contribuições brasileiras à
filosofia do cristianismo ou ao cristianismo tupiniquim (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª
edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 23).
2011
Sobre o tema vide, dentre outros: BIGIO, Elias dos Santos. Cândido Rondon: a integração nacional. Rio
de Janeiro: Contraponto, 2000; DIACON, Todd A. Rondon: O Marechal da Floresta. São Paulo: Companhia
das Letras, 2006; LIMA, Antônio Carlos de Souza. Sobre indigenismo, autoritarismo e nacionalidade:
considerações sobre a constituição dos discursos e a prática de proteção fraternal no Brasil. In OLIVEIRA,
João Pacheco de (org.). Sociedades indígenas e indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ/Marco Zero,
1987; LIMA, Antonio Carlos Souza. Um Grande Cerco de Paz. Poder tutelar, indianidade e formação do
Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1995. Uma fonte interessante de estudo é a análise das imagens colhidas
pela Comissão Rondon (TACCA, Fernando de. A imagética da Comissão Rondon. Campinas: Papirus,
2001).
2012
Na verdade o sentido seria o de assimilação.
2013
http://www.funai.gov.br/quem/historia/spi.htm, acesso em 25/11/2008.
2014
Falar em silvícolas para designar os índios, como já visto, trata-se de um equívoco.
2015
CUNHA, Manuela Carneiro, FARAGE, Nádia. Caráter da tutela dos índios: origens e metamorfoses. In
CUNHA, Manuela Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, p. 117.
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vez a posição assimilacionista se fez presente. Saliente-se que embora o Código Civil tenha
vindo seis anos depois da criação do SPI, a gestação do modelo a ser aplicado aos índios se
deu naquele mesmo período2016. Alguns anos depois, em 1928, através do Decreto n°
5.484, de 27 de junho, o regime tutelar dos índios foi alterado, deixando de se guiar pelo
caráter orfanológico. Segundo abalizada doutrina, apesar de não ser a situação ideal e
conter vários defeitos, o regime tutelar de natureza pública instituído representava um
avanço em relação às reais necessidades indígenas2017.
O modo de pensar de Rondon e a política seguida por ele, que possuía fortes matizes
assimilacionistas, embora possam ser criticados nos dias de hoje, representavam naquela
época a melhor das alternativas propostas, que chegavam a incluir o puro extermínio os
índios em prol do desenvolvimento. Os choques entre as medidas voltadas ao progresso
econômico e os interesses dos índios, especialmente no que concerne às suas terras,
criaram um clima acirrado contra os povos indígenas. A chegada de imigrantes europeus
ao sul do país teria sido acompanhada da contratação de matadores profissionais, os
denominados bugreiros, para eliminar os índios e resolver a disputa pela terra em nome do
progresso da região. Um violento confronto ocorreu em São Paulo entre trabalhadores e
índios Kaingang durante a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Nesse
contexto, Hermann Von Ihering, Diretor do Museu Paulista, propôs expressamente em
1907 e 1908 o extermínio dos índios em um artigo publicado na revista daquele museu2018
e em textos veiculados em jornais2019. Eram freqüentes críticas ao trabalho de Rondon, que
seria complacente com os índios e assim estaria servindo como um entrave à
civilização2020. Esses embates ganharam os foros internacionais, e durante o XVI
Congresso dos Americanistas realizado em Viena em 1908 houve uma acusação pública no
2016

CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela
Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 80.
2017
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 100-102.
2018
Conforme Mércio Pereira Gomes, o artigo era intitulado “A Antropologia do Estado de São Paulo”,
publicado na Revista do Museu Paulista, Tomo VII, 1907, pp. 202-257 (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e
o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 84, nota 24).
2019
No Correio Paulistano, edição de 29 de outubro de 1908 escreveu que “os atuais índios do estado de S.
Paulo não representam um elemento de trabalho e progresso”, não se podendo “esperar trabalho sério e
assíduo dos índios civilizados e, como os caingangs selvagens são um empecilho para a colonização das
regiões do sertão que habitam, parece que não há outro meio, de que se possa lançar mão, senão o seu
extermínio” (DIACON, Todd A. Rondon: O Marechal da Floresta. São Paulo: Companhia das Letras, 2006,
p. 151). No Jornal do Comércio, no dia 15 de dezembro de 1908, expressou-se no sentido de que o único
índio bom é o índio morto (DIACON, Todd A. Rondon: O Marechal da Floresta. São Paulo: Companhia das
Letras, 2006, pp. 151-152).
2020
Para outras críticas e posições contrárias aos índios, publicadas naquela época, vide: DIACON, Todd A.
Rondon: O Marechal da Floresta. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 148-150, 152-153.
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sentido de que o Brasil adotara uma política nacional de massacre e extermínio contra os
índios, o que foi determinante para a criação do SPI2021.
Saliente-se, ainda, que não era desconhecido dos membros do grupo de Rondon, inclusive
de agentes do SPI, o fato de que havia uma contradição nos trabalhos que desenvolviam
entre a vontade de proteger os índios e o desejo de promover o desenvolvimento das
regiões nas quais se encontravam suas terras2022. De um modo geral, portanto, é sem
dúvida positivo do ponto de vista indígena o saldo da contribuição histórica de Rondon.
A Constituição de 1934 foi a primeira que tratou da matéria indígena no nosso país,
estipulando a competência privativa da União para legislar sobre incorporação dos
silvícolas à comunhão nacional2023 e garantindo o respeito à posse das terras dos silvícolas
que nelas se achem permanentemente localizados, negando-lhes, entretanto, a possibilidade
de aliená-las2024. Esse fato não só provavelmente constitui um reflexo da atuação do SPI,
como, também, indica que a sociedade brasileira tornou-se mais sensível ao discurso que
buscava dignificar o índio e promover a responsabilidade histórica para com o destino dos
povos indígenas2025. Apenas a garantia da posse das terras indígenas foi mencionada na
Carta Constitucional de 19372026, que não tratou da competência legislativa em matéria de
índios. A Constituição seguinte, de 1946, não trouxe inovações, limitando-se a repetir as
disposições dos dois últimos textos constitucionais2027. A Carta de 1967, de sua vez, trouxe
novidades. Colocou as terras ocupadas pelos silvícolas expressamente dentre os bens da
União2028, manteve a competência dessa entidade federada para legislar sobre incorporação
dos índios à comunhão nacional2029, assegurou a posse permanente das terras por eles
habitadas e reconheceu-lhes o direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas
as utilidades nelas existentes2030. Durante todo esse período não houve qualquer alteração
substancial quanto à idéia de assimilação, que continuava, com maior ou menor força,
2021

CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela
Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 79;
GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 84-85;
SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito indigenista. 2ª tiragem. Curitiba: Juruá
Editora, 2006, pp. 34-36.
2022
Sobre essa contradição, denominada pelo autor de dilema do desenvolvimento, vide DIACON, Todd A.
Rondon: O Marechal da Floresta. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 153-157.
2023
Art. 5°, XIX, “m”.
2024
Art. 129.
2025
GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 86.
2026
Art. 154.
2027
Arts. 5°, XV, “r”, e 216.
2028
Art. 4°, IV.
2029
Art. 8°, XVII, “o”.
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norteando as ações estatais, como comprova facilmente a previsão constitucional acima
referida sobre a elaboração de leis voltadas à incorporação dos índios à comunhão
nacional.
Ainda em 1967 o Serviço de Proteção ao Índio foi extinto e as atribuições atinentes às
comunidades indígenas foram transferidas para a Fundação Nacional do Índio – FUNAI,
criada nos termos da Lei 5.371, de 05 de dezembro daquele ano. Dentre as razões da
extinção do SPI cabe citar o fato de que após o golpe militar de 1964 a diretoria daquele
órgão foi substituída e os seus novos membros foram envolvidos em uma série de
denúncias sobre a prática de diversos crimes, atos de corrupção e até mesmo de tortura e de
massacre contra índios. Conforme a leitura da doutrina, a intenção era fazer com que o
novo órgão solucionasse definitivamente os problemas relativos aos índios, o que se daria,
na visão da época, com a sua transformação de uma vez por todas em brasileiros, através
da assimilação cultural plena2031. Mércio Pereira Gomes anota que a idéia era a de que a
FUNAI cumprisse todas as etapas necessárias para esse fim, terminando o trabalho
iniciado pelo SPI, o que incluía demarcar e regularizar as terras indígenas, promover o
contato com os povos em isolamento, atender às necessidades de saúde e educação dos
índios, tornar a economia indígena viável em termos de mercado2032. A citada lei incluiu
dentre os princípios da política indigenista que deveria ser implementada pela FUNAI o
resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que sua evolução sócioeconômica se processe a salvo de mudanças bruscas2033, assim como promover a
educação de base apropriada do índio visando à sua progressiva integração na sociedade
nacional2034. Nota-se, assim, que o paradigma assimilacionista continuava a reger as ações
indigenistas do Estado, embora agora através de um novo órgão.
Seguindo essa mesma linha, a Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro 1969,
manteve, de um lado, as disposições constitucionais até então vigentes2035, como, de outro,
conferiu tratamento jurídico aprimorado às terras indígenas, ao estipular que as terras
habitadas pelos silvícolas seriam inalienáveis nos termos determinados por lei federal,
cabendo-lhes mais uma vez a sua posse permanente e o direito ao usufruto exclusivo das
2030

Art. 186.
Sobre o contexto no qual se deu a extinção do SPI e a criação da FUNAI vide GOMES, Mércio Pereira.
Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 88-89.
2032
GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 89.
2033
Art. 1°, I, “d”.
2034
Art. 1°, V.
2035
Artigos 4°, IV, e 8°, XVII, “o”.
2031
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riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes, ficando declaradas a nulidade e a
extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a
posse ou a ocupação dessas terras, negando-se ainda aos ocupantes o direito a qualquer
ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do Índio2036, a qual, de resto,
ganhou status constitucional.
Pouco tempo depois, no bojo dos esforços para tentar melhorar a imagem do Brasil no
exterior, abalada pelas denúncias de extermínio indígena, ocorreu a aprovação, com grande
alarde, de um importante documento legislativo. Trata-se da Lei n° 6.001, de 19 de
dezembro de 1973, denominada Estatuto do Índio2037. O texto ganhou edições luxuosas,
em diversas línguas, apesar de não ter sido imediatamente traduzido para nenhuma das
línguas indígenas brasileiras. É possível identificar naquele documento dispositivos que
representavam avanços para a época, como, por exemplo, uma melhor disciplina jurídica
das terras indígenas, embora ainda longe do ideal, assim como a previsão de medidas de
assistência e de promoção daqueles povos. Dentre os aspectos negativos merece menção o
retorno do tratamento do instituto da tutela a partir do direito privado comum, dispondo,
também, sobre a possibilidade de emancipação individual ou coletiva da tutela. O Estatuto
do Índio inegavelmente foi elaborado com base ainda no paradigma assimilacionista, tanto
assim que, partindo de conhecida distinção utilizada por Darcy Ribeiro2038, classificou os
índios, mais uma vez equivocadamente denominados silvícolas, em isolados, em vias de
integração e integrados à comunhão nacional2039, submetendo-os a uma tutela especial2040.
O ideal assimilacionista se fez sentir com toda a força logo após a Lei 6.001/73.
Objetivando fugir à obrigação prevista no artigo 65 daquela lei, segundo o qual as terras
indígenas deveriam ser demarcadas em um prazo máximo de cinco anos, o governo
brasileiro, então nas mãos do General Ernesto Geisel, de maneira surpreendente resolveu
impor uma rápida emancipação dos índios em relação à tutela do Estado para integrá-los de
uma vez por todas2041. Com isso, teoricamente poderia ser possível inclusive vender as
2036

Artigo 198, caput e seus §§ 1° e 2°.
Sobre o tema vide FALCÃO, Ismael Marinho. O Estatuto do Índio Comentado. Brasília: Senado Federal,
1985.
2038
Darcy Ribeiro classificou as populações indígenas do Brasil em quatro categorias, considerando os
diferentes graus de contato com a sociedade nacional: isolados, em contato intermitente, em contato
permanente e integrados (RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas
no Brasil moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 487-490).
2039
Art. 4°.
2040
Artigo 7º.
2041
Na verdade significaria a sua completa assimilação.
2037
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terras já demarcadas, as quais seriam divididas em lotes familiares ou individuais,
admitindo-se a sua comercialização2042. Houve uma repercussão bastante negativa,
inclusive no plano internacional, e diante da forte resistência de setores da sociedade civil
voltados à defesa dos interesses indígenas o projeto terminou sendo abandonado no
governo seguinte2043.
A década de 70 foi palco das Assembléias Indígenas, que contribuíram para o
fortalecimento daqueles povos, os quais, até então dispersos e distantes uns dos outros,
foram paulatinamente não só tomando consciência da sua situação como também se
articulando conjuntamente em torno da defesa dos seus direitos, assumindo assim um papel
ativo e proeminente nessa luta. Em 1980 foi criada a União das Nações Indígenas – UNI,
durante o 1° Seminário de Estudos Indigenistas, e, poucos anos depois, foram fundadas
organizações indígenas regionais e locais.
O movimento indígena2044 ganhou força nos anos seguintes e foi fundamental para a luta
em prol da dignidade e do reconhecimento da identidade daqueles povos, o que contribuiu
decisivamente para firmar, de maneira cada vez mais incisiva, a percepção de que a
política assimilacionista até então desenvolvida, apesar de em dados momentos conter
aspectos benéficos para os índios, principalmente levando em conta as bases do
pensamento sociológico e antropológico que presidia o contexto histórico de épocas
passadas, era prejudicial por não considerar a importância e a riqueza da diversidade étnica
e cultural dos povos indígenas, e, portanto, merecia ser abandonada. Começava a tomar
corpo uma nova forma de tratar a questão do índio brasileiro, a qual teria uma prova de
fogo – e ao mesmo tempo uma oportunidade ímpar de se afirmar – durante os trabalhos da
Assembléia Constituinte de 1987/1988.
Com o fim da ditadura militar e o processo de redemocratização na década de 80, logo
após o fracasso da tentativa da adoção de eleições diretas houve a convocação de uma
2042

O projeto se assemelhava ao Dawes Severalty Act, que foi aprovado em 08 de fevereiro de 1887 pelo
Congresso Norte-Americano, que conferia a cada índio pequenos lotes individuais e que foi muito maléfica
aos
interesses
indígenas.
O
texto
integral
está
disponível
em
http://www.houseofrussell.com/legalhistory/alh/docs/dawesact.html, acesso em 29/11/2008.
2043
Uma publicação que reúne informações jornalísticas e diversos textos da época sobre o tema é a seguinte:
COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. A questão da emancipação. Cadernos da Comissão Pró-Índio, n° 1, São Paulo,
Global Editora, agosto de 1979.
2044
Sobre o movimento indígena nas décadas de 70, 80 e 90, vide NEVES, Lino João de Oliveira. Olhos
mágicos do Sul (do Sul): lutas contra-hegemônicas dos povos indígenas no Brasil. In SANTOS, Boaventura
de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003, pp. 115-126.
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Assembléia Nacional Constituinte, com o propósito de dar ao país uma Constituição
verdadeiramente democrática. Os povos indígenas brasileiros, à época, demandaram que
lhes fossem destinadas cadeiras especiais naquela Assembléia. A proposta, entretanto, não
foi aceita pela Comissão Afonso Arinos, tendo em vista entendimento esposado pelo seu
presidente no sentido de que a FUNAI, como órgão tutor, já representava legitimamente as
comunidades indígenas. Diante disso, sete candidatos indígenas concorreram nas eleições
de 1986, mas nenhum deles foi eleito. Os insucessos não foram suficientes para desanimar
os povos indígenas, os quais tiveram uma participação importante e efetiva durante os
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte visando defender os seus interesses durante
a elaboração da grande lei dos brancos, para o que contaram com o apoio de setores
progressistas da sociedade brasileira. As comunidades indígenas atuaram ativamente por
todos os meios legítimos possíveis, buscando apoio parlamentar para o denominado
Programa Mínimo para os Direitos Indígenas na Constituinte, elaborado pela União das
Nações Indígenas – UNI. Este programa foi transformado na denominada proposta
unitária, subscrita pelo Deputado Constituinte José Carlos Sabóia2045 e entregue à
Subcomissão do Negro, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, integrante
da Comissão da Ordem Social. A mencionada subcomissão ouviu no Congresso Nacional
os representantes de onze povos indígenas, e, além disso, foi ao sul do Pará ouvir
lideranças Kayapó na aldeia Gorotire2046. Ao final, a subcomissão aprovou um texto
avançado, o qual foi abraçado pela Comissão da Ordem Social. Houve, porém, um sério
retrocesso, que teve como uma de suas causas uma série de matérias jornalísticas
publicadas no Jornal O Estado de São Paulo, as quais denunciavam, visando na verdade
defender interesses de mineradoras privadas, uma suposta conspiração internacional que
estaria sendo levada a cabo pelo Conselho Indigenista Missionário – CIMI – com o
objetivo da criação de um Estado Yanomami e da redução da soberania brasileira2047. As
denúncias deram origem a uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a qual concluiu
pela sua improcedência. Porém, o resultado foi a perda dos avanços do texto da
subcomissão, que deu lugar a um substitutivo elaborado pelo Relator da Comissão de
Sistematização, o Deputado Constituinte Bernardo Cabral2048. Teve lugar, então, um dos
2045

PMDB-MA.
Uma fotografia da reunião está publicada em GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org.). Índios no Brasil.
São Paulo: Global Editora, 2005, p. 165.
2047
Tais matérias foram publicadas durante uma semana, nas edições daquele jornal a partir de 09 de agosto
de 1987, com o título de “Os índios na nova Constituição”, dando origem à chamada “Campanha do
Estadão”.
2048
PMDB-AM.
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momentos mais marcantes, que foi o discurso de Ailton Krenak, coordenador da UNI, que
no Plenário da Comissão de Sistematização fez a defesa de uma Emenda Popular à
Assembléia Constituinte elaborada pelas populações indígenas, no qual o orador pintou o
rosto em sinal de luto2049. Apesar de estarem em franca desvantagem em termos políticos,
mais uma vez os povos indígenas não arrefeceram nem desanimaram, e foram à luta,
pressionando os constituintes nos corredores e gabinetes do Congresso Nacional,
realizando vigílias, postando-se à porta do plenário, mobilizando a opinião pública
nacional, dentre outras estratégias de atuação. Terminaram, assim, conseguindo a
negociação de um acordo de líderes pela aprovação de emendas em favor dos seus direitos,
revertendo a situação2050.
Os frutos positivos da participação indígena na Constituinte estão muito claros. Como já
destacamos em outra oportunidade2051, a mera leitura do Texto Constitucional de 1988
revela que estamos diante da Constituição que mais deu destaque aos índios e seus direitos:
manteve as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios no domínio da União (art. 20,
XI), bem como a competência privativa desta para legislar sobre populações indígenas (art.
22, XIV); determinou a competência exclusiva do Congresso Nacional para autorizar, em
terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra
de riquezas minerais (art. 49, XVI); firmou a competência da Justiça Federal para
processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas (art. 109, XI); atribuiu ao Ministério
Público a função institucional de defender judicialmente os direitos e interesses das
populações indígenas (art. 129, V); disciplinou que a pesquisa e a lavra de recursos
minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica dependem de condições
específicas legalmente previstas quando essas atividades se desenvolverem terras indígenas
(art. 176, § 1°); garantiu às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e
2049

Uma fotografia registrando esse fato histórico pode ser encontrada em GRUPIONI, Luís Donisete Benzi
(org.). Índios no Brasil. São Paulo: Global Editora, 2005, p. 159.
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LACERDA, Rosane. A participação indígena no processo constituinte. In Caderno Constituição &
democracia, n° 20, Brasília, UnB/SindjusDF, março de 2008, pp. 16-17; LACERDA, Rosane. Os Povos
Indígenas
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em
http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/comissoes/clp/seminario-constituicao-20-anos/,
acesso em 13/12/2008. Vide ainda sobre o tema: EVANGELISTA, Carlos Augusto Valle. Direitos
Indígenas: o debate na Constituinte de 1998. Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pósgraduação em História Social, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de
Janeiro
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UFRJ/IFICS,
2004,
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em
www.cipedya.com/web/FileDownload.aspx?IDFile=149151, acesso em 14/12/2008; CIMI. Os índios na
Constituinte. Disponível em http://www.cpisp.org.br/html/historia.html, acesso em 28/12/2008.
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ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
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processos próprios de aprendizagem, inclusive no ensino fundamental regular (art. 210, §
2º); previu que o Estado protegerá as manifestações das culturas indígenas (art. 215, § 1°);
consagrou a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições indígenas
(art. 231, caput); estabeleceu que são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam (art. 231, caput); estipulou o dever da União de
proteger e fazer respeitar os índios, seus bens e terras (art. 231, caput); trouxe a definição
das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (art. 231, § 1°), disciplinando
cuidadosamente o seu regime jurídico (art. 231, §§ 2°, 3°, 4°, 5° 6° e 7°) e firmando a
competência da União para demarcá-las (art. 231, caput) no prazo máximo de cinco anos a
partir da promulgação da Constituição (art. 231, caput, e 67 do ADCT); conferiu
legitimidade às comunidades e organizações indígenas para ingressarem em juízo em
defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do
processo (art. 232). Não é à toa, portanto, que a doutrina considera que a Constituição
brasileira ocupa um lugar de vanguarda em termo de direitos indígenas, estando entre as
mais avançadas da América Latina2052. Vale observar, ainda, que nenhum outro grupo
vulnerável ou minoria teve tanta atenção do legislador constituinte em suas especificidades
como os índios.
As normas acima formam o que se pode denominar de direito constitucional indigenista
brasileiro atual2053, o qual possui os seguintes princípios, facilmente identificáveis na
Constituição2054: a) princípio do reconhecimento e proteção do Estado à organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições dos índios originários e existentes no
território nacional; b) princípio do reconhecimento dos direitos originários dos indígenas

Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 569-570.
2052
Para um quadro comparativo entre a constituição brasileira atual e as demais constituições da América
Latina em termos de direitos indígenas: BARIÉ, Cletus Gregor. Pueblos Indígenas y derechos
constitucionales en América Latina: un panorama. 2ª edição, atualizada e aumentada. Cidade do
México/Quito: Instituto Indigenista Interamericano, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, Editorial Abya-Yala, 2003. O estudo divide as constituições latino-americanas em 3 grupos: as
que ignoram a questão indígena (Belize, Chile, Guiana Francesa, Suriname e Uruguai), as que fazem alguma
referência ao tema, porém de forma inconclusa e supérflua (Costa Rica, El Salvador, Guiana e Honduras) e as
que estão na vanguarda, mais avançadas (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala,
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela).
2053
ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, pp. 135-148. Para uma coletânea da legislação indigenista, vide MAGALHÃES,
Edvard Dias (org.). Legislação Indigenista Brasileira e Normas Correlatas. 3ª edição. Brasília:
FUNAI/CGDOC, 2005 (disponível em http://www.funai.gov.br/projetos/Plano_editorial/livro6.htm, acesso
em 16/01/2009).
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ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, pp. 139-142.
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sobre as terras que tradicionalmente ocupam e proteção de sua posse permanente em
usufruto exclusivo para os índios; e c) princípio da igualdade de direitos e da igual
proteção legal. No que concerne a este último, é importante deixar de logo consignado que
os índios podem usufruir todos os direitos e princípios reconhecidos pela Constituição aos
demais brasileiros, a exemplo daqueles previstos pelo artigo 5°2055. Significa, ainda, que a
adoção do princípio da dignidade da pessoa humana aproveita também aos índios em toda
sua plenitude. Entendemos, em adendo, que existe na Constituição de maneira implícita
mais um princípio, qual seja o da máxima proteção aos índios e aos seus direitos, a partir
do qual é possível extrair a regra in dubio pro indígena.
Além disso, importante anotar que o direito constitucional indigenista traça um standard
mínimo de proteção, o qual pode ser objeto de ampliação2056. Essa ampliação, ao nosso
ver, pode se dar através de disposições oriundas: a) do poder de reforma, com a alteração
formal da constituição por meio de emendas; b) de novos tratados internacionais que
venham a ser incorporados ao ordenamento positivo, especialmente aqueles que tratam de
direitos humanos; c) de tratados internacionais já incorporados ao ordenamento positivo,
em especial os que tratam de direitos humanos; d) do poder legislativo, através de leis
complementares e de leis ordinárias posteriores ou que, pré-existentes, tenham sido
recepcionadas.
Disso resulta que a ausência de menção expressa a um direito indígena na Constituição não
implica sua inexistência e nem veda o seu reconhecimento por uma das formas de
ampliação admitidas, sendo possível, no plano constitucional, supralegal ou legal, o
reconhecimento de novos direitos indígenas ou o reconhecimento de novas projeções de
direitos indígenas já admitidos. No plano da Constituição, desde que cumpridos os
requisitos formais exigidos não há qualquer óbice quanto à ampliação dos direitos
fundamentais reconhecidos pelo poder originário, já que são vedadas apenas as
modificações tendentes a aboli-los2057. Já no que concerne ao plano supralegal ou legal, em
tese apenas uma vedação constitucional explícita seria capaz de impedir a entrada ou a
permanência na ordem jurídica de normas que ampliem os direitos indígenas já admitidos.
2055

Vale lembrar o parágrafo único do artigo 1° da Lei 6.001/73: “Aos índios e às comunidades indígenas se
estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros,
resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta
Lei”.
2056
A doutrina entende nesse mesmo sentido. Vide, v.g., BARRETO, Helder Girão. Direitos Indígenas:
vetores constitucionais. 1ª edição, 5ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2008, p. 100.
2057
Art. 60, § 4°, inciso IV, da CF/88.
522

Importante para os objetivos do presente trabalho é assinalar que a Constituição, a partir do
primeiro dos princípios acima citados, acompanhando da tendência do direito
internacional, trouxe ainda o que a doutrina tem denominado de princípio da proteção da
identidade2058, ou seja, o direito à alteridade, de ser diferente, já tratado neste trabalho2059.
Como vimos, o direito à alteridade deflui da projeção da igualdade material que se
relaciona ao reconhecimento de identidades, conforme previsto em vários documentos
internacionais, dentre os quais o artigo 27 do Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos,
conforme o qual nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as
pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter,
conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e
praticar sua própria religião e usar sua própria língua. Assim, no âmbito interno brasileiro
esse direito humano já poderia ser invocado como decorrente dos tratados internacionais
dos quais o Brasil é parte, na forma do artigo 5°, § 2°. Além disso, ele decorre diretamente
de diversos dispositivos da nossa Constituição, como, por exemplo, os que consagram a
dignidade da pessoa humana2060, a igualdade material2061 e a inviolabilidade da vida
privada2062. Some-se a isso o fato de que a efetividade do direito à diferença é uma
premissa necessária ao cumprimento dos objetivos fundamentais da nossa república, em
especial o que diz respeito à construção de uma sociedade livre, justa e solidária e à
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação2063. O direito à alteridade, portanto, é um direito
fundamental, até porque é imprescindível para a realização da dignidade humana.
A proteção a esse direito é tão importante que a Constituição determinou que constituem
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, que sejam portadores de referência à identidade dos
grupos que formam a sociedade brasileira, dentre os quais incluem-se os índios2064.
Também ordenou a proteção dos bens, de qualquer natureza, que digam respeito à ação e à
memória desses grupos, incluindo as suas formas de expressão; os seus modos de criar,
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fazer e viver; as suas criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos,
documentos, edificações e demais espaços destinados às suas manifestações artísticoculturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico2065.
Especificamente no que concerne aos povos indígenas a Constituição garante ainda o seu
direito à alteridade não só quando reconhece expressamente a organização social, os
costumes, as línguas, as crenças e as tradições indígenas2066, mas, também, a partir do
momento em que cria a obrigação de proteger as manifestações da cultura indígena2067.
Conforme Paulo de Bessa Antunes, há uma intensa radicalidade no direito à diferença que
se traduz em uma força tão poderosa que o torna, sem qualquer dúvida, a principal
dificuldade no relacionamento entre os povos indígenas e a sociedade majoritária, pois
implica a necessidade de aceitarmos que a nossa cultura não é a única forma de cultura
válida, gerando insegurança naqueles que se consideram como o centro e a razão de ser do
universo2068.
A mais importante das conseqüências jurídicas advindas de todo esse quadro normativoconstitucional é o fato de que a Constituição não admitiu o antigo paradigma
assimilacionista. Ao reconhecer a importância e a necessidade de preservação e de
proteção à cultura indígena, a nossa Lei Maior recusou o paradigma da assimilação
forçada, que, dentre as suas premissas, albergava a idéia de que a sociedade civilizada, em
razão do seu domínio e do seu intenso progresso tecnológico e científico, seria mais
avançada do que aquelas tradicionais, as quais seriam primitivas. Não há mais espaço
constitucional, portanto, para que se sustentem juridicamente dispositivos ou normas que
porventura reflitam o ultrapassado pensamento de que há uma hierarquia entre as diversas
culturas, e que é necessário fazer avançar o desenvolvimento das pessoas que pertencem às
culturas atrasadas, como seria o caso dos povos indígenas. Logo, não há suporte
constitucional para afirmar que a sociedade majoritária, cunhada no modelo ocidental, é
uma forma superior de civilização, nem muito menos que há raças superiores às demais.
Assim, como pontua Orlando Villas Boas Filho, os povos indígenas passaram a ser vistos
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não mais sob a perspectiva de uma futura incorporação à sociedade brasileira, mas sim a
partir de si mesmos2069.
Dessa forma, a Constituição de 1988 rompeu definitivamente com o paradigma
assimilacionista, até então uma velha tradição do nosso direito2070. À luz desse antigo
modo de pensar, profundamente etnocêntrico, os índios ocupavam um lugar inferior no
processo de desenvolvimento. Portanto, deveriam ser incorporados à comunhão nacional
para o seu próprio bem. O reconhecimento de direitos especiais ocorria, quando muito,
buscando preservar aquelas pessoas do simples extermínio durante o período necessário
para que fossem paulatinamente abandonando os seus hábitos selvagens e absorvendo
cultura e sabedoria ocidentais, tornando-se civilizados. Ao final desse processo a primitiva
cultura indígena desapareceria e os povos indígenas seriam totalmente absorvidos pela
sociedade branca.
Atualmente, ao contrário, a Constituição protege a identidade indígena, reconhecendo a
importância da diversidade cultural e assegurando o direito dos índios serem diferentes e
assim permanecerem enquanto desejarem, vedando ainda, como conseqüência do direito à
liberdade e à igualdade material desses povos, qualquer possibilidade de serem
discriminados por força dessa decisão. Também impede, no âmbito jurídico, administrativo
ou político, qualquer ato que implique, de maneira direta ou indireta, a afirmação de que a
sociedade dominante é culturalmente superior aos povos indígenas. Disso resulta a
necessidade de respeito e proteção ao modo de ser e de viver dos índios, os quais têm
garantido o pleno exercício dos seus direitos culturais e os meios necessários à sua
reprodução. Nesse sentido a Constituição estipula que é dever do Estado proteger as
manifestações culturais indígenas, bem como apoiar e incentivar a valorização e a difusão
das mesmas2071. E, como se não fosse suficiente, incluiu a cultura indígena no patrimônio
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cultural brasileiro2072. Finalmente, conferiu às glebas necessárias à reprodução cultural dos
índios a natureza de terra tradicional indígena, com o que passaram a gozar de especial
proteção2073.
Houve, portanto, uma clara mudança de paradigma: da assimilação à alteridade2074, ou à
interação2075.
É inegável que a nossa atual Constituição se encontra em perfeita sintonia com o sistema
internacional de proteção aos direitos humanos. Nas últimas décadas, como já vimos,
esforços têm sido envidados em todo o mundo no sentido de garantir uma igualdade
material efetiva, com base em uma visão de justiça que não apenas atenta para a
necessidade de redistribuição econômica, mas, também, para o imprescindível
reconhecimento das identidades2076. Em matéria indígena essa nova forma de pensar tem
demonstrado a imperiosa necessidade de rever os documentos e textos legais relativos aos
povos indígenas, como ocorreu, por exemplo, no âmbito da OIT, com a substituição da
Convenção n° 107 pela novel Convenção n° 169, tendo como objetivo exatamente o
abandono da visão assimilacionista e adoção do direito à alteridade. A Constituição de
1988 acompanhou essa mesma tendência.
Essa nova forma de disciplinar as diferenças culturais encontra-se condizente, na
arquitetura constitucional, com a idéia de Estado multiétnico ou multinacional. A
Constituição de 1988 seguiu também essa trilha, que, como vimos2077, tem sido cada vez
mais forte desde o declínio do antigo paradigma do Estado-nação. Embora a Constituição
afirme expressamente que todo o poder emana do povo, no singular, tendo ainda evitado
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mencionar expressões como povos indígenas, no Brasil não há um único povo, uma única
nação ou um único grupo étnico2078. Ao nosso ver, o constituinte de 1988 tinha plena
consciência disso e inegavelmente buscou com a atual Lei Maior uma fórmula política
capaz de reunir múltiplas coletividades humanas em um mesmo Estado, o que fica claro
não só quando o preâmbulo preconiza a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos, como, também, quando o texto dogmático menciona os diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira2079 e os diferentes segmentos étnicos
nacionais2080. A menção feita no singular ao povo não afasta a possibilidade de
coexistência de vários povos, até porque a própria palavra povo, como já visto, tem uma
dimensão plurívoca, podendo assumir sentidos diversos a depender do contexto em que é
empregada. O próprio governo brasileiro já reconheceu formalmente a existência de povos
indígenas no nosso país, tendo em vista que se encontra em vigor, por exemplo, a Política
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas2081. O legislador também admitiu a
existência de povos indígenas, mencionando-os expressamente no direito positivo
ordinário2082. A doutrina tem assentado firmemente que a Constituição tornou explícito não
só o pluralismo étnico (plurietnicidade ou multietnicidade) como também o pluralismo
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cultural

(pluriculturalidade

ou

multiculturalidade)

da

sociedade

brasileira2083,

reconhecendo, ao tratar da questão indígena, o direito à diferença daqueles povos2084.
Por tudo isso, que os povos indígenas têm, agora, a possibilidade constitucionalmente
assegurada de se desenvolverem conforme a sua própria mundivivência, não estando mais
atrelados a uma suposta necessidade de adoção da visão de mundo da sociedade
envolvente.
Como

conseqüência

da

promulgação

do

Texto

de

1988

toda

a

legislação

infraconstitucional porventura contrária ao novo paradigma não foi recepcionada, não mais
produzindo efeitos jurídicos. Por outro lado, os atos normativos elaborados a partir de 05
de

outubro

de

1988

devem

se

guiar

pelo

novo

modelo,

sob

pena

de

inconstitucionalidade2085.
Anote-se, finalmente, que a mudança de paradigma acima relatada encontrou forte apoio
popular, robustecendo assim a sua carga de legitimidade. Conforme pesquisa promovida
pelo Instituto Socioambiental – ISA – e realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística – IBOPE – em fevereiro de 2000: a) 89% dos entrevistados
concordaram que os índios não são ignorantes, apenas possuem uma cultura diferente,
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contra 8% que discordaram e 3% que não souberam ou não quiseram opinar2086; b) 92%
das pessoas ouvidas disseram acreditar que os índios devem ter o direito de continuar
vivendo na selva de acordo com os seus costumes, ao passo que 5% discordaram e 3% não
souberam ou não quiseram opinar2087; c) 91% dos entrevistados concordaram que deve
haver espaço para que os índios possam viver de acordo com sua cultura, enquanto 5%
discordaram dessa afirmação e 4% não souberam ou não quiseram opinar2088; d) 82% das
pessoas discordaram da afirmação de que o governo deveria deixar que os índios fossem
extintos, em face de 14% que concordaram e 4% que não souberam ou não quiseram
opinar2089; e) 67% dos ouvidos não concordaram com a assertiva de que os índios devem
ser preparados para abandonar a selva e viver como o restante da sociedade, contra 28%
que concordaram e 5% que não souberam ou não quiseram opinar2090.

3.3.1.2. O direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas como direito
fundamental implícito na Constituição Federal de 1988

Da mesma forma que o direito ao desenvolvimento comum, o direito ao desenvolvimento
das comunidades indígenas também pode ser compreendido como um direito fundamental
implícito da Constituição de 1988 por força do seu artigo 5°, § 2°, não só em razão do
regime e dos princípios adotados como, também, por força dos tratados internacionais dos
quais o Brasil é parte. Além disso, uma interpretação sistemática da Constituição também
afirma a existência do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas.
Saliente-se, por oportuno, que não há nenhuma dificuldade por parte da atual Constituição
quanto ao reconhecimento de direitos coletivos em geral, nem tampouco de direitos
indígenas coletivos, como é o caso do direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas2091.
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3.3.1.2.1. O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas à luz do regime e
dos princípios adotados pela Constituição Federal de 1988

No que concerne à sustentação que o regime e os princípios constitucionalmente
encerrados dão ao direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, vale apontar
desde logo que o preâmbulo da Constituição registrou que é finalidade do Estado
Democrático criado pela Assembléia Nacional Constituinte assegurar alguns nossos
valores supremos, dentre os quais encontram-se, além do desenvolvimento, que já foi
mencionado neste trabalho, a liberdade, o bem-estar, a igualdade e a justiça. Tais valores
supremos, ainda segundo o preâmbulo, condicionam a formação de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Além disso, vale
relembrar, a dignidade humana é um dos fundamentos da nossa República e esta última
possui dentre os seus objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem
como a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação. Esses comandos, em seu conjunto, sustentam,
ao nosso ver, que as pessoas e coletividades que se encontram sob a influência da nossa
constituição têm o direito de viver conforme desejam e de ampliar ao máximo as suas
liberdades e potencialidades2092. Esse direito inclui a possibilidade das pessoas e grupos
viverem conforme a sua própria cultura, pois o contrário ofenderia a todos os princípios,
fundamentos e objetivos citados. Sendo assim, torna-se inegável que os povos indígenas
brasileiros têm o direito de se desenvolverem segundo o seu próprio modo de ser e de
pensar, inclusive considerando que, como vimos, a Constituição de 1988 rompeu com o
antigo paradigma assimilacionista passando a adotar o direito à diferença ou à alteridade.
Some-se a isso o fato de que a Constituição determina que um dos princípios que devem
reger as relações internacionais do Brasil é o do respeito à autodeterminação dos povos.
Sendo assim, seria um contra-senso negar a autodeterminação dos povos formadores do
nosso Estado, o qual é plurinacional ou pluriétnico. O espaço para a afirmação legítima
dessa contradição é aberto a partir do momento em que se assenta que o direito à
autodeterminação não inclui necessariamente o direito à secessão, como já enfrentado no
2091
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presente trabalho2093. Uma vez afastada a hipótese de secessão, não há qualquer risco à
integridade nacional capaz de obstaculizar o reconhecimento de que somos um Estado
formado por vários povos, e que estes são titulares de um direito à autodeterminação.
Sendo assim, parece que o preâmbulo e o Título I da Constituição, ao veicularem o regime
e os princípios adotados por nossa República, dão lastro ao reconhecimento do direito ao
desenvolvimento das comunidades indígenas como uma projeção do direito ao
desenvolvimento comum, ainda que a ele não se refiram expressamente.

3.3.1.2.2. A interpretação sistemática das normas constitucionais aplicáveis aos índios

Eros Roberto Grau bem adverte que não se interpreta o direito em tiras, ou considerando
apenas os seus pedaços, assinalando ainda que o significado normativo de um texto
somente pode ser alcançado quando se considera o mesmo como uma parte inserida no
contexto do sistema ao qual pertence2094. Necessário, portanto, atentar para a interpretação
sistemática, segundo a qual um dispositivo constitucional não deve ser considerado
isoladamente, nem tampouco interpretado a partir de si mesmo, devendo-se atentar para o
fato de que a Constituição forma uma unidade de sentido e que, portanto, importa
identificar o seu conteúdo global2095. Dessa maneira, há uma correlação entre o princípio
da unidade da constituição e o método da interpretação sistemática2096. Assim, a partir da
interpretação sistemática é possível identificar elementos da Constituição que não estão
visíveis quando o intérprete se detém em um único dispositivo, sendo necessário, para
descortiná-los, contemplar o contexto sistêmico como um todo2097.
Diante dessas premissas, cabe dizer que o direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas também pode ser inferido a partir da interpretação sistemática da constituição.
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Quando cuidamos do direito à autodeterminação indígena.
GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. São Paulo:
Malheiros Editores, 2002, pp. 34 e 113.
2095
CANOTILHO, J. J. Gomes, MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra
Editora, 1991, p. 53.
2096
PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da Constituição e os Princípios Fundamentais: Elementos
para uma Hermenêutica Constitucional Renovada. 3ª edição. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003, pp. 106107.
2097
Sobre a interpretação sistemática do direito no contexto da Constituição vide, dentre outros, FREITAS,
Juarez. A interpretação Sistemática do Direito. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, pp. 145-151.
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Quando se trata de buscar identificar direitos fundamentais, como é o caso do direito ao
desenvolvimento das comunidades indígenas, as possibilidades da interpretação
sistemática podem ser particularmente estendidas no nosso sistema devido ao modelo
adotado pelo Constituinte de 1988, em especial quando se contempla o conteúdo do já
referido § 2° do artigo 5° da Lei Maior, que consagra um conceito materialmente aberto
dos direitos fundamentais. Portanto, considere-se, inicialmente, o quanto já exposto
quando cuidamos do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas à luz do
regime e dos princípios adotados pela Constituição. Como vimos, os valores supremos e o
modelo de sociedade mencionados no preâmbulo, aliados à dignidade humana, aos
objetivos da nossa República, especialmente a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação, bem como a previsão do respeito à
autodeterminação dos povos como princípio das relações internacionais do Brasil,
sustentam, conjuntamente, o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas. Por
tudo isso, o regime e os princípios adotados por nossa República veiculados no preâmbulo
e no Título I da Constituição permitem ao direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas emergir como uma projeção do direito ao desenvolvimento comum.
Vale anotar que apenas com base no princípio da dignidade humana seria possível, em
tese, defender a existência do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no
plano nacional, como direito fundamental implícito na Constituição, tendo em vista que o
mesmo, especialmente considerando a noção de desenvolvimento humano, é indispensável
à dignidade das pessoas que compõem os povos indígenas2098.
Some-se o fato de que direitos usufruídos pelos índios que compõem o objeto do direito ao
desenvolvimento das comunidades indígenas estão constitucionalmente previstos, como,
por exemplo, aqueles ligados à manutenção da própria cultura, à saúde e à educação. Como
já mencionamos, nenhuma outra minoria ou grupo vulnerável obteve tanta atenção do
legislador constituinte para seus problemas como os índios. O direito constitucional
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Como já visto quando estudamos o direito ao desenvolvimento como um direito fundamental na CF/88,
consoante a doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet é possível deduzir do princípio da dignidade da pessoa humana
posições jurídico-subjetivas fundamentais: “O que se pretende demonstrar neste contexto é que o princípio da
dignidade da pessoa humana assume posição de destaque, servindo como diretriz material para a
identificação de direitos implícitos (tanto de cunho defensivo quanto prestacional) e, de modo especial,
sediados em outras partes da Constituição” (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e
Direitos Fundamentais. In LEITE, George Salomão [org.]. Dos Princípios Constitucionais: considerações
em torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 231).
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indigenista, assim, terminou albergando os elementos essenciais do direito ao
desenvolvimento das comunidades indígenas, conferindo direitos e estipulando obrigações
em vários temas ligados diretamente à questão do desenvolvimento humano. Esses direitos
constitucionais e suas relações com o direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas serão examinados quando cuidarmos dos elementos desse direito no plano
nacional.
O já mencionado rompimento com o antigo paradigma assimilacionista e a adoção do
direito à alteridade também contribuem, sob o viés da interpretação sistemática da
constituição, para consolidar o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no
plano nacional. De fato, os índios brasileiros têm o direito constitucional de viver
livremente conforme desejam, à luz da sua cultura, segundo o seu modo de ser e a sua
própria mundivivência.
Assim, é possível afirmar que o conteúdo do direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas, à luz da idéia de desenvolvimento humano, está inteiramente preenchido pelos
dispositivos constitucionais em vigor, ainda que de maneira implícita, sendo perfeitamente
identificável a partir de uma interpretação sistemática do Texto Maior.

3.3.2. A integração do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no plano
internacional ao direito positivo brasileiro

O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no Brasil também decorre da
integração ao ordenamento jurídico interno das normas de Direito Internacional
pertencentes ao sistema internacional de direitos humanos.
Como já visto no presente trabalho, direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas
pode ser identificado a partir de diversas fontes do Direito Internacional. Dentre estas as
mais importantes são as fontes convencionais, em especial a Convenção n° 169 da OIT e a
Convenção de Madrid sobre o Fundo de Desenvolvimento Indígena. O Brasil, integrante
da Organização das Nações Unidas, não só é signatário desses dois documentos como,
também, das demais convenções e documentos de soft law que asseguram no plano
internacional o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas.
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As normas convencionais do sistema internacional de direitos humanos que servem de
fontes ao direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas foram incorporadas ao
direito positivo brasileiro.
Houve uma expressiva demora do Brasil em relação à positivação interna da Convenção n°
169 da OIT, que constitui o mais abrangente instrumento de proteção aos direitos indígenas
do Sistema Internacional de Direitos Humanos. O processo no Congresso Nacional
começou em 19932099 e a análise naquele órgão durou quase dez anos, sendo alfim editado
o Decreto Legislativo n° 143, de 20 de junho de 2002. O instrumento de ratificação foi
depositado na OIT em 25 de julho de 2002. Depois disso foram necessários praticamente
dois anos até que o presidente da República assinasse o Decreto nº 5.051, de 19 de abril de
2004.
O Fundo Indígena foi criado na cidade de Madrid em 24 de julho de 1992, por meio de
Acordo Constitutivo que já contou com a assinatura do Brasil, tendo entrado em vigor
internacional em 4 de agosto de 1993. O Congresso Nacional brasileiro aprovou o texto do
Acordo Constitutivo por meio do Decreto Legislativo n° 83, de 12 de dezembro de 1997. O
instrumento de ratificação foi depositado pelo governo brasileiro em 17 de junho de 1998.
Finalmente, o processo teve o seu fim com a edição do Decreto Presidencial n° 3.108, de
30 de junho de 1999.
As demais convenções internacionais que servem de fonte ao direito ao desenvolvimento
das comunidades indígenas, já mencionadas no presente trabalho, também foram assinadas
pelo Brasil e incorporadas ao nosso direito positivo interno, cabendo destacar: a Carta das
Nações Unidas2100; a Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do
Ensino2101; a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial2102; a Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança2103; o

2099

Projeto de Decreto Legislativo n° 237, de 1993, da Câmara dos Deputados, que iniciou sua tramitação em
02 de abril de 1993 e foi aprovado naquela casa em 17 de agosto do mesmo ano, sendo imediatamente
remetido ao Senado Federal, onde foi recebido em 26 de agosto de 1993 e ganhou o número 34/1993. A
aprovação viria apenas em 19 de junho de 2002, sendo promulgado no dia 26 seguinte o Decreto Legislativo
143/2002.
2100
Decreto n° 19.841, de 22 de outubro de 1945, publicado no D.O.U. de 31.12.1945.
2101
No Brasil foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n° 40, de 15 de novembro de
1967. O instrumento de ratificação foi depositado em 19 de abril de 1968. Promulgada pelo Decreto
Presidencial nº 63.223, de 06 de setembro de 1968.
2102
Aprovada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n° 23, de 21 junho de 1967. A
ratificação foi depositada em 27 de março de 1968. Foi expedido o Decreto presidencial nº 65.810, de 08 de
dezembro de 1969.
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Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos2104; o Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais2105; a Convenção sobre Diversidade Biológica2106; a Convenção da UNESCO
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial2107; a Convenção da UNESCO sobre
a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais2108.
Uma vez que todas essas convenções dizem respeito a direitos humanos e foram
introduzidas validamente no ordenamento positivo interno, tornam-se normas obrigatórias,
possuindo força cogente. Aplica-se, destarte, o já mencionado princípio estrutural da
equiparação das normas internacionais de direitos humanos ao direito interno. E é
imperioso reconhecer que se esses tratados formaram uma sólida base para o
reconhecimento do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no plano
internacional, o mesmo efeito deve ocorrer no âmbito nacional interno após a sua
incorporação com força cogente ao ordenamento positivo brasileiro.
Essa conclusão, de certa forma, independe da discussão já referida sobre a natureza dos
tratados de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro, ou seja, se os mesmos
ingressam no nosso sistema normativo com status constitucional, supralegal ou legal, já
que a legislação infraconstitucional também pode ser fonte do direito ao desenvolvimento
das comunidades indígenas no plano interno. Isso não significa, entretanto, que não seja
importante identificar a posição hierárquica destes textos no ordenamento positivo.
Os tratados e convenções que fundamentam o direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas e se encontram integrados ao direito positivo brasileiro, inclusive os dois mais
importantes, quais sejam, a Convenção n° 169 da OIT e a Convenção de Madrid sobre o
Fundo de Desenvolvimento Indígena, possuem, no mínimo, natureza supralegal, ou seja,

2103

Aprovada pelo Congresso Nacional com a edição do Decreto Legislativo n° 28, de 14 de setembro de
1990. Ratificada pelo governo brasileiro em 24 de setembro de 1990. Promulgada pelo Decreto Presidencial
99.710, de 21 de novembro de 1990.
2104
Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Em vigor no Brasil em 24.4.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 592, de 6.7.1992.
2105
Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Entrou em vigor no Brasil em 24.2.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 591, de 6.7.1992.
2106
O Congresso Nacional aprovou por meio do Decreto Legislativo nº 02, de 03 de fevereiro de 1994. O
governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação em 28 de fevereiro de 1994. Foi promulgada pelo
Decreto nº 2.519, de 16.03.98.
2107
O Congresso Nacional aprovou o texto através do Decreto Legislativo no 22, de 1o de fevereiro de 2006.
O governo brasileiro a ratificou em 15 de fevereiro de 2006. Promulgada pelo Decreto nº 5.753, de 12 de
abril de 2006.
2108
Aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 485, de 20 de dezembro de 2006.
O Brasil fez o depósito do Instrumento de Ratificação em 16 de janeiro de 2007. Foi promulgada pelo
Decreto Presidencial nº 6.177, de 01 de agosto de 2007.
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ocupam uma posição intermediária: acima da legislação ordinária, porém abaixo da
Constituição.
A discussão, obviamente, passa pela análise da Emenda Constitucional n° 45, de 08 de
dezembro de 2004, que acrescentou o § 3° ao artigo 5° da Constituição, determinando que
os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
Para tanto, e considerando apenas os fins do presente trabalho, mister dividir as principais
convenções internacionais que dão suporte ao direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas em dois grupos: a) as convenções incorporadas ao direito positivo brasileiro em
momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004; e b) as
convenções incorporadas ao ordenamento normativo brasileiro em data posterior ao
advento da Emenda Constitucional n° 45/2004.
No primeiro grupo, além da Convenção n° 169 da OIT e da Convenção de Madrid sobre o
Fundo de Desenvolvimento Indígena, encontram-se, dentre outras, a Carta das Nações
Unidas; a Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino; a
Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial; a Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança; o Pacto Sobre Direitos
Civis e Políticos; o Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; e a Convenção
sobre Diversidade Biológica. Durante muito tempo, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal afirmou o entendimento de que os tratados internacionais, independentemente da
matéria

tratada,

ingressavam

no

ordenamento

jurídico

nacional

equiparados

hierarquicamente à lei ordinária federal2109. No entanto, setores da doutrina nacional,
destacando-se o trabalho de Flávia Piovesan, salientaram o equívoco dessa conclusão,
sustentando que por força da Constituição de 1988 o Brasil adotou um sistema misto,
conferindo efeitos jurídicos diversos a dois tipos distintos de tratados: a) os tratados de
direitos humanos, os quais seriam incorporados ao ordenamento positivo nacional com
hierarquia constitucional; e b) os tratados tradicionais, os quais ingressariam no sistema
normativo interno com hierarquia infraconstitucional. Esta hierarquia constitucional dos
2109

O leading case desse entendimento foi o Recurso Extraordinário n° 80.004 (RE 80004-SE, Relator Min.
Xavier de Albuquerque, julgamento de 01/06/1977, Tribunal Pleno, DJ de 29/12/77, p. 09433). Já sob a égide
da Constituição atual, o entendimento foi reiterado em diversos julgamentos, como, por exemplo, os
seguintes: HC 72.131-RJ, RE 206.482-SP, HC 76.561-SP, RE 243.613-SP, RE 253.071-GO, HC 73.044-SP.
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tratados de direitos humanos decorre do artigo 5°, §§ 1° e 2°, consoante uma interpretação
sistemática e teleológica da Constituição, com especial atenção à prioridade conferida aos
direitos fundamentais e ao princípio da dignidade da pessoa humana2110. Todos os tratados
de direitos humanos, portanto, são materialmente constitucionais, e compõem a noção
conceitual de bloco de constitucionalidade2111.
A mesma vertente doutrinária entende que em relação aos tratados de direitos humanos já
ratificados e integrados ao direito positivo interno a situação não se alterou com o advento
da Emenda Constitucional n° 45/2004, pois é necessário seguir uma lógica material,
fundada em valores e na dignidade da pessoa humana, e não uma lógica formal, baseada no
quorum de aprovação. Assim, eles continuam a ostentar status constitucional, com base em
quatro argumentos: a) é imperioso adotar uma interpretação sistemática da constituição que
faça um diálogo entre os §§ 2° e 3° do artigo 5°, tendo em conta que o último não revogou
o primeiro, devendo, ao contrário, ser interpretado conforme o sistema constitucional; b) é
necessário orientar a hermenêutica dos direitos humanos por meio de uma lógica e de uma
racionalidade material; c) é preciso evitar interpretações que resultem em agudos
anacronismos da ordem jurídica; d) é essencial considerar a teoria geral da recepção do
direito brasileiro2112. Some-se a isso a tese de Celso Lafer no sentido de que o § 3° do
artigo 5° é uma lei interpretativa que se destinou a acabar com as controvérsias
jurisprudenciais e doutrinárias acerca do § 2° do mesmo dispositivo, e, como tal, nada mais
faz do que declarar o que é pré-existente, clarificando uma determinada norma anterior.

2110

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 5ª edição, revista,
ampliada e atualizada. São Paulo: Max Limonad, 2002, pp. 75-120, em especial pp. 90-91. A autora ensina
que no direito comparado há quatro posições acerca da hierarquia dos tratados de direitos humanos: a)
hierarquia supra-constitucional; b) hierarquia constitucional; c) hierarquia infraconstitucional, porém
supralegal; d) paridade hierárquica entre tratado de direitos humanos e lei federal (op. cit., p. 94). Vide,
ainda, TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor; 2003; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Memorial em
prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos direitos humanos nos planos internacional e nacional.
Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, Brasília, n° 113-118, 1998, pp. 88-89;
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 2ª edição. São Paulo: RT, 2007,
pp. 682-702.
2111
PIOVESAN, Flávia. Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos: Jurisprudência do
STF. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte
Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 473; LAFER, Celso. A
internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e relações internacionais. São Paulo:
Manole, 2005, p. 18.
2112
PIOVESAN, Flávia. Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos: Jurisprudência do
STF. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte
Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 474.
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Assim, não modificou a situação dos tratados e convenções anteriores2113, os quais
continuam com força constitucional, tendo sido assim recepcionados pela Constituição
Federal de 1988. Entendem que os tratados de direitos humanos anteriores à Emenda
Constitucional n° 45/2004 estão revestidos de natureza constitucional, dentre outros, Celso
Lafer2114, Flávia Piovesan2115, Francisco Rezek2116, Valério Mazzoulli2117, André Ramos
Tavares2118, Ingo Sarlet2119 e Fábio Konder Comparato2120.
2113

LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e relações
internacionais. São Paulo: Manole, 2005, pp. 15-18.
2114
“Com efeito, entendo que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à Constituição de
1988, aos quais o Brasil aderiu e que foram validamente promulgados, inserindo-se na ordem jurídica interna,
têm a hierarquia de normas constitucionais, pois foram como tais formalmente recepcionados pelo § 2° do
art. 5° não só pela referência nele contida aos tratados como também pelo dispositivo que afirma que os
direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por
ele adotados” (LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e relações
internacionais. São Paulo: Manole, 2005, p. 16).
2115
PIOVESAN, Flávia. Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos: Jurisprudência do
STF. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte
Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 459-477.
2116
“Uma última dúvida diz respeito ao ‘passado’, a algum eventual direito que um dia se tenha descrito em
tratado de que o Brasil seja parte - e que já não se encontre no rol do art. 5°. Qual o seu nível? Isso há de
gerar controvérsia entre os constitucionalistas, mas é sensato crer que, ao promulgar esse parágrafo na
Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, sem nenhuma ressalva abjuratória dos tratados sobre
direitos humanos outrora concluídos mediante processo simples, o Congresso constituinte os elevou à
categoria dos tratados de nível constitucional. Essa é uma equação jurídica da mesma natureza daquela que
explica que nosso Código Tributário, promulgado a seu tempo como lei ordinária, tenha-se promovido a lei
complementar à Constituição desde o momento em que a carta disse que as normas gerais de direito
tributário deveriam estar expressas em diploma dessa estatura” (REZEK, Francisco. Direito Internacional
Público - Curso Elementar. 10ª edição, 3ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 101/103).
2117
“Em verdade, o novo § 3° do art. 5° da Constituição em nada influi no ‘status de norma constitucional’
que os tratados de direitos humanos ratificados pelo Estado brasileiro já detêm no nosso ordenamento
jurídico, em virtude da regra do § 2° do mesmo art. 5°” (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito
Internacional Público: Parte Geral. 4ª edição. São Paulo: RT, 2008, pp. 103-104).
2118
“Quanto aos tratados celebrados anteriormente à EC n. 45/04, e já internalizados pelo rito anterior, cabe
indagar sobre sua situação a partir da Reforma. (...) Assim, se a nova ‘regra’ constitucional continua a
permitir que os tratados e, agora, também as convenções, versando (e adotando) direitos humanos, possam
ser incorporados ao Direito positivo brasileiro, há total compatibilidade com esses documentos que,
anteriormente, já haviam sido editados como Direito vigente no Brasil. Só que, a partir de então, seu ‘status’
passará, automaticamente, a ser o de emenda constitucional (e, pois, necessariamente, nesses casos, o de
norma constitucional), não só porque não poderão ser alterados senão por nova emenda, mas também porque
não poderão ser abolidos ou restringidos, em hipótese alguma (proibição do retrocesso)” (TAVARES, André
Ramos. Reforma do Judiciário no Brasil pós-88: (Des)estruturando a Justiça. São Paulo: Saraiva, 2005, pp.
47/48).
2119
“(...) o § 3º do art. 5º é constitucional desde que interpretado no sentido de assegurar a hierarquia
constitucional (pelo menos em sentido material) dos tratados em matéria de direitos humanos já incorporados
e hierarquia formal e material aos tratados eventualmente incorporados pelo rito estabelecido no dispositivo
ora comentado (...)” (SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre os direitos fundamentais e os tratados
internacionais em matéria de direitos humanos. In ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO,
Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA, Ubiratan [coords.]. Direitos Humanos: Desafios Humanitários
Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 182).
2120
COMPARATO, Fábio Konder. A proteção dos Direitos Humanos nos 20 Anos de Vigência da
Constituição Atual. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo
(coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 451452. A exigência de que os tratados de direitos humanos sejam aprovados por ambas as casas do Congresso
Nacional com o quorum de três quintos e em dois turnos de votação para terem força constitucional, trazida
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A jurisprudência tem se mostrado sensível a esses argumentos. O Superior Tribunal de
Justiça, por exemplo, já admitiu que de acordo com o § 3° do artigo 5° da Constituição
Federal de 1988 o Pacto de São José da Costa Rica continua em vigor, desta feita com
força de emenda constitucional, consignando ainda, expressamente, que a regra emanada
pelo dispositivo em apreço é clara no sentido de que os tratados internacionais
concernentes a direitos humanos nos quais o Brasil seja parte devem ser assimilados pela
ordem jurídica do país como normas de hierarquia constitucional, devendo ser aplicados
imediatamente os tratados internacionais em que o Brasil seja parte, por força do § 1°
daquele mesmo artigo2121.
O Supremo Tribunal Federal, de sua vez, se rendeu ao menos parcialmente a esses
argumentos, e muito recentemente, no julgamento dos recursos extraordinários nº 349703 e
nº 466.343-SP e do habeas corpus nº 87585, modificou a sua antiga orientação2122. O
plenário daquela corte, por maioria, passou a entender que os tratados de direitos humanos
anteriores à EC nº 45/2004 e regularmente incorporados ao direito interno possuem status
supralegal. A tese já havia sido defendida pelo Ministro Sepúlveda Pertence2123. O
Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, afirmou que é necessário revisitar criticamente a
jurisprudência daquele tribunal nessa matéria, assumindo que a tese da legalidade ordinária
dos tratados de direitos humanos já ratificados pelo Brasil é insuficiente, razão pela qual
defendeu a supralegalidade daqueles textos2124. Já o Ministro Celso de Mello foi mais
além, sustentando, com base no pensamento de Celso Lafer, que existem três situações
distintas em relação aos tratados internacionais de direitos humanos: a) os que foram
celebrados pelo Brasil (ou aos quais o Brasil aderiu) e foram regularmente incorporados à
ordem interna em momento anterior ao da promulgação da Constituição de 1988, os quais
possuem índole constitucional, porque formalmente recebidos, nessa condição, pelo § 2º
pela Emenda Constitucional n° 45/2004, foi, segundo o autor citado, uma clara violação ao princípio da
irreversibilidade dos direitos humanos, posto ser inválido juridicamente suprimir ou enfraquecê-los por meio
de novas regras. Assim, o autor afirma que é de se esperar que o Supremo Tribunal Federal, no mínimo,
impeça a aplicação retroativa do § 3° do artigo 5° da CF/88, ou seja, não exija que os tratados anteriores
tenham que passar pelo procedimento qualificado para auferirem status constitucional.
2121
STJ, 1ª Turma, RHC n° 18.799-RS, Relator Ministro José Delgado, julgamento de 09/05/2006, decisão
unânime, DJ de 08/06/2006.
2122
Julgamentos
realizados
em
03/11/2008,
conforme
noticiado
em
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=100258, acesso em 03/11/2008.
2123
Voto
proferido
no
RHC
79785,
em
29/03/2000,
disponível
em
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(RHC$.SCLA.%20E%2079785.NUM
E.)%20OU%20(RHC.ACMS.%20ADJ2%2079785.ACMS.)&base=baseAcordaos, acesso em 02/12/2008.
2124
RE 466.343-SP, voto proferido em 22 de novembro de 2006, disponível na íntegra em
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=68454&caixaBusca=N,
acesso
em
02/12/2008.
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do art. 5º da Constituição; b) os que podem vir a ser celebrados pelo Brasil (ou aos quais o
Brasil venha a aderir) em momento posterior à promulgação da EC nº 45/2004, os quais
para serem portadores de natureza constitucional deverão observar o procedimento
estabelecido pelo § 3º do art. 5º da Constituição; e c) os que foram celebrados pelo Brasil
(ou aos quais o nosso País aderiu) no período compreendido entre a promulgação da
Constituição de 1988 e a promulgação da EC nº 45/2004, os quais assumem caráter
materialmente constitucional, tendo em vista sua inclusão no bloco de constitucionalidade,
que, segundo a lição de Celso Lafer, a somatória daquilo que se adiciona à Constituição
escrita, em função dos valores e princípios nela consagrados. Ao final, cinco ministros2125
votaram no sentido da supralegalidade dos tratados internacionais e quatro ministros2126 a
favor do entendimento de que aqueles documentos possuem status constitucional. Salientese, entretanto, que como dois ministros2127 estavam ausentes naqueles julgamentos, ainda é
possível que a tese da constitucionalidade saia vitoriosa.
Ao nosso ver, assiste razão ao Ministro Celso de Mello e aos doutrinadores citados que
conferem natureza constitucional aos tratados de direitos humanos que foram incorporados
ao direito positivo interno brasileiro antes da Emenda Constitucional 45/2004. Porém, para
fins do presente trabalho, adotaremos uma posição pragmática alinhada à posição atual do
Supremo Tribunal Federal. Dessa maneira, é possível concluir que as convenções citadas
que servem de fonte ao direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas e que foram
incorporadas ao nosso direito positivo interno antes da promulgação da Emenda
Constitucional n° 45/2004 possuem, no mínimo, o status supralegal.
Saliente-se que não haverá qualquer prejuízo aos direitos indígenas caso futuramente o
Supremo Tribunal Federal profira uma nova decisão na qual todos os seus membros se
pronunciem e saia vencedora a tese da natureza constitucional desses tratados de direitos
humanos. Essa preocupação não é sem razão, especialmente considerando que nossa
Constituição é bastante avançada em termos de direitos indígenas. Cabe lembrar,
entretanto, não só que não é possível restringir direitos humanos constitucionalmente
reconhecidos, sob pena de inconstitucionalidade da manifestação do poder de reforma2128,
como, ainda, que vigora o princípio constitucional da máxima proteção ao indígena. Por
tais razões, caso o Supremo Tribunal Federal venha a consagrar futuramente a natureza
2125

Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Menezes Direito.
Ministros Celso de Mello, Cezar Peluso, Eros Grau e Ellen Gracie.
2127
Ministros Carlos Ayres Britto e Joaquim Barbosa.
2126
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constitucional dos tratados de direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional n°
45/2004, em uma eventual colisão entre uma norma constitucional e uma norma de tratado
internacional de direitos humanos, ambas versando sobre direitos indígenas, prevalecerá
sempre o dispositivo mais abrangente e que melhor assegure o direito em tela. O mesmo
raciocínio deve ser empregado no caso de futuros tratados de direitos humanos que sejam
incorporados ao ordenamento positivo interno na forma procedimental prevista pela
Emenda Constitucional n° 45/2004, obtendo, assim, natureza constitucional.
Dentre as convenções que dão lastro ao direito ao desenvolvimento de comunidades
indígenas apenas a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e a
Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, ambas
assinadas sob os auspícios da UNESCO, ingressaram na nossa ordem normativa interna
após a promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004. O Congresso Nacional,
entretanto, ignorou o fato de que ambas cuidavam de direitos humanos, e não as submeteu
ao procedimento de votação previsto pelo § 3° do artigo 5° da Constituição2129. Ao nosso
pensar, esse fato não implica na inconstitucionalidade do seu processo de incorporação ao
nosso direito. A interpretação do § 3º do artigo 5º da Constituição não pode resultar em
retrocesso em termos de direitos humanos. Assim, o novel dispositivo não pode impedir
que novos tratados de direitos humanos ingressem na ordem jurídica brasileira nos moldes
anteriores, ou seja, mediante apenas as exigências de turno único de votação e quorum de
maioria. Dessa forma, aprovadas pelo processo comum como se não tratassem de direitos
humanos, estas duas convenções não usufruem o status de normas constitucionais, ao
menos no plano formal, mas permanecem incorporadas ao nosso direito, não sofrendo a
pecha de inconstitucionalidade. A sua natureza, ao nosso ver, é supralegal, tendo em vista
que as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos devem se sobrepor à
legislação ordinária nacional, embora não possam modificar a Constituição.
Em resumo, admitimos, para fins do presente trabalho, que todos os tratados internacionais
integrados ao ordenamento positivo brasileiro que veiculam os elementos do direito ao
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Art. 60, § 4° IV, da CF/88.
A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial foi aprovada em turno único tanto
na Câmara dos Deputados (Projeto de Decreto Legislativo n° 1734, de 2005, Diário da Câmara dos
Deputados, 09 de dezembro de 2005, p. 60148) e no Senado Federal (Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de
2006, Diário do Senado Federal, 02 de Fevereiro de 2006, pp. 02884-02886). Da mesma forma, a Convenção
sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais também obteve aprovação em turno
único na Câmara dos Deputados (Projeto de Decreto Legislativo n° 2216, de 2006, Diário da Câmara dos
Deputados, 24 de novembro de 2006, p. 52047) e no Senado Federal (Projeto de Decreto Legislativo nº 501,
de 2006, Diário do Senado Federal, 20 de dezembro de 2006, pp. 39231-39232).
2129
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desenvolvimento das comunidades indígenas possuem natureza supralegal. Essa conclusão
implica em duas importantes conseqüências: a) os tratados citados se sobrepõem à
legislação ordinária; b) os tratados citados podem ampliar os direitos indígenas
reconhecidos pela ordem positiva constitucional e infraconstitucional.
Vale relembrar, no que toca a esse último efeito, que o rol de direitos indígenas
constitucionalmente albergados é um standard mínimo que não impede a sua ampliação
por meio do reconhecimento de novos direitos ou do reconhecimento de novas projeções
de direitos já admitidos, salvo a hipótese de um choque direto com algum dispositivo
constitucional, caso em que, obviamente, prevalece a norma da Lei Maior.
Nesse ponto, não se pode deixar de consignar que a mais importante convenção
internacional incorporada ao direito interno brasileiro que sustenta o direito ao
desenvolvimento das comunidades indígenas, qual seja a Convenção n° 169 da OIT, não se
choca diretamente com nenhum dispositivo constitucional. Na verdade, conforme anotou
Dalmo de Abreu Dallari em parecer sobre a questão, a mencionada convenção, a rigor, não
criou direitos novos, porém tornou mais precisos os direitos já existentes, sendo mais
minuciosa a respeito das obrigações estatais, não exigindo, portanto, mais do que aquilo
que, no Brasil, já integra a Constituição e a legislação ordinária2130. Essa observação
encontra eco na doutrina em geral2131.
Essa mesma posição ficou assentada em diversas instâncias políticas. Antes de ser
remetido para apreciação do Congresso Nacional, o Poder Executivo determinou o exame
do texto da citada Convenção por uma Comissão Tripartite, a qual contava com
representantes do Ministério do Trabalho e Previdência Social, do Ministério da Justiça e
da Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça, que concluiu, em parecer
proferido em 11 de abril de 1991, pela inocorrência de obstáculos na nossa ordem jurídica
constitucional capazes de impedir a sua ratificação pelo Governo brasileiro2132.
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Apud FELDMAN, Fábio. Voto proferido na condição de Relator do Projeto de Decreto Legislativo n°
237/93 na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados.
Diário do Congresso Nacional, Seção I, edição de 02/09/1993, p. 18019.
2131
“Frente ao direito brasileiro, relativo às populações indígenas, a Convenção 169, grosso modo, não
apresenta grande inovações” (BARBOSA, Marco Antonio. Autodeterminação: direito à diferença. São
Paulo: Plêiade/FAPESP, 2001, p.227); “As disposições da Convenção 169 da OIT sobre os povos indígenas e
tribais em países independentes vão ao encontro da Constituição Federal de 1988” (ALBUQUERQUE,
Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação dos povos indígenas.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 236).
2132
Cf. VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, p. 25373.
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Na Câmara dos Deputados, a tramitação teve origem na Comissão de Relações Exteriores,
onde foi proferido parecer favorável por parte do relator2133. Posteriormente, o projeto2134
recebeu pareceres favoráveis também da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias2135, e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação2136, com
base nos quais o plenário da Casa o aprovou2137.
Já no Senado Federal houve resistência ao projeto2138. A Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, em 11 de maio de 1994, acatando parecer do então Senador Jarbas
Passarinho, aprovou o texto da Convenção nº 169 da OIT, porém com restrição aos seus
art. 16, 17 e 32, solicitando, ao mesmo tempo, à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que analisasse o preciso entendimento do art. 14 daquele mesmo texto. Aquela
comissão, em setembro de 1995, recebeu parecer do Senador Romero Jucá, no sentido da
conformidade do texto convencional à Constituição2139. Logo depois, em 4 de outubro de
1995, aquele mesmo Senador apresentou requerimento, que restou aprovado, pedindo o
adiamento da discussão para que o tema fosse reexaminado pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
considerando novas ponderações do Governo Federal. Assim, novamente no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Senador Bernardo Cabral, em 18 de abril
de 1996, apresentou na condição de relator um parecer contrário à aprovação da
Convenção n° 169 da OIT, sob o argumento de existirem restrições a alguns de seus artigos
e não ser comum, em termos pragmáticos nas instâncias internacionais, a aceitação dos
textos convencionais da OIT mediante reservas. Os dispositivos da Convenção que
supostamente estariam em aparente conflito com as normas constitucionais brasileiras e
que foram questionados durante a tramitação no Senado Federal foram os artigos 14, 15,
16, 17 e 322140. Foi deferida vista à Senadora Benedita da Silva, que apresentou voto em
2133

Relator Deputado Federal Luiz Gushiken, Diário do Congresso Nacional, Seção I, edição de 23/01/1993,
p. 1439.
2134
Projeto de Decreto Legislativo nº 237/1993, que “Aprova o texto da Convenção n° 169 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, sobre os povos indígenas e tribais em países independentes”.
2135
Relator Deputado Federal Fábio Feldman, Diário do Congresso Nacional, Seção I, edição de 02/09/1993,
p. 18019.
2136
Relator Deputado Federal Átila Lins, Diário do Congresso Nacional, Seção I, edição de 02/09/1993, p.
18019.
2137
Diário do Congresso Nacional, Seção I, edição de 18/08/1993, p. 16621.
2138
Projeto de Decreto Legislativo nº 34/1993, que “Aprova o texto da Convenção n° 169 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, sobre os povos indígenas e tribais em países independentes”.
2139
Diário do Congresso Nacional, edição de 27/09/1995, pp. 16748-16750.
2140
“Obviamente as ponderações do governo sobre a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da
Convenção 169, inequivocamente, indicavam o objetivo de se construir uma interpretação equivocada das
disposições constitucionais em relação aos direitos indígenas” (ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian
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separado pela aprovação da matéria. Também apresentou voto em separado o Senador
Artur da Távola, pugnando pela aprovação do texto convencional sem ressalvas. O projeto
foi retirado da pauta em 16 de março de 1999, a pedido do Relator, Senador Bernardo
Cabral, tendo sido redistribuído na mesma data ao Senador Tião Viana, como relator no
âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o qual, em 26 de maio de
1999, apresentou novo parecer no sentido da aprovação integral da Convenção2141, o qual
foi acatado por aquela Comissão. De volta para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, o Senador Romeu Tuma apresentou parecer, em 06 de dezembro de 2000,
concluindo pela aprovação sem ressalvas do texto da Convenção, porém com a
apresentação de uma emenda ao projeto de decreto legislativo respectivo, visando deixar
registradas algumas referências explicativas2142. Ao final, o projeto foi aprovado em 19 de
junho de 2002, sem qualquer ressalva, tendo sido rejeitada a emenda proposta pelo
Senador Romeu Tuma2143.
Dessa forma, além da doutrina, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, por
suas duas casas, entendem que não há qualquer incompatibilidade entre a Constituição e o
texto da Convenção n° 169 da OIT2144. Adotando-se essa premissa, fica claro que embora
ocupe uma posição hierarquicamente inferior à Constituição, já que possui natureza
meramente supralegal, a Convenção em tela, se não chegou a trazer novos direitos
indígenas como anotado por Dalmo de Abreu Dallari, pode, sem qualquer problema,
ampliar os direitos indígenas já reconhecidos não só pelas leis ordinárias como, também,
pela própria Lei Maior, revelando, em relação aos mesmos, novas projeções.
A mesma conclusão pode ser aplicada em relação ao Acordo Constitutivo do Fundo
Indígena, que em nenhum momento teve qualquer dos seus dispositivos questionado como

do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação dos povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris Editor, 2008, pp. 238, 240).
2141
VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377.
2142
TUMA, Romeu. Parecer nº 1.316 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25377-25380.
2143
Diário do Senado Federal, edição de 20/06/2002, p. 12452.
2144
Os argumentos que rebatem frontalmente as supostas colisões dos artigos 14, 15, 16, 17 e 32 da
Convenção n° 169 da OIT com o texto constitucional brasileiro em vigor podem ser conferidos em: VIANA,
Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Diário do
Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377; TUMA, Romeu. Parecer nº 1.316 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp.
25377-25380.
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inconstitucional pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo durante a tramitação que
resultou na promulgação do Decreto Legislativo n° 83, de 12 de dezembro de 19972145.

3.3.3. A legislação ordinária

O principal texto legislativo em vigor no Brasil sobre matéria indígena ainda é o já referido
Estatuto do Índio2146, apesar desse documento encontrar-se claramente desatualizado e não
ter sido recepcionado integralmente pela Constituição atual, tendo em vista que foi
elaborado sob a égide do antigo paradigma da assimilação, o qual, como vimos, foi
abandonado pelo ordenamento constitucional de 1988 que se voltou para o direito à
diferença e à alteridade. Assim, é necessário investigar, em relação a cada um dos seus
dispositivos, se houve ou não a sua recepção por parte do constituinte de 1988, para
identificar quais deles ainda permanecem no direito positivo brasileiro. Parte da doutrina
entende que a questão da compatibilidade entre a Lei 6.001/73 e a nova Constituição deve
ser resolvida à luz da interpretação conforme a Constituição2147.
Exatamente por força da necessidade de adequar o texto legal aos novos ditames da Lei
Maior é que se vem discutindo, há anos, no Congresso Nacional, o projeto de Estatuto das
Sociedades Indígenas, o qual atualizaria a legislação ordinária e revogaria o Estatuto do
Índio.
2145

Na Câmara dos Deputados foi objeto do Projeto de Decreto Legislativo n° 439/1997, em cuja discussão
não foi levantado qualquer problema de inconstitucionalidade (vide, a respeito: Diário da Câmara dos
Deputados, edição de 09 de setembro de 1997, pp. 27053 e ss. A tramitação pode ser conferida em:
http://www2.camara.gov.br/proposicoes, acesso em 28/12/2008). Já no Senado Federal o tratado foi objeto
do Projeto de Decreto Legislativo n° 90/1997, que também não enfrentou durante a sua tramitação problemas
relativos à sua constitucionalidade (vide, a respeito: Diário do Senado Federal, edição de 06 de dezembro de
1997,
pp.
27158-27160.
A
tramitação
pode
ser
conferida
em:
http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/Detalhes.asp?p_cod_mate=17643&titulo=PDS%2090%20de
%201997%20-%20PROJETO%20DE%20DECRETO%20LEGISLATIVO%20(SF), acesso em 28/12/2008).
2146
Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
2147
Sobre a questão da recepção do Estatuto do Índio pela Constituição de 1988 e utilização da interpretação
conforme a Constituição, vide SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito
indigenista. Curitiba: Juruá Editora, 2006, pp. 48-49. Anote-se que a utilização da interpretação conforme a
constituição em relação ao Estatuto do Índio, embora seja possível em relação a vários artigos, pode
apresentar algumas dificuldades, tendo em vista que o paradigma que presidiu a sua elaboração foi o da
assimilação, razão pela qual o legislador evidentemente não desejava criar normas jurídicas no sentido da
alteridade. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a referida técnica não pode ser utilizada
para contrariar o sentido inequívoco que o poder legislativo pretendeu dar a uma determinada norma (STF,
Representação 1417/DF, Relator Min. Moreira Alves, julgamento de 09/12/1987, Tribunal Pleno, DJ de
15/04/88 p. 08397).
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A tarefa, entretanto, ainda não teve êxito. Desde 1991 o Congresso Nacional examina o
tema, a partir especialmente de três propostas: PL n° 2.057-1991, de autoria dos então
deputados Aloizio Mercadante, Fábio Feldmann, José Carlos Sabóia, Nelson Jobim e
Sidney de Miguel; PL n° 2.160-1991, do poder executivo; e PL n° 2.619-1992, do então
deputado Tuga Angerami. O primeiro e o terceiro projetos tiveram na sua elaboração a
participação do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e do Núcleo de Direitos
Indígenas (NDI). Posteriormente foi apensado o PL n° 4.442-1994, que buscava alterar
especificamente o parágrafo único do art. 6° do Código Civil, além de outros que cuidavam
de diversas matérias indígenas. Em 29 de junho de 1994 uma Comissão Especial da
Câmara dos Deputados aprovou um texto avançado que conciliava as propostas anteriores.
Em decorrência do Recurso 182/19942148, protocolado pelo à época deputado Artur da
Távola, a tramitação foi paralisada sob o pretexto formal de que o plenário deveria
examinar o projeto. Na verdade, o recurso foi utilizado dentro de uma estratégia política do
primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que estava às vésperas da
posse2149. Em 2000, justamente na ocasião dos 500 anos do erroneamente denominado
descobrimento2150 do Brasil, foi apresentado ao relator uma proposta do governo que
permitiria o andamento dos trabalhos legislativos. Porém não houve um desfecho positivo
e até hoje o projeto encontra-se paralisado, embora tenham sido apresentados vários
requerimentos de urgência2151.
Cabe lembrar, entretanto, que conforme anotamos em outra ocasião a aprovação da
Convenção n° 169 da OIT é um fato que pode mitigar a omissão legislativa em relação ao
Estatuto das Sociedades Indígenas2152, tendo em vista a natureza supralegal daquele texto
2148

Diário do Congresso Nacional de 04 de janeiro de 1995, Seção I, p. 01.
Segundo Ana Valéria Araújo e Sérgio Leitão, o pedido “tinha como justificativa a necessidade de
formação de um juízo sobre projetos polêmicos antes de sua eventual aprovação por qualquer Casa do
Congresso”. Direitos indígenas: avanços e impasses pós-1988. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da Tutela: bases para uma política indigenista III. Rio de
Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 24.
2150
O termo descobrimento é polêmico, justamente por ser cunhado a partir de uma visão etnocêntrica e
assimilacionista.
2151
Vale observar que “a maior parte dos projetos em tramitação no Congresso Nacional são francamente
contrários aos interesses indígenas. Muitas propostas vinculam a demarcação de terras indígenas à edição de
lei específica federal, o que, na prática, inviabilizaria o texto Constitucional que assegura diretamente a essas
comunidades as terras que tradicionalmente ocupam. Outras dizem respeito à abertura das terras indígenas
para a exploração econômica ou mineral por parte de terceiros, de maneira indiscriminada, o que também
será devastador caso aprovado” (ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das
comunidades indígenas: alguns avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO,
Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo [coords.]. Vinte Anos da Constituição
Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 582).
2152
ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
2149
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convencional, desde que aquele instrumento internacional seja efetivamente observado
pelo aplicador do direito, consoante determinam os moldes constitucionais.
Além da Lei 6.001/73, há uma série de normas na legislação ordinária que se aplicam aos
índios. Tais normas podem ser gerais, dizendo respeito a direitos ou situações que se
referem a todos os brasileiros, inclusive os índios2153, ou podem tratar especificamente de
matéria indígena. Além disso, estão veiculadas em diversas espécies normativas, como
leis, portarias, decretos e resoluções. A todo esse conjunto de normas, especialmente no
que concerne àquelas que cuidam apenas de matéria indígena, podemos chamar de direito
indigenista infraconstitucional brasileiro2154.
Não há um dispositivo expresso na legislação indigenista infraconstitucional brasileira
acerca do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas. Porém, é possível
identificar naquele conjunto normativo a presença de diversos elementos que compõem
aquele direito. Tome-se como exemplo as obrigações estatais relativas à proteção das
comunidades indígenas e à preservação dos seus direitos, previstas no Estatuto do índio,
dentre as quais encontramos: a) respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu
desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição; b) garantir aos índios a
permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali recursos para seu
desenvolvimento e progresso; e c) utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as
qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua
integração no processo de desenvolvimento. Entendemos que tais dispositivos foram
recepcionados pela Constituição de 1988, cabendo atualizar o sentido da palavra
desenvolvimento, que deve ser compreendida à luz do desenvolvimento humano. Aliás, a
visão de desenvolvimento humano deve presidir a exegese de toda a legislação indigenista
infraconstitucional brasileira.

Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 578-579.
2153
Os índios, como brasileiros que são, gozam de todos os direitos reconhecidos pelo nosso sistema
normativo. Essa conclusão deflue diretamente da Constituição, mas não será demais lembrar o parágrafo
único do artigo 1° da Lei 6.001/73, que, em reforço, assenta: “Aos índios e às comunidades indígenas se
estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros,
resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta
Lei”.
2154
Um apanhado geral das normas que compõem o direito indigenista infraconstitucional brasileiro pode
ser conferido em ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades
indígenas: alguns avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira
de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988.
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 578-582.
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Como se não bastasse, encontramos por toda a legislação indigenista infraconstitucional
disposições relativas a elementos que integram o objeto do direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas, como veremos adiante.

3.3.4. A doutrina

A doutrina nacional sobre o direito ao desenvolvimento não nega que, assim como os
demais brasileiros, os índios também sejam titulares desse direito. Porém, não há ainda
uma abordagem que focalize exaustivamente a existência de uma projeção desse direito
dirigida especificamente aos povos indígenas.
Aliás, cumpre anotar, por pertinente, que de uma maneira geral a temática especificamente
indígena ainda não teve a adequada atenção nas pesquisas científicas da área do Direito, ao
contrário do que já ocorre há muito tempo em outras disciplinas do conhecimento humano,
como é o caso da antropologia. O fato não passou desapercebido, por exemplo, de Paulo de
Bessa Antunes, que enfatizou a ausência de obras científicas relativas ao novel ramo do
direito indigenista2155.
Assim, ainda não é comum na doutrina pátria uma abordagem minuciosa e expressa acerca
do direito ao desenvolvimento específico das comunidades indígenas brasileiras. Isso se
deve, provavelmente, ao fato de que mesmo o direito ao desenvolvimento comum ainda é
considerado um direito novo, o que se aplica com muito mais intensidade ao direito ao
desenvolvimento das comunidades indígenas. A bibliografia ora disponível, destarte, no
máximo ou resvala o tema, tecendo breves considerações tangenciais inseridas como
pressuposto do estudo de outros objetos, ou cuida especificamente de tópicos que dizem
respeito a elementos constitutivos do direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas, por vezes sem se dar conta de que eles também cumprem a função de consolidar
esse direito.
2155

“Os estudos jurídicos voltados exclusivamente para os índios e sua realidade são muito poucos em nossa
literatura especializada. Poucas são as obras jurídicas voltadas para o exame legal das questões indigenistas.
Infelizmente, esta lacuna em nosso universo jurídico ainda está longe de ser superada e, em realidade, os
cursos jurídicos e os estudiosos do Direito não têm demonstrado muito interesse seja pela vida dos indígenas,
seja pelo Direito Indigenista” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
1996, p. 329).
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Em alguns importantes autores, entretanto, já é possível identificar ao menos uma
tendência em reconhecer o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas. Carlos
Frederico Marés de Souza Filho, por exemplo, já consignou que o novo momento
constitucional tem como marca o reconhecimento de direitos coletivos, dentre os quais
inclui-se um direito a um caminho próprio de desenvolvimento2156. Essa tendência é
acentuada pelo fato de já se encontrar pacificada na doutrina a possibilidade de
comunidades indígenas serem titulares de direitos coletivos, dentre os quais podemos citar,
como exemplo, o direito à sociodiversidade, o direito ao território, o direito à cultura e o
direito a uma organização social própria2157.
É possível que nos próximos anos o tema do direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas seja objeto de uma maior atenção por parte da doutrina. Essa esperança decorre
não só da crescente atenção que se tem dado ao direito ao desenvolvimento e à noção de
desenvolvimento humano, mas, também, da constatação de que a temática indígena em
geral tem novamente despertado o interesse da sociedade brasileira.

3.3.5. A jurisprudência

A jurisprudência existente sobre o direito ao desenvolvimento, mesmo no que concerne ao
seu aspecto geral, ainda é bastante escassa no Brasil2158. Assim, não causa estranheza o
fato da sua projeção específica relativa às comunidades indígenas ainda não ter sido
expressamente consagrada nas cortes judiciais brasileiras. Tampouco tem sido freqüente
nos julgados a menção ao documento convencional mais importante em termos de direitos

2156

SOUZA FILHO, Carlos Frederico Mares de. Multiculturalismo e Direitos Coletivos. In SANTOS,
Boaventura de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 102.
2157
O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá Editora, 1998, pp. 183-186.
2158
Uma das poucas decisões que se referem de maneira mais específica ao direito ao desenvolvimento é o
Recurso Especial nº 588.022-SC (2003/0159754-5), 1ª turma do STJ, decisão de 17/02/2004, DJ 05/04/2004
p. 217, Relator Ministro José Delgado. O julgado cuida do possível choque entre o direito ao
desenvolvimento e o meio ambiente, e sua ementa afirma que “O confronto entre o direito ao
desenvolvimento e os princípios do direito ambiental deve receber solução em prol do último, haja vista a
finalidade que este tem de preservar a qualidade da vida humana na face da terra. O seu objetivo central é
proteger patrimônio pertencente às presentes e futuras gerações”.
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indígenas, que é a Convenção n° 169 da OIT, a qual, como vimos, veicula direitos ligados
ao objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas2159.
Inegavelmente o choque entre interesses econômicos supostamente a serviço do
desenvolvimento nacional e os direitos indígenas não é um tema raro nos nossos
tribunais2160. Carlos Frederico Marés de Souza Filho alerta no sentido de que muitas vezes
a magistratura brasileira tem mantido uma posição por demais conservadora, ainda muito
apegada a uma visão individualista dos direitos, como, por exemplo, no que diz respeito à
propriedade privada, o que tende a restringir os direitos indígenas especialmente quando
alcançam um plano coletivo2161. É fato que boa parte das decisões preconizam uma visão
que prioriza o desenvolvimento em detrimento dos direitos indígenas2162. É possível até
2159

Há, obviamente, algumas exceções. Segundo Roberto Lemos dos Santos Filho, talvez o primeiro julgado
brasileiro fundado na Convenção n° 169 da OIT tenha sido a sentença exarada nos autos da ação ordinária n°
2001.30.00.000873-8, da 3ª Vara Federal de Rio Branco (SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos.
Apontamentos sobre o direito indigenista. Curitiba: Juruá Editora, 2006, pp. 118-121. A sentença está
registrada no Livro de Sentença Cível 48-i, fls. 19/24, e o seu texto integral está disponível em
http://www.conjur.com.br/static/text/9132,1, acesso em 28/12/2008). A Convenção n° 169 da OIT foi
também utilizada como fundamento na ementa de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da
Primeira Região (Agravo de Instrumento 2005.01.00.054663-3/MG, Primeira Turma, decisão de 01/02/2006,
documento TRF100224863, DJ de 13/03/2006 p. 48, Relator Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa
Moreira). Recentemente, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região consignou em sua ementa: “A
Convenção nº 169-OIT assegura aos indígenas o retorno a suas terras tradicionais e, não sendo possível, o
reassentamento em terras cuja qualidade e cujo estatuto jurídico sejam pelo menos iguais aqueles das terras
que ocupavam anteriormente, processo em que os povos interessados tenham a possibilidade de serem
ouvidos e representados” (Agravo de Instrumento 2007.04.00.037557-9/SC, Terceira Turma, decisão de
27/05/2008, documento TRF400166388, D.E. de 18/06/2008, Relatora Desembargadora Federal Maria Lúcia
Luz Leiria).
2160
Diversas decisões judiciais dizem respeito a questões envolvendo o desenvolvimento nacional e os
direitos indígenas (por exemplo: TRF da 1ª Região, Apelação Civel 1997.01.00.010062-9/TO, 5ª Turma,
decisão de 12/03/2007, DJ de 19/04/2007 p. 46, Relator Desembargador Federal João Batista Moreira).
Atualmente, a causa que, no nosso entendimento, contém em si a carga simbólica mais importante em relação
ao constante conflito entre interesses econômicos, supostamente voltados ao desenvolvimento nacional, e os
direitos indígenas é a que trata da homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, sob
exame em diversos feitos que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal, cabendo destacar os autos da
Petição 3388, cujo julgamento ainda está em curso devido a um pedido de vista, mas já conta com oito votos
favoráveis à demarcação realizada de maneira contínua, embora estejam sendo discutidas algumas ressalvas.
É preciso aguardar o resultado final do julgamento para avaliar adequadamente as possíveis ressalvas e a sua
repercussão do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, não só no que concerne ao seu
conteúdo como também no que atine à legitimidade ou ilegitimidade do Supremo Tribunal Federal em fixálas. Para um histórico da questão da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, vide ANJOS FILHO, Robério
Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns avanços e obstáculos desde a
Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo
(coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 584591.
2161
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Mares de. Multiculturalismo e Direitos Coletivos. In SANTOS,
Boaventura de Souza [org.]. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, pp. 96-101.
2162
A 3ª Turma do TRF da 1ª Região, no Agravo de Instrumento 94.01.066663/TO, em decisão de 11/5/1994
estabeleceu que “A construção de estrada, obra publica estadual de interesse geral, é medida administrativa
de grande alcance social e econômico, principalmente nas regiões em desenvolvimento”, e que, assim, “A
construção da Rodovia TO-010, pelo Governo do Estado de Tocantins não pode ser obstaculada pelo simples
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mesmo que o julgador veja a proteção constitucional aos direitos indígenas como uma
espécie de privilégio2163. Porém, também é certo que por vezes a causa indígena tem
encontrado eco no espírito do magistrado2164. De qualquer forma, não tem havido nas
decisões judiciais enfoque específico no que diz respeito à existência de um direito ao
desenvolvimento próprio das comunidades indígenas brasileiras.
Entretanto, já são numerosos os julgados garantindo direitos indígenas que compõem o
objeto do direito ao desenvolvimento daqueles povos, como a terra indígena2165 e a saúde
indígena2166. Acreditamos ainda que em um futuro próximo haverá o incremento da
judicialização de conflitos de interesses envolvendo atividades econômicas indígenas
voltadas à geração de renda para suas comunidades. Ao nosso ver, trata-se de algo
inevitável diante da crescente demanda acerca da autosustentação desses grupos. De fato,
cada terra indígena regularizada fomenta imediatamente a discussão sobre o
aproveitamento dos seus recursos naturais, minerais, energéticos e turísticos em prol da
autosustentabilidade e do desenvolvimento da comunidade beneficiada. Nesse quadro,
provavelmente trata-se de uma questão de tempo até que os julgamentos judiciais passem a
se debruçar expressamente acerca do direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas, o que poderá contribuir para a afirmação desse direito, tendo em vista que
parece não haver maiores dúvidas quanto ao fato de que o Poder Judiciário pode exercer
papel decisivo no reconhecimento de novos direitos e na luta para que as disposições
fato de atravessar área de reserva indígena, por não se vislumbrar qualquer prejuízo à sua cultura nem causar
impacto ambiental de expressão”.
2163
“Observem que a questão da proteção ao índio é uma exceção constitucional e tem que ser interpretada
com a natureza restritiva de ser exceção. Embora posta na Constituição, é um privilégio que o cidadão
indígena tem acima dos outros cidadãos normais. Então, não pode ser interpretada extensivamente” (Ministro
José Delgado, voto vencido no Recurso Especial nº 660.225/PA, 2004/0067336-4, STJ, relator para o
acórdão Ministro Teori Albino Zavascki).
2164
“Na contraposição entre os valores envolvidos, como o interesse de grupos indígenas e o patrimônio
particular de fazendeiros, deve prevalecer o primeiro, que envolve o coletivo. (...) Não se pode olvidar que o
direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, caput e inc. III, da CF) devem se sobrepor
ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CF). O relacionamento dos índios com a terra não representa
a mera exploração econômica” (TRF da 3ª Região, Agravo de Instrumento 2005.03.00.063274-7/MS, 5ª
Turma, decisão de 05/12/2005, DJU de 22/01/2008 p. 569, Relator para o Acórdão Desembargador Federal
André Nabarrete); “A posse indígena não é regulada pelo Código Civil, mas sim pelas disposições contidas
na Constituição Federal” (TRF da 3ª Região, Agravo de Instrumento 2004.03.00.066491-4/MS, 5ª Turma,
decisão de 25/07/2005, DJU de 13/09/2005 p. 300, Relatora Desembargadora Federal Ramza Tartuce).
2165
TRF da 1ª Região, Agravo de Instrumento 2005.01.00.028883-9/PA, 5ª Turma, decisão de 05/09/2005,
DJ de 05/10/2005 p. 54, Relatora Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida; TRF da 3ª Região,
Apelação Cível 2000.60.00.002532-9/MS, 5ª Turma, decisão de 11/12/2006, DJF3 de 08/07/2008, Relator
para o Acórdão Desembargador Federal André Nabarrete.
2166
TRF da 1ª Região, Apelação Civel 2005.38.00.003645-0/MG, 5ª Turma, decisão de 22/08/2007, DJ de
21/09/2007 p. 93, Relator Desembargador Federal Fagundes de Deus; TRF 1ª Região, Apelação Cível
1998.01.00.053400-2/RO, 5ª Turma, decisão de 12/03/2007, DJ de 09/04/2007 p. 113, Relator
Desembargador Federal João Batista Moreira.
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constitucionais indigenistas não terminem cumprindo apenas funções meramente
simbólicas2167.

3.4. Elementos do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil

3.4.1. A titularidade ativa

Como já frisamos, a dimensão coletiva do direito ao desenvolvimento pode ter como
titulares não só os povos e os Estados, mas, também, as coletividades internas regionais,
os grupos vulneráveis e as minorias. Dentre estas últimas encontramos as comunidades
indígenas. Além disso, os índios individualmente considerados também são titulares do
direito ao desenvolvimento comum.
No plano interno do direito brasileiro, a natureza coletiva dos direitos indígenas encontra
abrigo na Constituição, que se refere a comunidades indígenas2168, grupos indígenas2169,
populações indígenas2170, organizações indígenas2171, terras indígenas2172, índios2173.
Além disso, menciona a existência de direitos indígenas, atribuindo à justiça federal a
competência para processar e julgar as causas respectivas2174. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal sobre essa competência deixa claro que a mesma se refere a direitos da
comunidade indígena, portanto coletivos, e não a direitos individuais2175. A Constituição
assegura, ainda, aos índios, suas comunidades e organizações a legitimidade ativa para
postular em juízo em defesa dos seus direitos e interesses. Assim, parece não haver dúvida
em relação à admissão constitucional de uma dimensão coletiva de direitos relativos à
matéria indígena.

2167

Sobre a utilização das disposições constitucionais como mero símbolo, vide NEVES, Marcelo. A
constitucionalização simbólica. 2ª edição. São Paulo: Editora Acadêmica, 1994.
2168
Artigos 210, § 2°, e 232.
2169
Art. 231, § 5°.
2170
Artigos 22, XIV, e 129, V.
2171
Art. 232.
2172
Artigos 49, XVI, 176, § 1°, 231, § §3° e 7°, e 67 do ADCT.
2173
Artigos 20, XI, 231, caput e §§ 1° e 2°, e 232.
2174
Art. 109, XI.
2175
HC 75404/DF, HC 91313/RS.
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Conforme Luciano Mariz Maia, o conceito remanescente na Constituição é o de
comunidade indígena, que pode ser definida como um grupo local pertencente a um povo
que se considera distinto da sociedade nacional, em virtude da consciência de sua
continuidade histórica com sociedades pré-coloniais2176. É fato que a Constituição, assim
como a legislação infraconstitucional, não utilizou as expressões povos indígenas e nações
indígenas. A não utilização dessas expressões pelas várias instâncias do poder público em
geral tem sido criticada pela doutrina. A razão da ausência de tratamento constitucional dos
índios brasileiros como integrantes de povos indígenas, como já vimos, provavelmente se
deve a algum receio em relação a um possível direito de secessão como conseqüência da
autodeterminação dos povos2177. Porém, considerando que a hipótese de secessão não se
inclui necessariamente na visão atual do direito de autodeterminação, não há porque levar
adiante esse temor. Ademais, caracterizar um grupo humano como povo depende mais de
aspectos fáticos e políticos do que de sua afirmação formal em normas jurídicas. Assim,
independentemente da ausência de menção expressa no texto constitucional, entendemos
que é aos povos indígenas do Brasil que a Constituição se refere quando menciona as
comunidades, grupos ou populações indígenas.
Também a legislação infraconstitucional brasileira reconhece a existência de direitos de
titularidade coletiva e não utiliza as palavras povos e nações para designar as coletividades
indígenas. O Estatuto do Índio refere-se aos índios ou silvícolas2178 e às comunidades

2176

MAIA, Luciano Mariz. Comunidades e Organizações Indígenas. Natureza jurídica, legitimidade
processual e outros aspectos jurídicos. In SANTILLI, Juliana (coord.). Os direitos indígenas e a
Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 261. O texto traz, ainda, uma abordagem
sobre o tratamento doutrinário aos conceitos de comunidade indígena, povo indígena, índio e nação indígena.
Além disso, examina, em relação às comunidades indígenas, a sua formação, extinção, representatividade,
legitimidade (inclusive processual), natureza jurídica, prova da existência. Cuida também das organizações
indígenas, conceituando-as e distinguindo-as das comunidades indígenas e enfocando a sua formação,
extinção, representatividade, legitimidade (inclusive processual), natureza jurídica, prova da existência. Vale
conferir, acerca da natureza jurídica das comunidades indígenas, o trabalho de Wagner Gonçalves, que
entende que as mesmas possuem características que as distinguem das pessoas jurídicas de direito público e
as aproximam das pessoas jurídicas de direito privado, com as quais não se confundem por independerem de
registro para sua criação, razão pela qual deveriam ser tratadas como uma categoria à parte, concluindo o
autor que as comunidades indígenas são pessoas jurídicas de direitos indígenas (GONÇALVES, Wagner.
Natureza Jurídica das Comunidades Indígenas. Direito Público e Direito Privado. Novo Estatuto do Índio.
Implicações. In SANTILLI, Juliana [coord.]. Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 1993, pp. 241-250).
2177
“Repugna ao poder público, aos juristas de uma forma geral e aos Tribunais chamar as terras indígenas de
território, tanto quanto chamá-los de povos. Estas duas palavras, povo e território, somadas à soberania, têm
o som de tambores belicosos, de guerra de libertação, de insurreição e de independência e, por isso, sofrem
imediata e irracional repulsa de todos os setores que se dizem nacionalistas, especialmente militares”
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá,
1998, p. 121.
2178
Como já esclarecemos, não há uma correspondência exata entre estas duas palavras.
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indígenas ou grupos tribais em diversos dispositivos, e, inclusive, os define2179. Menciona,
ainda, tribos indígenas2180, ou simplesmente tribos2181, e população indígena2182. Prevê
expressamente direitos titularizados por essas entidades coletivas, como, por exemplo,
quando assegura o respeito ao patrimônio cultural, aos valores artísticos e aos meios de
expressão das comunidades indígenas2183. A leitura atenta da Lei 6.001/73 permite
concluir, na nossa opinião, que o conceito que ali remanesce também é o de comunidade
indígena, como expressão predileta do legislador ordinário.
Dessa forma, no plano nacional são titulares do direito ao desenvolvimento os povos ou
comunidades indígenas, sendo irrelevante a utilização de outras denominações para
designá-los, como, por exemplo, grupos, tribos ou populações indígenas.

3.4.2. A legitimidade passiva

A legitimidade passiva do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, como já
mencionamos alhures, diz respeito aos Estados, às pessoas físicas, às pessoas jurídicas, à
comunidade

internacional,

às

organizações

internacionais

e

aos

organismos

internacionais, como decorrência das normas internacionais vigentes.
No plano do direito indigenista brasileiro, constitucional e infraconstitucional, pode-se
inferir a existência de uma série de obrigações dirigidas ao Estado brasileiro, às pessoas
jurídicas e às pessoas físicas.

2179

“Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas: I - Índio ou
Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como
pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional; II Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em
estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos
intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados”. As definições utilizadas pela lei
sofrem críticas doutrinárias (CUNHA, Manuela Carneiro da. Definições de índio e comunidades indígenas.
In SANTOS, Silvio Coelho dos, WERNER, Dennis, BLOEMER, Neusa Sens, NACKE, Anelise [orgs.].
Sociedades Indígenas e o Direito: uma questão de direitos humanos. Florianópolis: Editora da UFCS, CNPq,
1985, pp. 31-37).
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Art. 26, parágrafo único.
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Art. 29.
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Artigos 40, I, 48.
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Artigo 47.
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As principais obrigações constitucionais e legais são dirigidas ao Estado brasileiro, o que
se coaduna com a idéia já apresentada de que na visão do Direito Internacional os Estados
possuem as responsabilidades primárias em relação ao direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas e são, assim, os principais legitimados passivos desse direito. As
obrigações estatais podem ser positivas, atinentes à realização de medidas e à
implementação de políticas públicas voltadas à efetivação do objeto do direito ao
desenvolvimento das comunidades indígenas, ou podem ser negativas, consignando o
dever de respeitar esse direito e de se abster de praticar qualquer ato ou política pública que
de qualquer forma o contrarie.
As obrigações positivas confiadas ao Estado brasileiro pela nossa legislação indigenista
traduzem-se principalmente em obrigações de meio, e não de resultado, e dirigem-se
especialmente à União. De fato, conforme a Constituição, é íntima a relação entre a União
e os índios: a) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem ao domínio da
União2184; b) compete privativamente à União legislar sobre populações indígenas2185; c) o
Congresso Nacional, órgão legislativo da União, detém a competência exclusiva para
autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a
pesquisa e lavra de riquezas minerais2186; d) é da competência da Justiça Federal processar
e julgar a disputa sobre direitos indígenas2187; e) as jazidas, em lavra ou não, e demais
recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica pertencem à União, a quem cabe
autorizar ou conceder a sua exploração, a qual, quando se tratar de terras indígenas, está
sujeita às condições específicas fixadas em lei federal2188; f) é da competência da União
demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios em, no máximo, cinco anos a
partir da promulgação da Constituição2189. Além disso, a Constituição previu ser dever da
União proteger e fazer respeitar os índios, seus bens e terras2190, o que pode ser entendido
como uma espécie de determinação genérica, para que aquela entidade federada atue no
sentido da promoção de todos os direitos das comunidades indígenas.
A opção constitucional em confiar principalmente à União as obrigações positivas não
afasta, porém, a existência de deveres dos demais entes políticos da federação. Os Estados2184

Art. 20, XI.
Art. 22, XIV.
2186
Art. 49, XVI.
2187
Art. 109, XI.
2188
Art. 176, § 1°.
2189
Art. 231, caput, e 67 do ADCT.
2190
Art. 231, caput.
2185

555

membros, os Municípios e o Distrito Federal também podem ser considerados devedores
do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas, tanto de obrigações positivas
quanto negativas. Em relação às primeiras, pode ser que algumas das competências
conferidas àquelas entidades por força da repartição constitucional respectiva digam
respeito, ainda que indiretamente, ao objeto do direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas.
Vale lembrar, por exemplo, que, dentre outras, fazem parte da competência material
comum de todas as entidades federadas2191: a) proteger documentos, obras e bens de valor
histórico e cultural; b) impedir a evasão, destruição e descaracterização de bens de valor
histórico e cultural; c) proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; d)
proteger o meio ambiente e combater a poluição; e) preservar as florestas, a fauna e a flora;
f) promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico; g) combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.
Também importante anotar a competência legislativa concorrente de todas as entidades
federativas em relação a diversas matérias, como, por exemplo2192: a) produção; b)
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; c) proteção ao patrimônio
histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; d) responsabilidade por dano ao meio
ambiente e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; e)
educação, cultura, ensino e desporto; f) proteção e defesa da saúde.
Estas competências, materiais e legislativas, comuns e concorrentes, entregues pela
Constituição à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, podem estar
entrelaçadas, formando um verdadeiro plexo.
As competências específicas dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, sejam elas
exclusivas ou privativas, materiais ou legislativas, também não podem ser olvidadas. Citese, como exemplo, a ampla competência remanescente dos Estados2193, ou a competência
municipal para, dentre outros: a) legislar sobre assuntos de interesse local; b) suplementar a
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Art. 23 e seus incisos da CF/88.
Art. 24 e seus incisos da CF/88.
2193
“São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição” (Art. 25,
§ 1° da CF/88).
2192
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legislação federal e a estadual no que couber; c) organizar e prestar os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo; d) manter, com a cooperação técnica e
financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;
e) prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de
atendimento à saúde da população; f) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
Todas as competências constitucionais acima citadas, conferidas aos Estados-membros, ao
Distrito Federal e aos Municípios, embora não se dirijam especificamente ou unicamente
às comunidades indígenas, podem dizer respeito também a elas. Tome-se, como exemplo, a
possibilidade de um Estado-membro instituir nas universidades públicas estaduais, com
base nas suas competências, um mecanismo de ação afirmativa que preveja a fixação de
cotas de ingresso para estudantes indígenas. Observe-se, em reforço, que há uma miríade
de realidades indígenas totalmente díspares entre si, valendo destacar, por exemplo, a
existência de um número substancial de índios ou grupos indígenas residentes em núcleos
urbanos, o que pode realçar a importância de obrigações inseridas nas competências
municipais ou estaduais para o seu direito ao desenvolvimento2194.
Já o Estatuto do Índio traz, logo no seu artigo 2°, um rol de obrigações visando proteger as
comunidades indígenas e preservar seus direitos. Tais deveres, comuns à União, aos
Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas,
nos limites de sua competência, são os seguintes: a) estender aos índios os benefícios da
legislação comum, sempre que possível a sua aplicação; b) prestar assistência aos índios e
às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional; c) respeitar, ao
proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à
sua condição; d) assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de
vida e subsistência; e) garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat,
proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso; f) respeitar, no
processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das comunidades
2194

Conforme estudo comparativo dos dados colhidos nos censos demográficos de 1991 e 2000, no primeiro
deles 24,1% das pessoas que se autodeclararam indígenas residiam em áreas urbanas, contra 75,9% em áreas
rurais, ao passo que o segundo registrou que 52,2% viviam nas cidades e 47,8% no campo (PEREIRA, Nilza
de Oliveira M., SANTOS, Ricardo Ventura, AZEVEDO, Marta Maria. Perfil Socioeconômico das Pessoas
que se Autodeclararam “Indígenas” nos Censos Demográficos de 1991 e 2000. In PAGLIARO, Heloísa,
AZEVEDO, Marta Maria, SANTOS, Ricardo Ventura [orgs.]. Demografia dos Povos Indígenas no Brasil.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p. 156). Embora tais dados possam conter algumas inconsistências,
decorrentes de vários fatores, como, por exemplo, a não inclusão dos índios em estado de isolamento, ou
distorções relativas à autodeclaração, não se pode negar a sua importância.
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indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes; g) executar, sempre que
possível mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar
as comunidades indígenas; h) utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades
pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração
no processo de desenvolvimento; i) garantir aos índios e comunidades indígenas, nos
termos da Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras
existentes; j) garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face
da legislação lhes couberem.
Os deveres acima são compatíveis com a Constituição de 1988, salvo no que concerne à
remissão a um processo de integração, que possuía o sentido de assimilação. Assim, com
essa ressalva, lidas a partir do novo paradigma constitucional, especialmente quanto ao
direito à diferença, as obrigações legais persistem no sistema e podem ser importantes para
a efetivação do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas brasileiras.
Saliente-se, ainda, que o rol acima não é taxativo e não exclui outras obrigações porventura
existentes no Estatuto do Índio ou em outros diplomas da legislação ordinária e que digam
respeito a aspectos do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas.
O adimplemento das obrigações dos Estados e dos Municípios em relação ao direito ao
desenvolvimento das comunidades indígenas possui como desafio o fato de serem
instâncias teoricamente mais suscetíveis às influências do poder econômico local ou
regional.
Por força da Constituição as pessoas físicas e as pessoas jurídicas também são devedoras
do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas, tendo em vista que este último,
como direito fundamental, possui eficácia horizontal e se projeta também em relação aos
particulares, que devem respeitá-lo abstendo-se de qualquer ação ou omissão que possa
prejudicá-lo. A legislação ordinária também pode trazer previsões de obrigações aplicáveis
a pessoas físicas e jurídicas, como é o caso, por exemplo, do Estatuto do Índio, que, dentre
outros dispositivos, veda a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades
indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade
agropecuária ou extrativa em terras indígenas2195. O cumprimento das obrigações das
2195

Artigo 18, § 1°.
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pessoas físicas e jurídicas em relação ao direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas pode ser facilitado com a progressiva incorporação de uma cultura de respeito ao
direito à alteridade em todas as suas projeções, o que inclui aceitar a visão própria de
desenvolvimento que aqueles grupos possuem, quebrando-se preconceitos e sentimentos
discriminatórios que muitas vezes ainda se fazem presentes em determinados setores. Com
isso, toma-se a rota certa para a concretização da igualdade sob o prisma da justiça de
reconhecimento de identidades.
As obrigações dos legitimados passivos do direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas são em geral obrigações de meio, e não de resultado, e a elas retornaremos no
exame do objeto desse direito.

3.4.3. O objeto

Quando tratamos do objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas
vimos que o mesmo possui diversos elementos, os quais são vinculados e conexos entre si,
considerando inclusive a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos: a) o
direito à autodeterminação indígena; b) o direito à manutenção da própria cultura; c) o
direito à opção por um processo próprio de desenvolvimento; d) o direito ao território
indígena e à utilização dos recursos naturais; e) o direito à participação; f) o direito à
melhoria das condições econômicas e sociais; g) o direito à saúde; h) o direito à
previdência social; i) o direito à educação; j) o direito à subsistência, ao trabalho e à
obtenção de renda; k) o direito à cooperação internacional.
As disposições relativas a estes elementos veiculadas por tratados internacionais dos quais
o Brasil é signatário já foram aqui examinadas e se encontram inseridas no ordenamento
positivo brasileiro, tendo em vista que aqueles documentos internacionais passaram pelo
processo de internalização respectivo. Porém, além disso, há disposições constitucionais e
infraconstitucionais do nosso sistema normativo que corroboram esses mesmos elementos
no plano nacional, e que serão adiante examinadas.
Como vimos, conforme o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal os tratados
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é parte têm natureza supralegal. Esse
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entendimento deve ser aplicado aos tratados que contêm normas de direitos humanos
relativas aos elementos do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, dentre
os quais, por exemplo, a Convenção n° 169 da OIT. Assim, tais disposições, ao mesmo
tempo, sobrepõem-se à legislação ordinária e podem ampliar o alcance dos preceitos
constitucionais, os quais funcionam como standards mínimos de direitos indígenas. Porém,
caso a Constituição expressamente preveja uma determinada restrição não admitida nas
normas internacionais, é forçoso reconhecer que em termos práticos terminará
prevalecendo a citada limitação trazida pela Lei Maior, já que no hodierno estágio da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal os tratados de direitos humanos ainda não
gozam de hierarquia constitucional.

3.4.3.1. O direito indigenista à autodeterminação no Brasil

O reconhecimento da existência de povos indígenas no Brasil e do seu direito à
determinação tem encontrado resistência de determinados setores em razão de uma
hipotética possibilidade de pretensões separatistas. Porém, como já vimos, a compreensão
atual desse direito não implica necessariamente na possibilidade de secessão e não mais
reina a idéia de que a cada povo deve corresponder um Estado. Logo, como também já
anotado, não há justificativa plausível para a resistência acima citada, ainda mais tendo em
conta que o Brasil pertence à categoria dos Estados multiétnicos ou multinacionais, nos
quais a palavra povo se refere às subdivisões étnicas ou nacionais internamente
existentes2196. Assim, está aberto o caminho para a afirmação do direito à
autodeterminação das nossas comunidades indígenas, as quais, como grupos étnicos
diferenciados, enquadram-se no conceito de povo como uma subdivisão interna.
A assertiva acima é corroborada, ao nosso ver, pelo fato de que a nossa Constituição
expressamente inclui dentre os princípios reitores das relações internacionais brasileiras a
independência nacional ao lado do direito à autodeterminação dos povos2197. Com isso,
parece claro que não há uma identidade absoluta e necessária entre a formação de um
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VAN DYKE, Vernon. Human Rights, Ethnicity, and Discrimination. Westport: Greenwood Press, 1985,
pp. 11-12.
2197
Artigo 4°, incisos I e III.
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Estado próprio e independente e o direito à autodeterminação de um povo2198, sendo
possível que um povo decida, com base na sua autodeterminação, não se tornar
independente como Estado e viver inserido em um Estado já constituído, gozando de
mecanismos de autonomia2199. Em outras palavras, a nossa diplomacia deve trabalhar nos
foros internacionais no sentido do respeito à autodeterminação de povos que vivem dentro
de um Estado independente2200, especialmente considerando um outro princípio das nossas
relações internacionais, que é o da prevalência dos direitos humanos2201. Assim, seria
contraditório negar aos nossos próprios povos ou subdivisões internas o direito à
autodeterminação.
Entendemos que a perfeita exegese da Constituição de 1988 resulta no reconhecimento do
direito à autodeterminação das comunidades indígenas brasileiras. Essa autodeterminação
parte do pressuposto de que os nossos grupos étnicos indígenas passaram a aceitar a
formação do Estado brasileiro, no qual estão inseridos, inclusive reconhecendo-o como
soberano. Basta, para tanto, lembrar a já referida atuação dos povos indígenas durante o
processo constituinte, o que é uma demonstração mais do que evidente nesse sentido.
Pode-se entender que a aceitação e a ampla participação indígena no processo constituinte
inserem-se na idéia de que aqueles povos pactuaram a construção tardia do Estado
brasileiro, unindo-se a todos os demais grupos que formam o Brasil através de um
consenso mútuo, no sentido defendido por Erica-Irene Daes2202. A autodeterminação
possui, destarte, o sentido relacional já examinado, não implicando rompimento com o
Estado, e porta como principal nota caracterizadora a autonomia ou o autogoverno
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O artigo 7°, § 4°, da Constituição da República Portuguesa de 02 de abril de 1976, prevê que “Portugal
reconhece o direito dos povos à autodeterminação e independência e ao desenvolvimento, bem como o
direito à insurreição contra todas as formas de opressão”. Comentando esse dispositivo, Gomes Canotilho e
Vital Moreira acentuam que o direito à autodeterminação não se identifica com o direito à independência
(CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Volume I,
artigos 1° a 107. 4ª edição, revista. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, pp. 241-242).
2199
Segundo Carlos Frederico Marés de Souza Filho do ponto de vista de um povo “a opção de não
constituir-se em Estado e de viver sob outra organização estatal, é uma manifestação de sua
autodeterminação” (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o
Direito. Curitiba: Juruá, 1998, p. 79).
2200
“‘Povos’, no sentido constitucional, são não apenas as comunidades homógenas, mas também as
comunidades plurais inclusivas onde vivem minorias nacionais, étnicas, religiosas ou lingüísticas. No âmbito
normativo-constitucional de direitos dos povos cabem os direitos das minorias, ou seja, os direitos dos
indivíduos pertencentes às minorias e os direitos das minorias propriamente ditas” (CANOTILHO, J.J.
Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Volume I, artigos 1° a 107. 4ª
edição, revista. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 241).
2201
Artigo 4°, inciso II.
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DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft declaration on the rights of indigenous
peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 26.
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indígena, não a soberania2203. Pode-se dizer, assim, em coro com Paulo Tadheu Gomes da
Silva, que as comunidades indígenas são autônomas ou quase soberanas2204. Dessa forma,
a autodeterminação indígena não é uma ameaça à integridade territorial ou à soberania
brasileira.
Nesse mesmo sentido, Antonio Armando Ulian do Lago Albuquerque anota que a
Constituição atual estabeleceu um sentido político de autodeterminação, que diz respeito
ao direito de um grupo ditar as suas próprias regras, dentro de um âmbito restrito de
competência, pactuando com o Estado as condições possibilitadoras e facilitadoras da sua
sobrevivência e do seu desenvolvimento como povo, de maneira a configurar a formação
de um Estado multicultural2205.
Considerando a idéia de um Estado multinacional integrado também por povos indígenas,
a nossa constituição poderia até mesmo ter sido um pouco ousada no que se refere à sua
arquitetura política, a exemplo do que fez a Constituição da Colômbia de 1991, a qual
previu a participação de dois senadores indígenas no Senado da República2206. Ao nosso
ver este tipo de disposição fortaleceria a idéia da autodeterminação no seu sentido
relacional.
O reconhecimento constitucional da autodeterminação no sentido relacional é uma
conseqüência do abandono do paradigma assimilacionista e da adoção do direito à
diferença ou à alteridade, e decorre das disposições do direito constitucional indigenista
brasileiro, especialmente no que concerne à afirmação da organização social, da cultura,
dos costumes, das crenças, das línguas, das tradições e das terras indígenas. Isso significa
2203

Segundo Manuela Carneiro da Cunha a legislação colonial paradoxalmente reconheceu a soberania dos
povos indígenas no contexto das discussões sobre a sua escravização, ao declarar que seriam escravos
aqueles apanhados em guerras justas, já que a guerra supunha a presença de nações soberanas (CUNHA,
Manuela Carneiro [org.]. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987,
pp. 59 e ss). Complementa a autora afirmando que a soberania dos índios foi negada no Brasil Império como
decorrência do fato de que no nosso processo de formação histórica o Estado precedeu a Nação e, assim, à
luz do paradigma então vigente, que pregava, com base nas premissas da revolução Francesa, a
correspondência entre o Estado e uma única Nação, não havia mais espaço para admitir a soberania dos
povos indígenas, que passou a ser um problema (op. cit., pp. 63 e ss.).
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“As comunidades indígenas são autônomas ou quase soberanas, mas não soberanas, tendo em vista que
não possuem o direito à secessão” (SILVA, Paulo Thadeu Gomes da. Direito Indígena, Direito Coletivo e
Multiculturalismo. In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flávia (coords.). Igualdade,
diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 587).
2205
ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação
dos povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 290.
2206
“El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional.
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades
indígenas. (...)” (Constituição Política da Colômbia, Artigo 171).
562

que, como bem entende Antonio Armando Ulian do Lago Albuquerque, dentro dos
territórios indígenas aqueles povos serão os responsáveis pela estrutura de suas instituições
e organizações, assim como das suas normatizações, das relações de poder econômico e
político, e, ainda, das relações dialógicas mantidas com a sociedade envolvente2207.
O direito à autodeterminação indígena repousa especialmente no reconhecimento
constitucional do direito à organização social própria dos povos indígenas2208. O Estado
brasileiro reconhece formalmente as instituições tradicionais, os sistemas internos de
justiça e resolução de conflitos, e os modos de organização social e política dos povos
indígenas. A organização é um conjunto de relações de poder e de relações sociais
inseparáveis do sistema social do qual ela faz parte2209. A organização social, destarte, diz
respeito a um conjunto de relações políticas e sociais que se realizam entre os membros de
uma determinada sociedade. Portanto, segundo a doutrina esse direito se refere à autoorganização dos povos indígenas, incluindo as decisões relativas às formas de poder
interno2210, à representação política, às normas vigentes, à solução dos conflitos, a gestão
das coisas indígenas e de todas as necessidades materiais e imateriais da comunidade
respectiva2211. Luciano Mariz Maia anota que reconhecimento significa que deve ser
respeitada a forma de estruturação da sociedade comunitária indígena, de sua comunidade,
bem como a definição da sua ordem social, do seu poder social2212. Trata-se, assim, do
direito de disciplinar as questões internas da comunidade indígena, variando de povo para
povo conforme a sua cultura. É tão importante esse comando constitucional que conforme
Paulo de Bessa Antunes o reconhecimento e proteção do Estado à organização social,
2207
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costumes, línguas, crenças e tradições indígenas é um verdadeiro princípio que atua sobre
todo o direito indigenista brasileiro2213.
Dessa forma, o direito à autodeterminação dos povos indígenas significa o poder de tomar,
no âmbito interno, livremente, as decisões sociais, políticas, econômicas e culturais
influenciadoras do seu futuro, sem que implique na vontade de se constituírem em Estados.
Parece óbvio que esse poder inclui as decisões relativas às diversas opções sobre o
desenvolvimento da comunidade indígena, pois o tema é uma questão interna de cada
povo2214, o que mais uma vez denota a relação íntima entre o direito ao desenvolvimento
das comunidades indígenas e o seu direito à autodeterminação2215.
Uma das conseqüências da autodeterminação é o já mencionado princípio do não-contato,
respeitando-se o direito dos povos indígenas viverem em estado de isolamento
voluntário2216, o que pode contribuir para preservar os seus usos, costumes, tradições e
organização social própria2217. O Estatuto do Índio classifica os silvícolas em isolados, em
vias de integração e integrados à comunhão nacional2218. Considera índios isolados
aqueles que vivem em grupos desconhecidos ou em relação aos quais existem poucos e
vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. Já
indígenas em vias de integração são os que, mantendo contato intermitente ou permanente
com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa,
mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da
comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento.
2213
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Finalmente, nos termos da lei os índios são tidos por integrados quando se encontram
incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis,
ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura.
A classificação legal remete aos estudos de Darcy Ribeiro, o qual adotava uma divisão
quadripartite, entendendo que havia índios2219: a) isolados; b) em contato intermitente; c)
em contato permanente; e d) integrados. Mércio Pereira Gomes2220 destaca que
antropologicamente os povos indígenas passaram a ser classificados em cinco grupos: a)
arredios ao contato, ou em estado isolado; b) em contato intermitente; c) em contato
permanente; d) em vias de integração; e e) integrados.
É certo que há críticas à classificação legal acima referida, especialmente tendo em vista
que a Constituição de 1988 abandonou o paradigma assimilacionista, razão pela qual não
mais se pode partir da premissa que existe um processo evolucionário necessário que
começa com o índio isolado e culmina com a sua assimilação à comunhão nacional. E foi
com base nesse processo evolucionário já não mais aceito que a classificação legal foi
cunhada, cabendo lembrar que o Estatuto do Índio expressamente pretendia servir de
instrumento para, de força impositiva, integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à
comunhão nacional2221, o que é constitucionalmente inadmissível nos dias atuais.
Hodiernamente os próprios povos indígenas devem decidir, com esteio na sua
autodeterminação, acerca do grau de contato que desejam ter com a sociedade majoritária,
bem como quanto aos bens e serviços que devem ser introduzidos na sua sociedade, à
manutenção ou não da sua cultura e, portanto, à preservação ou não da sua condição de
minorias by will. Ou seja, em última instância, embora pareça se tratar de algo
absolutamente improvável diante da resistência histórica dos povos indígenas brasileiros a
esse respeito, até mesmo a assimilação é possível, porém desde que esse seja o seu desejo
livre, com base no seu direito constitucional à liberdade, inclusive à liberdade cultural. De
outro lado, sabe-se hoje em dia que o isolamento é uma opção voluntária das comunidades
indígenas, que devem ser respeitadas nessa vontade, afirmando-se o princípio do nãocontato como uma decorrência do direito à diferença, da autodeterminação desses povos e
do direito ao desenvolvimento desses povos. Por tudo isso, em outras palavras, o direito ao
desenvolvimento
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autodeterminação, o direito de permanecerem isolados e de determinarem o grau de
interação e de contato com a sociedade dominante.
A liberdade individual é uma premissa da liberdade coletiva, e, por isso, a
autodeterminação de um povo exige que seus membros usufruam individualmente o direito
à liberdade. Cabe ressaltar, a partir desse ponto de vista, que a autodeterminação indígena é
incompatível com a idéia de que os índios são necessariamente incapazes ou que
necessitam de uma tutela nos moldes orfanológicos. Em outras palavras, além do
paradigma assimilacionista a Constituição também não recepcionou o modelo de tutela
orfanológica e de incapacidade que vigoravam até então.
As origens da tutela no direito brasileiro remontam a uma lei de 27 de outubro de 1831, a
qual, estendendo para todo o território nacional uma lei da Província de São Paulo de 13 de
novembro de 1830, revogava Cartas Régias de 1808 que declaravam guerra a índios em
Minas Gerais e São Paulo2222. A lei libertava índios mantidos em cativeiro e os tratava
como órfãos, colocando-os sob a responsabilidade dos juízes respectivos, os quais
deveriam protegê-los, zelando pela sua alimentação, vestuário e educação, bem como
promovendo a sua inserção no campo do trabalho assalariado assim que tivessem
condições para tanto. Não cuidava, portanto, a rigor, dos demais índios que, aldeados ou
sem contato com a sociedade majoritária, viviam no Brasil. Tratava-se, conforme anota
Carlos Frederico Marés de Souza Filho, de uma lei limitada a alguns índios e
protecionista, concedendo privilégios voltados à garantia da sua liberdade e à sua
integração pacífica na sociedade, e não continha nenhum tipo de limitação ou restrição ao
direito das pessoas, nada autorizando a afirmar, por exemplo, que os indígenas não
pudessem exercer o pátrio poder ou outro direito individual qualquer2223.
De outro lado, com a extinção dos Ouvidores de Comarca pela Lei de 29 de novembro de
1832, uma lei de 03 de junho de 1833 entregou também aos juízes de órfãos a
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administração provisória dos bens indígenas2224, o que foi confirmado posteriormente pelo
Regulamento 143, de 15 de março de 18422225. Essas disposições tinham como objetivo a
proteção dos bens de todos os índios do país, incluindo, portanto, ao aldeados e os que não
tinham contato. Além disso, aquela disciplina legal deveria perdurar apenas até que a
Assembléia Geral dispusesse sobre a administração de tais bens, o que ocorreu com o
Decreto n° 426, de 24 de julho de 1845, denominado de Regulamento acerca das Missões
de Catequese e Civilização dos Índios. O Regulamento criava em todas as Províncias o
cargo de Diretor Geral de Índios, nomeado pelo Imperador, com uma série de atribuições
próprias, e, em cada aldeia, os cargos de Diretor de Aldeia, Tesoureiro, Almoxarife,
Cirurgião e Missionário, todos também com atribuições ali definidas2226. A competência
para conhecer e julgar os processos de inventários, partilhas, tutelas, curadorias, contas de
tutores e curadores relativas a bens de índios continuariam na esfera dos Juízes de Órfãos,
por força do Regulamento 143, de 15 de março de 18422227.
Ocorre, entretanto, que o Regulamento acerca das Missões de Catequese e Civilização dos
Índios nunca foi efetivamente aplicado na prática2228, razão pela qual os juízes de órfãos
continuaram a cuidar dos bens indígenas.
Como se nota, eram duas as funções dos juízes de órfãos, distintas entre si no que concerne
ao seu objeto e à sua amplitude: uma referente à proteção dos interesses dos índios libertos
do cativeiro, e outra atinente à administração dos bens de todos os indígenas no país.
Porém, como anota Carlos Frederico Marés de Souza Filho, essas atribuições terminaram
se confundindo, formando-se a crença de que a tutela orfanológica abrangia todos os índios
e os seus bens, e, além disso, na aplicação de tais preceitos legais prevaleceu não o espírito
de proteção, mas sim o de restrição aos direitos dos indígenas brasileiros. Ademais, o
mesmo autor bem observa que a tutela orfanológica, a qual possuía bases de direito
2224
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privado e era voltada para uma proteção puramente individual, não era de forma alguma
adequada às comunidades indígenas, que são coletivas por natureza e altamente
diferenciadas entre si2229.
Com o advento do Código Civil Brasileiro de 1916 os índios foram considerados
relativamente incapazes em relação a certos atos ou à maneira de os exercer, sendo
submetidos ainda a um regime tutelar a ser estabelecido em leis e regulamentos especiais e
que deveria cessar à medida que os mesmos fossem se adaptando à civilização do país2230.
Uma interpretação sistemática e adequada daquele diploma legislativo deve levar à
inaplicabilidade aos indígenas das disposições relativas à tutela e à curatela do direito de
família ali previstas, até porque não havia nenhuma menção aos mesmos nos artigos
respectivos2231. Assim, a rigor o Código Civil de 1916 apontava para o rompimento com o
opressor regime de tutela orfanológica anterior, estabelecendo, ao revés, uma tutela
especial a ser regulada por ato normativo específico, o qual se materializou pelo Decreto n°
5.484, de 27 de junho de 19282232.
Este Decreto2233 claramente extinguiu a tutela orfanológica, emancipando da mesma todos
os índios do país, independentemente do seu grau de civilização2234, mas manteve a
incapacidade relativa do Código Civil2235. Dividia os índios em quatro categorias: a) índios
nômades; b) índios arranchados ou aldeados; c) índios pertencentes a povoações indígenas;
e d) índios pertencentes a centros agrícolas ou que vivem promiscuamente com
civilizados2236. Os índios de qualquer categoria, não inteiramente adaptados, ficavam sob a
tutela do Estado, que a deveria exercer segundo o grau de adaptação de cada um2237. Essa
tutela seria exercida através do Serviço de Proteção ao Índio – SPI. Os atos praticados
entre indivíduos civilizados e índios das três primeiras categorias seriam nulos se os
indígenas não estivessem representados por um inspetor competente do SPI ou por alguém
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que lhe fizesse as suas vezes2238. Os índios da quarta categoria seriam devidamente
assistidos pelos funcionários do Serviço de Proteção ao Índio2239. Até a passagem dos
índios para o centro agrícola ou a sua incorporação à sociedade civilizada, os seus bens
deveriam ser geridos pelos inspetores do SPI2240.
A tutela, portanto, deixou de se guiar pelo direito privado e passou a portar natureza de
direito público, o que foi um inegável avanço. Porém, como ressalta Carlos Frederico
Marés de Souza Filho, esse avanço foi prejudicado pela corrupção da burocracia brasileira,
pois o exercício dessa tutela terminou ensejando negociatas e desmandos do SPI2241. O
governo militar brasileiro buscando acabar com os problemas do SPI extinguiu aquele
órgão e criou a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, através da Lei 5.371, de 05 de
dezembro de 1967. Poucos anos depois, a Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
denominada Estatuto do Índio, revogou o Decreto n° 5.484 de 1928 e determinou que os
índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam
sujeitos ao regime tutelar ali estabelecido, o qual deve ser exercido pela União através do
competente órgão federal de assistência aos silvícolas2242. Ocorre que o Estatuto do Índio
cometeu um grave equívoco, estipulando textualmente que ao regime de tutela ali
disciplinado devem ser aplicados no que couber os princípios e as normas da tutela de
direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da especialização de bens
imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória2243.
Nota-se, assim, que o novo diploma legal representou um verdadeiro retrocesso,
retomando o modelo inadequado da tutela orfanológica de direito privado, com base no
qual, inclusive, outros absurdos seriam praticados2244.
Nesse ponto, a tutela de índole orfanológica do Estatuto do Índio não foi recepcionada pela
atual Lei Maior, que, como vimos, abraçou o pluralismo cultural e o direito à alteridade e à
2238
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diferença. Dessa forma, não é compatível com o regramento constitucional em vigor a
idéia de uma tutela orfanológica, pois a mesma traz em si a compreensão de que os índios
não têm condições de tomar as suas próprias decisões com base em sua vontade livre e
consciente, e que, portanto, precisam ter a sua vida e os seus bens geridos pelo Estado, à
semelhança

das

crianças2245,

órfãos,

ou

incapazes.

Prova

contundente

dessa

incompatibilidade é, ainda, a previsão constitucional de que os índios, suas comunidades e
organizações, por si sós, independentemente do Estado, possuem capacidade postulatória
para ingressar em juízo na defesa de seus direitos e interesses2246.
Diante dessa realidade, andou bem a Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu
o Novo Código Civil Brasileiro, tendo em vista que, além de ter substituído a antiga e
inadequada denominação de silvícolas, determinou que a capacidade dos índios será
regulada por legislação especial2247, não mais os tratando como relativamente incapazes
enquanto não adaptados à civilização do país como fazia o revogado Código de 1916.
A única tutela admissível após a atual Constituição é aquela que, revestida de caráter de
direito público, visa proteger os povos indígenas e os seus bens, sob a perspectiva de que
se trata de minorias culturais, independentemente de como os mesmos interagem com a
sociedade majoritária. É o que se extrai da Lei Maior, quando a mesma determina que a
União2248 deve proteger e fazer respeitar todos os bens indígenas2249. Partindo dessa
premissa, os dispositivos da Lei 6.001/73 relativos à tutela de proteção dos direitos e
interesses indígenas continuam no ordenamento positivo, devendo ser atualizados à luz do
paradigma da alteridade caso seja necessário. Isso significa que é possível invocar, por
exemplo, a norma do Estatuto do Índio que fulmina de nulidade os atos praticados entre
índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena sem a assistência do
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órgão tutelar competente, salvo quando não tenha havido prejuízo para o índio e o mesmo
revele consciência e conhecimento do ato praticado e da extensão dos seus efeitos2250.
O Estado brasileiro, assim, por um lado, não pode querer conduzir os destinos dos
indígenas, nem tomar decisões por eles ou deixar de considerar os seus desejos, as suas
aspirações e as suas vontades, pois não mais se encontra em vigor a tutela orfanológica.
Esse respeito à capacidade de decisão individual do índio é uma premissa para o
reconhecimento do direito coletivo à autodeterminação dos povos indígenas, como base no
qual os mesmos têm o poder de adotar internamente as decisões sociais, políticas,
econômicas e culturais relativas às questões que os afetam. Diga-se, ainda que de
passagem, que a pretensão de uma tutela orfanológica em relação aos índios brasileiros,
além de inconstitucional, seria impossível na prática. Nesse sentido, Marcio Santilli chega
a firmar que soa ridículo nos dias atuais considerar os índios relativamente incapazes e
imaginar que um órgão estatal possa ser tutor das mais de duzentas etnias indígenas
brasileiras, intermediando todas as suas relações de contato de forma a autorizá-las ou
não2251.
De outro lado, o Brasil deve proteger os índios coletiva e individualmente, bem como os
seus bens, direitos e interesses, não sendo possível se furtar a essa obrigação. Dessa forma,
por exemplo, os índios devem a princípio administrar os seus próprios bens, mas a União,
inclusive através da FUNAI, deve prestar assistência sempre que necessário, em especial
no que concerne aos negócios jurídicos realizados com os não-índios2252. Saliente-se a
impropriedade constitucional de qualquer tipo de pretensão estatal voltada a uma suposta
emancipação dos índios que se revele, na verdade, um subterfúgio para deixar de cumprir
esses deveres de tutela protetora ou uma forma de assimilação forçada, tal como ocorreu a
partir de meados da década de 70. À época o governo militar apresentou um projeto de
emancipação das comunidades indígenas que buscava a sua rápida e agressiva assimilação,
com base na implementação de projetos econômicos desenvolvimentistas em áreas
indígenas. Talvez o forte interesse na emancipação demonstrado à época tenha ocorrido
porque o regime de incapacidade relativa do Código Civil então vigente aliado ao regime
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Artigo 8° e parágrafo único.
SANTILLI, Márcio. Programas Regionais Para uma Nova Política Indigenista. In LIMA, Antonio
Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). O Estado e os povos indígenas: bases para uma
nova política indigenista II. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 77. O autor propõe a substituição da tutela
por uma nova figura a partir do conceito de fomento.
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Para uma abordagem sobre a necessidade de aprofundar a tutela de proteção, vide SOUZA FILHO,
Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998, p. 108.
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de tutela orfanológica da Lei 6.001/73, regimes esses que cessariam à medida que o índio
fosse se adaptando à civilização do país, poderiam levar, conforme anota Carlos Frederico
Marés de Souza Filho, a uma interpretação absurda segundo a qual após a assimilação à
sociedade nacional os índios deixariam de ser índios, não mais usufruindo a proteção
relativa às pessoas e aos bens indígenas, o que levaria, inclusive, à perda das suas terras, as
quais deveriam ser devolvidas ao domínio público como terras da União2253. Nota-se,
assim, que havia uma espécie de vinculação tendenciosa entre o regime de incapacidade
relativa aliado à tutela orfanológica indígena e os direitos territoriais2254. O projeto do
governo teve repercussão negativa e provocou forte reação dos índios e dos setores sociais
voltados à defesa dos interesses indígenas2255, como já mencionado.
Por tudo isso, considerando que, de um lado, não há mais tutela orfanológica, e, de outro,
que não há como se desobrigar do dever de prestar a tutela protetora, ao nosso ver a
Constituição não recepcionou os dispositivos do Estatuto do Índio que cuidam da liberação
de regime tutelar ou emancipação da comunidade indígena e seus membros2256.
Sem duvida a conjunção entre a autodeterminação dos povos indígenas, que afasta a tutela
orfanológica, e o dever de proteção do Estado em relação aos índios e às comunidades
indígenas, que revela uma tutela protetora, pode repercutir de maneira bastante positiva
para a efetivação do direito ao desenvolvimento daqueles grupos, pois garante a sua opção
por uma visão própria de desenvolvimento ao mesmo tempo em que os resguarda de
eventuais violações a seus direitos praticadas através de artimanhas ou artifícios embutidos
por terceiros nos negócios jurídicos por eles realizados aproveitando-se de sua possível
inocência ou inexperiência no trato com a sociedade envolvente2257.
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SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 103.
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CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, p. 30. A autora anota, ainda, que “descaracterizar como indígenas certas sociedades é um
poderoso meio de eliminar os sujeitos de direitos territoriais” (op. cit., p. 15).
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Um relato cronológico dos fatos e uma série de textos discutindo o tema podem ser encontrados em:
COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. A Questão da Emancipação. Cadernos da Comissão Pró-Índio, n° 1,
agosto/1979. São Paulo: Global Editora, 1979.
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Artigos 9° a 11 da Lei 6.001/73.
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Acerca de questões envolvendo a tutela vide, ainda: SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Tutela aos
índios: proteção ou opressão? In SANTILLI, Juliana (coord.). Os direitos indígenas e a Constituição. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, pp. 295-312; FARAGE, Nádia, CUNHA, Manuela Carneiro da.
Caráter da tutela dos índios: origens e metamorfoses. In CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do
índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 103-117; COLAÇO, Thaís Luzia.
“Incapacidade” Indígena: tutela religiosa e violação do direito guarani nas missões jesuíticas. 1ª edição, 3ª
tiragem. Curitiba: Juruá, 2005, pp. 73-102; MARTINS, Tatiana Azambuja Ujacow. Direito ao Pão Novo: O
Princípio da Dignidade Humana e a Efetivação do Direito Indígena. São Paulo: Pillares, 2005, pp. 67-104;
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Uma outra projeção importante da autodeterminação e do reconhecimento da organização
social indígena diz respeito ao poder dos povos indígenas resolverem através das suas
próprias normas os conflitos de interesse internos. Como lembra Carlos Frederico Marés
de Souza Filho, parte fundamental do direito à auto-organização é exatamente a jurisdição
indígena, ou seja, o poder popular de solucionar os conflitos internos de acordo com seus
usos, costumes e tradições, e tem sido relativamente fácil a sua aceitação por parte dos
Estados nacionais, os quais, embora recusem o nome por preconceito admitem de fato esse
tipo de jurisdição e a aceitam, desde que não firam o direito interno2258. Não é diferente no
Brasil, cujo ordenamento jurídico-positivo admite o pluralismo jurídico e reconhece o
direito indígena2259.
Faz parte também do conceito tradicional do direito à autodeterminação dos povos o
exercício do direito inalienável à soberania plena sobre todas as riquezas e recursos
naturais situados no seu território respectivo. No entanto, a autodeterminação em sentido
relacional não inclui a soberania plena, pois a secessão não é necessariamente admitida, em
nome da integridade do Estado de origem, o qual tem, ainda, a sua soberania reconhecida
pelos povos que o integram. Assim, a idéia a ser trabalhada é a de autonomia ou
autogoverno indígena em relação às riquezas e recursos naturais localizados em seu
território, o que é albergado pela constituição e pela legislação infraconstitucional
brasileira. Nesse sentido, cabe anotar que a gestão do patrimônio indígena caberá, sempre
que possível, à própria comunidade2260, inclusive como conseqüência da não recepção da
tutela orfanológica.
A constituição traz, ainda, disposições que sustentam o respeito ao princípio do
consentimento livre, prévio e informado e da participação plena e efetiva dos povos
indígenas em todas as etapas de qualquer ação que possa lhes afetar direta ou
indiretamente. De maneira expressa, a Lei Maior estipula que as comunidades afetadas
devem ser ouvidas em relação ao aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os
LOBO, Luiz Felipe Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr, 1996,
pp. 32-43.
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SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. As novas questões jurídicas nas relações dos Estados
nacionais com os índios. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além
da tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 59.
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Retornaremos à questão do pluralismo jurídico no tópico a seguir, sobre o direito indigenista à
manutenção da própria cultura no Brasil.
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O patrimônio indígena é disciplinado pelos artigos 39 e seguintes do Estatuto do Índio. O artigo 42
daquele diploma normativo estipula que: “Cabe ao órgão de assistência a gestão do Patrimônio Indígena,
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potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas2261.
Isso não significa, porém, que nas demais situações que possam atingir os povos indígenas
os mesmos não necessitam ser ouvidos. Esse tipo de interpretação não se coaduna com a
quebra do paradigma assimilacionista, com o respeito às organizações sociais, costumes,
línguas, crenças, tradições e bens indígenas, nem tampouco com a formação de um Estado
democrático de direito, pluriétnico e pluricultural. Assim, a exegese sistemática da
constituição leva à inexorável conclusão de que as nossas comunidades indígenas têm o
direito a serem ouvidas previamente e a participar de todas as ações ou programas que
possam lhes afetar direta ou indiretamente, especialmente aqueles de cunho
desenvolvimentista, que devem ser compatíveis com suas preocupações e interesses. Nada
impede, ainda, que a legislação ordinária disponha a respeito.
Corrobora ainda a aceitação da autodeterminação indígena o fato de que a Constituição
conferiu capacidade postulatória às comunidades indígenas, que podem ingressar em juízo
na defesa de seus direitos e interesses. Além de afastar a idéia da tutela orfanológica, como
vimos, e de comprovar que é constitucionalmente admitida a existência de direitos
coletivos indígenas, esse dispositivo permite inclusive às comunidades indígenas lutar
judicialmente, se necessário for, para fazer valer as decisões internas tomadas com base na
sua autonomia e no seu autogoverno quando ameaçadas por terceiros não-índios ou mesmo
pelo Estado. Já a necessidade de intervenção do Ministério Público em todos os feitos que
envolvam interesses indígenas, seja em matéria individual ou coletiva, traduz o dever de
proteção do Estado.
Todas essas características do direito à autodeterminação são premissas necessárias à
efetiva implementação do direito ao desenvolvimento daquelas coletividades e da noção de
desenvolvimento humano em relação aos seus membros. Assim, em seu conjunto
significam que é reconhecido o direito dos povos indígenas definirem e perseguirem
livremente o seu desenvolvimento econômico, social, e cultural, exercendo plenamente,
ainda, o direito de optarem por manterem-se diferentes e promoverem, preservarem e
protegerem os seus valores próprios.

propiciando-se, porém, a participação dos silvícolas e dos grupos tribais na administração dos próprios bens,
sendo-lhes totalmente confiado o encargo, quando demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício”.
2261
Art. 231, § 3°.
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3.4.3.2. O direito indigenista à manutenção da própria cultura no Brasil

Como vimos, um outro importante aspecto do direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas é o que diz respeito à manutenção da própria cultura, o que não é diferente no
Brasil2262. Esse direito é diretamente vinculado ao direito à autodeterminação dos povos
indígenas, o qual inclui o poder de adotar livremente as decisões culturais internas
influenciadoras do seu futuro. O ordenamento positivo brasileiro também garante o direito
coletivo dos povos indígenas à preservação da sua cultura.
A cultura, de uma forma geral, possui ampla previsão na Constituição atual, que traz uma
série de dispositivos relacionados ao tema2263, a ponto de se considerar a existência de uma
constituição cultural, como o conjunto de normas que contêm referências culturais e
disposições consubstanciadoras dos direitos sociais relativos à educação e cultura2264. A
Lei Maior cuidou da cultura, conforme a doutrina majoritária, como um direito
fundamental que possui íntima conexão com a dignidade humana, a personalidade e o livre
desenvolvimento da personalidade2265.
O Constituinte formatou o Brasil como um Estado pluricultural e pluriétnico2266. Cada um
tem a liberdade de exercer a sua própria cultura, desde que respeitados os direitos
fundamentais dos demais, afirmando-se, assim, um direito à liberdade cultural. A adoção
de uma sociedade pluralista, e, além de tudo fraterna e sem preconceitos, conforme
2262

Como bem anotou Celso Furtado, “O debate sobre as opções de desenvolvimento exige hoje uma
reflexão prévia sobre a cultura brasileira. (...) É certo que um maior acesso a bens culturais melhora a
qualidade da vida dos membros de uma coletividade. Mas, se fomentado indiscriminadamente, pode frustrar
formas de criatividade e descaracterizar a cultura de um povo. (...) Em uma época de intensa comercialização
de todas as dimensões da vida social, o objetivo de uma política cultural deveria ser a liberação das forças
criativas da sociedade. (...) Trata-se, em síntese, de defender a liberdade de criar, certamente a mais vigiada e
coatada de todas as formas de liberdade. Portanto, essa terá que ser uma conquista do esforço e da vigilância
daqueles que crêem no gênio criativo de nosso povo. A política de desenvolvimento deve ser posta a serviço
do processo de enriquecimento cultural” (FURTADO, Celso. Cultura e desenvolvimento em Época de Crise.
3ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, pp. 31-32).
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artigos: 4°, parágrafo único; 5°, IX, XXVII, XXVIII e LXXIII; 23, III, IV e V; 24, VII e IX; 30, IX; 210,
caput; 215, caput e §§ 1°, 2° e 3°, I a V; 216, I a V, e §§ 1° a 6°; 219; 220, §§ 2° e 3°; 221, I a IV; 227; 231,
caput e §§ 1° a 6°; 242, § 1°; 63, parágrafo único, do ADCT.
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SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p.
50.
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SANTOS, Tânia Maria dos. O direito à cultura na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2007, p. 95.
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A respeito, vide: PEREIRA, Deborah Duprat de B. O Estado Pluriétnico. In LIMA, Antonio Carlos de
Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da tutela: bases para uma nova política indigenista
III. Rio de Janeiro: Contra Capa, pp. 41-47.
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menciona o preâmbulo, é um indicador nesse sentido. A confirmação desse modelo decorre
de diversos dispositivos da parte dogmática. Vale lembrar, por exemplo, que a
Constituição afirma que o Estado garantirá a todas as pessoas o pleno exercício dos direitos
culturais, bem como o acesso às fontes da cultura nacional, e, além disso, apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais2267. Também determina a
obrigação do Estado proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, assim como de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional2268. Ademais, prevê que a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de
alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais2269. O Plano Nacional de
Cultura, também constitucionalmente referido, deve, dentre outros, buscar a valorização da
diversidade étnica e regional2270. Nota-se, assim, que a Constituição não apenas se coaduna
com a afirmação de que todos os povos são detentores de cultura, no sentido do pluralismo
cultural, como, ainda, deseja a coexistência de diversas culturas, não admitindo, assim,
qualquer pretensão de hierarquização ou escalonamento entre as mesmas, as quais não
podem ser objeto de qualquer classificação que comporte níveis de pretensa superioridade
ou inferioridade, devendo todas elas ser consideradas igualmente dignas.
A diversidade cultural brasileira2271 é assegurada pelo direito à liberdade, não só no que
concerne à liberdade de ação cultural como, ainda, no que diz respeito à liberdade de
expressão cultural2272, e, além disso, é uma conseqüência óbvia do processo histórico de
formação do nosso Estado2273. Não há uma cultura nacional2274 como um todo único,
monolítico e homogêneo, mas sim como o resultado do somatório das diversas
manifestações culturais de todos os povos que constituem a nossa sociedade,
independentemente da sua origem: européia, africana, asiática, indígena. É o que se pode
concluir quando a Lei Maior considera como integrantes do patrimônio cultural brasileiro
2267

Art. 215, caput.
Art. 215, § 1°.
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Art. 215, § 2°.
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Art. 215, § 3°, V.
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cultura na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007, pp. 41, 55, 108-109).
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São Paulo: Malheiros Editores, 2001, pp. 55-62.
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os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira2275, dentre os quais se destacam, sem dúvida, os indígenas, os
portugueses e os africanos, embora se incluam ainda imigrantes japoneses, italianos,
alemães, dentre outros.
Interessa, para fins do presente trabalho, analisar mais detidamente a proteção
constitucional à cultura dos povos indígenas, que integra o direito ao desenvolvimento
daqueles grupos e que é um dado necessário à efetivação do seu direito à identidade. Essa
proteção também encontra lastro na legislação infraconstitucional indigenista, em especial
na Lei 6.001/73, que tem como objetivo declarado regular a situação jurídica dos índios e
das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los,
progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional2276. Essa parte final, atinente à
integração progressiva dos índios à comunhão nacional, bem como os dispositivos daquela
mesma lei que buscam concretizar esse desiderato, devido ao seu claro sentido de
assimilação não foram recepcionados pela atual Constituição, que, como vimos, consagrou
um modelo pluricultural e pluriétnico. Assim, apenas a preservação da cultura dos índios e
das comunidades indígenas remanesce no ordenamento positivo como o único objetivo
constitucionalmente legítimo da regulação jurídica veiculada pelo Estatuto do Índio.
A Constituição de 1988, como já dito acima, determina que o Estado protegerá, dentre
outras, as manifestações das culturas indígenas, ao lado das culturas populares, afrobrasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional2277. O
constituinte reconheceu, assim, de maneira expressa, o importante papel da cultura
indígena, ao lado de outras influências, na formação do Brasil e do povo brasileiro2278. Mas
2274

Cultura nacional pode ser tida como sinônimo de cultura brasileira, pois ambas possuem sentidos
intercambiáveis (SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros
Editores, 2001, p. 78).
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Esse não parece ser o pensamento de José Carlos Barbosa Moreira: “O Brasil, por exemplo, nasceu para a
história pela mão dos colonizadores portugueses, e só a alguns desvairados ocorreu, até hoje, a idéia de criar
um nacionalismo brasileiro fundado no culto das nossas ‘tradições indígenas’. Observação análoga pode ser
feita para muitas regiões do nosso e de outros continentes” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O problema da
autodeterminação. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1962, pp. 25-26). Entretanto, a contribuição dos
povos indígenas para a formação do Brasil é hoje reconhecida amplamente: “O caráter de povo novo da etnia
nacional brasileira assenta-se na sua formação multicultural e multirracial em que representaram papéis
decisivos o negro e o indígena, além do europeu. (...) A tradição cultural que se imprimiu nos núcleos
neobrasileiros foi a tupi-guarani (...)” (RIBEIRO, Darcy. As Américas e a civilização: processo de formação
e causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, pp.
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não é só. A Lei Maior também reconhece a organização social, costumes, línguas, crenças
e tradições indígenas2279, estabelecendo, assim, um direito constitucional fundamental
daqueles povos à própria cultura. Portanto, todas as características culturais próprias dos
povos indígenas devem ser levadas em consideração quando formos tratar dos seus direitos
constitucionais, inclusive no que concerne ao seu direito ao desenvolvimento.
O Estatuto do Índio, de sua vez, também determina o dever da União, dos Estados e dos
Municípios, bem como dos órgãos das respectivas administrações indiretas, de respeitar a
coesão das comunidades indígenas e os seus valores culturais, tradições, usos e costumes,
não tendo sido recepcionado pela Lei Maior o trecho segundo o qual esse respeito se dará
no processo de integração do índio à comunhão nacional2280. Prescreve aquela lei, ainda,
que todos devem respeitar o patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores
artísticos e meios de expressão2281.
O Regimento Interno da FUNAI2282, editado após a Constituição de 1988, incorporou o
novo paradigma, incluindo entre as diretrizes dos programas daquele órgão, por exemplo, a
promoção do reconhecimento das populações indígenas como etnias diferenciadas,
respeitados sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições2283.
Todos esses aspectos não estão isolados, nem tampouco são herméticos. Ao contrário,
conexos e interdependentes entre si, sob o ponto de vista antropológico são manifestações
que integram a idéia de cultura indígena, entendida esta como o somatório de todas as
experiências e conhecimentos daqueles que fazem parte de uma dada sociedade
indígena2284. A cultura indígena, além disso, como qualquer outra, é aberta a influências de

196-198). Vide ainda sobre o tema, dentre muitos outros: RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e
o sentido do Brasil. 2ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1995; FREYRE, Gilberto. Casa
Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51ª edição, revista.
São Paulo: Global, 2006, especialmente pp. 156-263. Para uma abordagem sobre as razões da repulsa em ver
o índio como integrante da unidade nacional, ao invés do que ocorre com outros grupos, vide RIBEIRO,
Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, pp. 476-478.
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ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
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outras sociedades, a partir de processos de difusão ou empréstimo cultural. Como já
mencionado, o contato e a interação com os não-índios, a absorção de comportamentos
novos a partir dessa interação, a circunstância de habitarem cidades, ou outras
circunstâncias não descaracterizam uma comunidade indígena nem os seus membros,
tratando-se tão somente de uma conseqüência do contato interétnico2285, do qual decorrem
tais mecanismos de difusão ou empréstimo cultural.
A organização social indígena, como já referido, concerne a um conjunto de relações
políticas e sociais que se realizam entre os membros de uma determinada sociedade
indígena. Vincula-se à estrutura endógena daqueles povos, envolvendo as suas instituições,
os seus grupos, as relações entre seus membros e uma variedade de questões econômicas,
éticas, morais, familiares, políticas, jurídicas, religiosas, dentre outras2286.
Já os costumes indígenas concernem a padrões de conduta, a comportamentos que são
reproduzidos por um largo período de tempo em uma certa sociedade indígena. As práticas
constantes dos povos indígenas, constituindo costumes, podem adquirir uma conotação
obrigatória e terminar se transformando em fonte do que se entende como sendo o direito
indígena.
A língua é determinante quanto à identidade grupal e para a possível caracterização de uma
coletividade como minoria. Além disso, é o mais poderoso meio de transmissão da cultura
entre as presentes e as futuras gerações. Não à toa já se tentou proibir a utilização das
línguas indígenas como forma de contribuir para a sua assimilação forçada2287. A
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, p. 574.
2285
Sobre o tema, vale rememorar as palavras de José Afonso da Silva, segundo o qual “Os índios, como
qualquer comunidade étnica, não param no tempo. A evolução pode ser mais rápida ou mais lenta, mas
sempre haverá mudanças e, assim, a cultura indígena, como qualquer outra, é constantemente reproduzida,
não igual a si mesma. Nenhuma cultura é isolada. Está sempre em contacto com outras formas culturais. A
reprodução cultural não destrói a identidade cultural da comunidade, identidade que se mantém em resposta a
outros grupos com os quais dita comunidade interage. Eventuais transformações decorrentes do viver e do
conviver das comunidades não descaracterizam a identidade cultural. Tampouco a descaracteriza a adoção de
instrumentos novos ou de novos utensílios, porque são mudanças dentro da mesma identidade étnica”
(SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2006, pp.
854/855).
2286
A organização “é um conjunto de relações de poder e de relações sociais inseparáveis do sistema social
do qual ela faz parte
2287
Como vimos, no Brasil colônia a Provisão de 12 de outubro de 1727 proibiu o uso da língua geral,
determinando que fosse usado o apenas português nas povoações, e, além disso, o Alvará de 03 de maio de
1757, denominado de Diretório que se deve observar nas povoações dos Índios do Pará e Maranhão, ou
apenas Diretório de Pombal, teve suas diretrizes aprovadas pelo Alvará de 17 de agosto de 1758, traçando
um plano de civilização e um programa de colonização indígena, o qual incluía, dentre outras medidas, a
proibição do ensino das línguas indígenas de maneira a tornar obrigatório a utilização do português.
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Constituição, é certo, afirma a língua portuguesa como o idioma oficial do Brasil2288. A
princípio, por não conferir às línguas indígenas a natureza oficial esse dispositivo parece
destoar do pluralismo e da diversidade cultural, também constitucionalmente previstos,
considerando que segundo estimativas atualmente ainda existem no Brasil cerca de 180
línguas indígenas, faladas por 215 sociedades indígenas, sem computar aproximadamente
55 grupos de índios isolados em relação aos quais ainda não há informações mais
precisas2289. O patrimônio cultural em jogo, portanto, é vastíssimo, e serve de lastro para a
afirmação de que o Brasil possui uma das maiores diversidades étnicas e lingüísticas
indígenas do mundo2290. De outro lado, considerando que à época da chegada dos
portugueses eram aproximadamente 1300 línguas, é possível vislumbrar facilmente o dano
causado à rica diversidade cultural dos povos pré-cabralinos, bem como a necessidade de
proteção ao patrimônio cultural lingüístico ainda preservado.
Por isso, a Lei Maior deixou de avançar, pois não previu, como outras constituições o
fizeram, que as línguas indígenas também pudessem ser consideradas oficiais2291, o que, de
certa forma, enfraquece a capacidade de empoderamento e participação dos povos
respectivos. Porém, o prejuízo foi neutralizado ou minimizado pela própria Constituição.
Em primeiro lugar, porque reconheceu as línguas indígenas de maneira genérica e
ampla2292. Ademais, ao mesmo tempo em que afirmou que o ensino fundamental regular
será ministrado em português, explicitamente garantiu àqueles povos a utilização de suas
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem2293. Comando normativo de
idêntico teor foi reproduzido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional2294, que
também trouxe outros dispositivos voltados à preservação das línguas indígenas,
assegurando a educação escolar bilíngüe2295 e fazendo constar como objetivo o
fortalecimento da língua materna de cada comunidade indígena2296. Assim, a nossa Lei
Maior trouxe previsões relativas ao direito à própria língua dos povos indígenas.
2288

Artigo 13.
Dados da FUNAI, disponíveis em www.funai.gov.br, acesso em 17/12/2008. As línguas remanescentes,
de maneira geral, são classificadas em famílias que derivam de três grandes troncos: Tupi, Macro-Jê e Aruak.
2290
Sobre as línguas dos índios brasileiros vide, dentre outros, MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp. 57-73. O autor estima que atualmente existem 150
línguas no Brasil (op. cit., p. 73).
2291
Por exemplo, a Constituição do Peru de 1993: “Artículo 48. Idiomas oficiales – Son idiomas oficiales el
castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara e las demás lenguas
aborígenes, según la ley”.
2292
Art. 231, caput.
2293
Art. 210, § 2º.
2294
Art. 32, § 3°, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
2295
Art. 78 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
2289
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Consoante significativa doutrina a dimensão integral desse direito inclui o direito de
permanecer monolíngue e o direito de receber da sociedade majoritária as informações na
própria língua2297, os quais, ao nosso ver, encontram abrigo constitucional no
reconhecimento genérico das línguas indígenas trazido pelo caput do artigo 231.
As crenças indígenas2298 são os conjuntos de convicções fortemente arraigadas que
formam uma representação do mundo em cada um daqueles povos. Embora normalmente o
estudo das crenças indígenas se volte principalmente para aspectos religiosos, elas também
dizem respeito a questões de ordem filosófica e de cosmovisão. O reconhecimento
constitucional das crenças indígenas2299 implica em aceitar que as demais crenças,
especialmente aquelas majoritárias na sociedade brasileira, não são superiores, ou seja, que
o pensamento dominante acerca da compreensão do mundo não é necessariamente o
melhor. Essas conclusões alinham-se ao abandono do antigo paradigma etnocêntrico e
assimilacionista.
A tradição é, simultaneamente, de um lado, um processo de transmissão e conservação, e,
de outro, um patrimônio cultural que abarca o que é transmitido2300. Consideram-se
tradições indígenas os valores, as práticas e os conhecimentos que são objeto de
transmissão intergeracional, ou seja, de uma geração indígena a outra. Essa transmissão em
geral utiliza processos orais, mas também pode englobar formas escritas. O seu objeto é
vasto, incluindo, por exemplo, conceitos, hábitos, lendas, narrativas e fatos históricos. As
tradições, nesse contexto, dizem respeito à memória ancestral de cada um dos povos
indígenas brasileiros.
À luz da Constituição e da legislação ordinária todo o poder público, o que inclui a União e
as demais entidades federadas, deve pautar a sua atuação tomando como base inegociável o
respeito à cultura indígena. Dessa forma, toda prestação de serviços públicos, dentre os
quais, por exemplo, aqueles relativos à educação2301 e à saúde2302, deve se guiar tomando
2296

Art. 78, § 2°, I, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 159.
2298
Acerca das crenças e mitos dos índios brasileiros, vide, dentre outros, MELATTI, Julio Cezar. Índios do
Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp. 185-202.
2299
Art. 231, caput.
2300
ECHAUDEMAISON, Claude-Danièle (coord.). Verbete Tradição. In Dicionário de Economia e
Ciências Sociais. Porto: Porto Editora, 2001, p. 395.
2301
Conforme o artigo 48 do Estatuto do Índio “Estende-se à população indígena, com as necessárias
adaptações, o sistema de ensino em vigor no País”. Sobre educação indígena vide ainda o Decreto n° 26, de
04-02-1991.
2297
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como um dos seus nortes essa garantia constitucional2303. Como já pontuamos em outra
ocasião, trata-se de um desafio de grandes proporções para o Estado brasileiro, o qual
ainda é pouco afeito à garantia dos direitos fundamentais da população em geral, absorver
a importância da dimensão cultural no trato com os povos indígenas2304.
O grau de contato e interação das comunidades indígenas com a sociedade majoritária
interfere diretamente na manutenção dos seus traços culturais originários. Soa quase uma
obviedade afirmar que quanto mais isolado o grupo, mais firmes as características
originárias da sua cultura, e, portanto, o seu elemento diferenciador. Embora se saiba que a
cultura é dinâmica, e que o contato intercultural pode ser considerado em geral um dado
positivo, é preciso muito cuidado quando tratamos de povos indígenas diante do caráter
extremamente assimétrico desse tipo de relação. Essa natureza assimétrica das relações,
aliada ao antigo paradigma da assimilação, já provocou muitos danos culturais nos índios
brasileiros. Como já pontuado, a interculturalidade e as transformações externas nem
sempre são positivas e não devem ser impostas, pois podem afetar negativamente a
identidade individual ou coletiva, como se dá, v.g., como conseqüência dos já referidos
fenômenos de apatia, colonized consciousness ou consciência infeliz. Por isso, a
incorporação de novos elementos culturais deve ocorrer teoricamente apenas a partir de
uma decisão livre de cada grupo indígena, o que encontra esteio, também, no seu direito à
autodeterminação.
É preciso, por exemplo, respeitar o direito das comunidades indígenas manterem-se
isoladas, com base no mencionado princípio do não-contato, preservando intactas as suas
manifestações culturais. Caso já exista contato ou este seja desejado pela coletividade
indígena, deve-se respeitar também a sua decisão sobre o grau de interação a ser
estabelecido.

2302

O artigo 54 da Lei 6.001/73 garante que “Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados
à comunhão nacional”. A saúde indígena é tratada também na Lei 8.080/90 (artigos 19-A a 19-H,
introduzidos pela Lei n° 9.836, de 23-09-1999), nos Decretos n° 1.141, de 19-5-1994 e n° 3.156, de 28-81999.
2303
O Título V do Estatuto do Índio é dedicado à educação, cultura e saúde indígena, e é aberto pelo artigo
47, segundo o qual “É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores
artísticos e meios de expressão”.
2304
ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, p. 575.
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A imposição do contato pode resultar em sérios prejuízos aos direitos culturais e à
autodeterminação dos povos indígenas. Comunidades que passaram por um processo mais
profundo de contato, muitas vezes forçado, como, por exemplo, quase todos os índios do
nordeste brasileiro, muitas vezes não tiveram a sua autodeterminação observada a esse
respeito e sofreram prejuízos culturais. Mas nem por isso deixam de ser consideradas
indígenas ou de usufruírem os direitos respectivos constitucionalmente reconhecidos. É
preciso ter em mente que mesmo um grau altíssimo de contato e interação, com os
conseqüentes registros elevados de interculturalidade e de transformações externas, não
necessariamente significa a perda da condição de indígena. Assim, também não implicará
forçosamente na perda dessa condição a hipótese, ainda não muito freqüente, de um grupo
ou de alguns de seus membros tornarem-se economicamente pujantes, seja ou não em
decorrência de fatores ligados a direitos indígenas. É, dessa forma, no mínimo inadequado
o discurso de que pessoas ou coletividades economicamente ricas e que utilizam bens
industrializados ou sofisticados não podem ser considerados indígenas2305.
Ressalte-se, porém, mais uma vez, que, apesar de bastante improvável diante da histórica
luta dos povos indígenas brasileiros em prol da manutenção do seu elemento cultural
diferenciador, não se pode negar aos mesmos a possibilidade de assimilação caso
livremente a desejem, tendo em vista o seu direito à liberdade, constitucionalmente
assegurado em todas as suas projeções, inclusive quanto à liberdade cultural.
De outro lado, as comunidades indígenas também são constitucionalmente livres para
produzirem movimentos contra-aculturativos, os quais buscam um retorno ao passado com
o resgate de características culturais perdidas ou esgarçadas pelo contato, ainda que na
maioria das vezes seja muito difícil o sucesso dessa empreitada2306. Como anota Darcy
Ribeiro, a maior parte dos grupos que foram forçados ao contato e à adoção de elementos
culturais incongruentes e incompatíveis com a sua existência tradicional termina
assumindo uma atitude de resignação e de reserva amarga em relação à chamada
civilização, tendo em vista o caráter inexorável da interação com a mesma2307. Porém, a
circunstância de terem sido violados em seus direitos culturais no passado não significa
que não possuam o direito de manter as referências culturais que lhes restaram ou mesmo
2305

Esse discurso pode ser um sintoma do que nos Estados Unidos é denominado rich indian racism, já
referido no presente trabalho.
2306
Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, pp. 406-407.
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de tentar resgatar a sua cultura tradicional. A atual Constituição garante também a esses
grupos a fruição do direito à manutenção da própria cultura e dos demais direitos
indígenas, tornando possível, por exemplo, o seu engajamento em movimentos contraaculturativos, inclusive no que concerne a processos de etnogênese, também denominados
de processos de emergência étnica, de viagens de volta, de ressurgimentos ou de
renascimentos, nos quais ocorre a reconstrução da consciência coletiva de uma identidade
indígena, dando origem ao fenômeno das novas identidades, ou identidades emergentes, e
aos chamados índios emergentes2308.
Um outro aspecto relevante para o direito à manutenção da própria cultura, que se
relaciona com o direito à autodeterminação, é a possibilidade do grupo estabelecer as
próprias regras de conduta. É realmente forte na doutrina a assertiva de que a Constituição
de 1988 admite o pluralismo jurídico, aceitando a coexistência do direito chamado de
oficial com o direito indígena, que, aliás, diga-se de passagem, não é um só, mas tantos
quantos forem as diversas comunidades indígenas brasileiras2309. A aceitação do direito
indígena decorre do reconhecimento constitucional das organizações, usos, costumes,
tradições e manifestações culturais daqueles povos2310, ou seja, de uma organização social
diferenciada2311. Dessa maneira, é possível afirmar que o direito constitucional indigenista
brasileiro reconhece o direito indígena brasileiro.
A validade e a vigência do direito indígena são também aceitas expressamente pela
legislação ordinária, especialmente no que concerne aos negócios jurídicos praticados entre
os próprios índios, ou seja, às relações internas. O Estatuto do Índio estipula não só que aos
índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis brasileiras, nos mesmos
termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e
2307

Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, pp. 406-407.
2308
Sobre o tema, vide, dentre outros, OLIVEIRA, João Pacheco de (org.). A viagem de volta: etnicidade,
política e reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1999. Para uma
abordagem das Nações Unidas sobre o tema da criação de novas identidades, vide
E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.2, §§ 76 e ss.
2309
Dentre outros, vide: SILVA, Paulo Thadeu Gomes da. Direito Indígena, Direito Coletivo e
Multiculturalismo. In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flávia (coords.). Igualdade,
diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 587 e 590 e ss; LOBO, Luiz Felipe
Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr, 1996, pp. 63-67;
ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 1998, pp. 135-137.
2310
Artigos 215, § 1º, e 231.
2311
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. As novas questões jurídicas nas relações dos Estados
nacionais com os índios. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além
da tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 59.
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tradições indígenas, bem como as condições peculiares ali reconhecidas2312, como também
estatui que serão respeitados esses mesmos usos, costumes e tradições das comunidades
indígenas e seus efeitos nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de
propriedade e nos atos ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem pela
aplicação do direito comum2313. Paulo de Bessa Antunes anota que a possibilidade dos
índios exercerem uma opção pelo direito comum tem como pano de fundo a ideologia
assimilacionista2314. Porém, essa possibilidade também pode ser lida hoje como uma
homenagem à autodeterminação indígena. O Estatuto do Índio diz ainda que será tolerada a
aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais
ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou
infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte2315. Em outras palavras, também no
campo penal é possível aplicar o direito indígena internamente. Assim, nos termos da lei a
regra para as relações internas é a aplicação do direito indígena. Segundo Luiz Felipe
Bruno Lobo, as limitações à aplicação interna do direito indígena, tanto no âmbito civil em
relação a determinadas matérias como na matéria penal no que concerne a certas penas,
não foram recepcionadas pela Constituição de 19882316. Paulo de Bessa Antunes, de sua
vez, anota que uma exegese criativa da Constituição atual pode ampliar significativamente
o campo de incidência da aplicação do direito indígena2317. Assim, é possível defender que,
a princípio, todas as relações internas podem ser regidas pelo direito indígena.
Para as relações estabelecidas entre índios não emancipados e pessoas estranhas à
comunidade indígena a lei nº 6.001/73 estabelece que se aplicam as normas de direito
comum, salvo as que forem menos favoráveis aos índios e ressalvado o que estiver disposto
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Art. 1º, parágrafo único.
Art. 6º, caput.
2314
ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 136.
2315
Art. 57.
2316
“(...) com a promulgação da Magna Carta de 1988 o direito costumeiro indígena viu-se reconhecido em
sua plenitude, porque, como elemento integrante da sua cultura e da organização social das comunidades
tribais, é parte indispensável, está protegido e garantida sua aplicação. Implicitamente revogado, portanto, o
art. 57 do Estatuto do Índio e ampliada a aplicação prevista no art. 6º desse mesmo diploma legal a todas as
circunstâncias jurídico-sociais verificáveis no seio das comunidades índias” (LOBO, Luiz Felipe Bruno.
Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr, 1996, pp. 66-67).
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ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 137.
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naquela Lei2318. Assim, mesmo nesse tipo de relação é possível a aplicação do direito
indígena, sempre que mais favorável ao índio e aos seus interesses.
A admissão do pluralismo jurídico e do direito indígena pelo nosso ordenamento positivo
também é reforçada pelo Código de Processo Civil, segundo o qual cabe à parte que alegar
direito consuetudinário provar-lhe o teor se assim determinar o juiz2319.
Ao nosso ver, a partir do momento que a Constituição admite o direito indígena com base
no reconhecimento de seus usos, costumes, crenças, tradições e organizações sociais
próprias, a possibilidade de aplicação do direito comum a esses grupos será inversamente
proporcional à força desses aspectos culturais em cada um dos povos indígenas. Quanto
maior for a determinação destas coletividades na manutenção da sua cultura menor será a
possibilidade de incidência de normas jurídicas que lhes são estranhas. Sob essa
perspectiva, por exemplo, não faz qualquer sentido pretender aplicar regras jurídicas do
direito comum aos povos que se mantém em estado de isolamento. De outro lado, o
processo de contato e interação das comunidades indígenas com a sociedade envolvente
pode acarretar uma incidência cada vez maior do direito comum em relação àquelas
coletividades, tendo em vista que a cultura tradicional paulatinamente irá sofrendo as
conseqüências dos fenômenos de empréstimo cultural e de interferências externas2320. Nas
hipóteses nas quais incida o direito comum, entretanto, devem ser considerados pelo
operador do direito os costumes indígenas e o seu direito consuetudinário, também nos
termos da Constituição2321, da Convenção n° 169 da OIT2322 e do Estatuto do Índio2323.
Cabe observar que em um quadro hipotético de completa e absoluta assimilação de um
índio ou de uma comunidade indígena não haverá mais que se falar em elemento cultural
diferenciador, ou em usos, costumes, tradições, crenças e organização social própria.
2318

Art. 6º, parágrafo único. A respeito deste dispositivo, vide FALCÃO, Ismael Marinho. O Estatuto do
Índio Comentado. Brasília: Senado Federal, 1985, pp. 29-30.
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Art. 337 do Código de Processo Civil.
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Como anotou Carlos Frederico Marés, “Quem visita uma aldeia yanomami ou conhece o exercício
determinado da liderança de Kroukenoum em Mãe Maria, hesitaria em alegar qualquer norma do direito
brasileiro se visse seus direitos ali violados. O que rege essas comunidades é a ordem interna, é o direito que
aquele povo escolheu, respeita e pratica. Se houver conflito, decidirá a autoridade política, o pajé ou o
conselho de anciãos. É claro que a certeza de quer as leis nacionais não se aplicarão pode ser abalada se o
visitante estiver na aldeia da ilha da Cotinga, praticamente periferia pobre do Paranaguá” (SOUZA FILHO,
Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998, p. 160).
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Art. 231.
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costumes ou seu direito consuetudinário” (Art. 8°, § 1°).
2323
“Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos em
que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as
condições peculiares reconhecidas nesta Lei” (Art. 1°, parágrafo único, grifos nossos).
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Conseqüentemente, nessa situação extremada não se poderá mais reconhecer àquela pessoa
ou coletividade a condição de indígena, razão pela qual todas as suas condutas deverão ser
regidas pelo sistema normativo comum, não mais havendo sentido em se falar em um
direito indígena.
A proteção e o respeito à cultura indígena não são apenas obrigações estatais. Todas as
pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, devem respeitar e preservar esse
importante patrimônio cultural, o qual constitui não só um direito dos índios e dos povos
indígenas, mas, também, de toda a sociedade. Possui, dessa forma, também uma projeção
difusa que interessa a toda sociedade brasileira. Diante disso, todos devem respeitar os
direitos culturais indígenas, e o descumprimento do dever pode, inclusive, ser considerado
um ato criminoso em determinadas circunstâncias, já que constitui crime contra os índios e
a cultura indígena escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais
indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de qualquer modo, a sua prática, o que sujeita o
infrator a uma pena de detenção de um a três meses2324.
Essa projeção difusa, entretanto, não pode justificar eventuais imposições aos índios, que
são constitucionalmente livres para manterem ou não as suas peculiaridades culturais
originárias. O direito à manutenção da própria cultura inclui também a possibilidade de
alterá-la e, até mesmo, em uma situação radical e extrema, a liberdade de abandoná-la. Os
povos indígenas podem legitimamente exercer uma escolha no sentido da sua integração à
sociedade, ou, até mesmo, da sua assimilação. Tais opções não são vedadas pela
Constituição, que, ao contrário, proclama a liberdade cultural. Assim, o que é vedado é
forçar a integração ou a assimilação, em especial a partir de políticas públicas estatais, mas
tais fenômenos não são a rigor proibidos, desde que se trate de uma vontade legítima dos
povos indígenas. Estes últimos não estão constitucionalmente aprisionados à sua própria
cultura nem precisam corresponder a padrões ou estereótipos do imaginário da sociedade
majoritária. Inclusive, vale lembrar que fenômenos de empréstimo cultural no contexto de
um processo de integração não descaracterizam a condição de indígena e nem levam à
perda dos direitos respectivos. Em outras palavras, as comunidades indígenas brasileiras
são livres não só para se integrarem ao restante da sociedade bem como para se
assimilarem a ela, embora essa hipótese seja bastante improvável, inclusive considerando a
histórica luta em prol da sua identidade e da preservação dos seus elementos culturais
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diferenciadores. Tais possibilidades, entretanto, são alinhadas à idéia de desenvolvimento
humano, segundo a qual, como vimos, as pessoas devem ter condições de escolher o
próprio modo de vida.
A efetividade do direito à manutenção da cultura e das tradições indígenas depende de uma
série de fatores, dentre os quais a promoção de uma abordagem adequada do assunto nos
estabelecimentos de educação e ensino. Em primeiro lugar, a educação escolar indígena
deve considerar os aspectos culturais próprios daqueles grupos diferenciados, focalizando a
sua importância e riqueza, de forma a fortalecer a auto-estima daqueles povos e barrar,
assim, processos de apatia, consciência infeliz ou colonized consciousness, os quais, como
vimos, levam a uma visão negativa e distorcida da própria pessoa e da sua cultura,
podendo ensejar o desejo de assimilação ao grupo majoritário2325.
Além disso, a devida valorização da cultura indígena nos estabelecimentos comuns de
ensino pode ser um poderoso instrumento para a eliminação de preconceitos e de
discriminações de cunho etnocêntrico contra os povos indígenas, evitando formas de
opressão cultural, promovendo a empatia da sociedade majoritária com esses grupos e
laborando, assim, no sentido da concretização do direito à identidade e à alteridade. A esse
respeito, cabe lembrar que no plano da legislação ordinária desde 1996 a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação estipulou que o ensino da História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana e européia2326. O Plano Nacional de
Educação, instituído pela Lei n° 10.172, de 09 de janeiro de 2001, estabeleceu como uma
de suas metas a promoção da correta e ampla informação da população brasileira em geral,
sobre as sociedades e culturas indígenas, como meio de combater o desconhecimento, a
intolerância e o preconceito em relação a essas populações2327. Recentemente um
importante reforço nesse sentido ocorreu com a promulgação da Lei n° 11.645, de 10 de
março de 2008, a qual, alterando a mencionada Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, tornou obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos

2324

Art. 58 da Lei n° 6.001/73. Nos termos do parágrafo único deste artigo as penas são agravadas de um
terço quando o crime for praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio.
2325
Retornaremos ao tema quando procedermos ao estudo do direito à educação das comunidades indígenas
no Brasil.
2326
Art. 26, § 4°, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
2327
Item 9.3, meta 21.
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estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados2328. Indo
além, dispôs, ainda, sobre o conteúdo programático respectivo, que deve incluir diversos
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a
partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a
luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o
negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas
áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil2329. Finalmente, a lei
referida também estabeleceu que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira
e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,
em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras2330. De fato,
o desconhecimento e a informação deturpada acerca da História da formação do Brasil e da
cultura indígena podem se tornar veículos de estímulo ou de reforço de preconceitos, o que
se espera seja atenuado com a adequada aplicação da novel legislação.

3.4.3.3. O direito indigenista à opção por um processo próprio de desenvolvimento no
Brasil

A Constituição também reconhece o direito dos povos indígenas exercerem a sua opção
por um processo próprio de desenvolvimento, como uma projeção lógica do seu direito à
liberdade, à autodeterminação e à manutenção da própria cultura. De fato, seria
absurdamente contraditório conferir-lhes tais direitos e, ao mesmo tempo, querer imporlhes uma determinada visão de desenvolvimento.
Aliás, a própria idéia de desenvolvimento humano, também albergada pela Constituição,
não se coaduna com imposições, já que possui na liberdade um dos seus pilares
fundamentais. Vale relembrar que o desenvolvimento humano significa, principalmente, a
possibilidade das pessoas viverem o tipo de vida que escolheram, com a provisão dos

2328

Art. 26-A, caput. A rigor, a inovação diz respeito apenas à questão indígena, pois o ensino da História e
Cultura Afro-Brasileira já era obrigatório por força da Lei n° 10.639, de 09 de janeiro de 2003.
2329
Art. 26-A, § 1°.
2330
Art. 26-A, § 2°.
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instrumentos e das oportunidades para fazerem as suas escolhas2331. A escolha de um
determinado modus vivendi e a escala de valores a ele vinculada estão diretamente
relacionadas à liberdade da pessoa humana e à autodeterminação do grupo ao qual ela
pertence.
O direito à opção por um processo próprio de desenvolvimento tem, ao nosso ver,
importante repercussão no direito ao desenvolvimento nacional previsto pelo artigo 3° da
nossa Lei Maior, o qual, como já mencionado, deve se alinhar à idéia de desenvolvimento
humano e não pode ser confundido com o mero crescimento econômico do país. Sob a
perspectiva de que os povos indígenas aderiram, ainda que tardiamente, à formação do
Estado brasileiro, devendo, portanto, serem também considerados integrantes da nossa
nação, o desenvolvimento nacional, para fazer jus a esse nome, deve assumir uma natureza
dialógica, que leve em consideração o entendimento e a vontade daqueles grupos acerca do
significado do desenvolvimento. É preciso, assim, abrir um diálogo intercultural sobre o
exato significado do desenvolvimento, não sendo possível impor uma determinada visão.
Sem isso, tratar-se-á não de um verdadeiro desenvolvimento nacional, mas sim do
desenvolvimento de uma parcela da nação em detrimento do restante. Os projetos de
desenvolvimento nacional, assim, ainda que absorvam o paradigma do desenvolvimento
humano e abandonem a visão do mero crescimento econômico, até mesmo em razão desse
fato não podem olvidar a natureza pluriétnica do Estado brasileiro2332.
É curioso observar que mesmo tendo sido redigido à luz do antigo paradigma
assimilacionista o Estatuto do Índio veiculou disposições que se ajustam ao direito dos
povos indígenas à opção por um processo próprio de desenvolvimento, afirmando-o no
plano infraconstitucional. É o que se extrai de alguns dos deveres da União, dos Estados e
dos Municípios ali previstos, cabendo citar, sob essa perspectiva, os seguintes: a) respeitar,
ao proporcionar aos índios os meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades
2331

BROWN, Mark Malloch. Prefácio. In Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório
de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. V.
2332
“Impõe-se ao Estado-administração a ruptura definitiva com a visão etnocêntrica que o orientou até
agora, a começar pelos chamados projetos de desenvolvimento nacional que, para merecerem efetivamente a
qualificação de nacionais, requerem o estabelecimento de uma relação dialógica, de modo a não desprezar a
representação de desenvolvimento desses grupos [etnias indígenas e demais grupos étnicos brasileiros],
garantindo-se que haja na expressão de um sentido, se não nacionalmente compartilhado, ao menos
devidamente ponderado” (PEREIRA, Deborah Duprat de B. O Estado Pluriétnico. In LIMA, Antonio Carlos
de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da tutela: bases para uma nova política
indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa, p. 46). Sobre um apanhado de projetos que provocaram sérios
danos aos índios, vide GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes,
1991, pp. 176-186.
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inerentes à sua condição2333; b) assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos
seus meios de vida e subsistência2334; c) respeitar a coesão das comunidades indígenas, os
seus valores culturais, tradições, usos e costumes2335.
Nota-se, assim, que o ordenamento positivo nacional de maneira clara sustenta a afirmação
de que é direito de cada povo indígena optar livremente pela adoção uma visão própria e
específica de desenvolvimento, ou seja, por um desenvolvimento alternativo ou
etnodesenvolvimento que incorpore suas concepções culturais próprias de qualidade de
vida, bem-estar e felicidade.
Não há mais lugar, assim, para processos de assimilação forçada. Muitos povos indígenas
brasileiros, como resultado do antigo paradigma da assimilação, foram, no passado,
vítimas de processos de descaracterização da sua cultura e de incorporação de elementos
da cultura não índia, no bojo de fenômenos de empréstimo cultural. Houve, por exemplo,
como já referido, normas jurídicas que os proibiram de falar a própria língua e os
obrigaram a utilizar o português. Mesmo que as tentativas de assimilação não tenham sido
totalmente bem sucedidas, fato é que ao menos alguma integração resultou desses
processos. Assim, o modelo de desenvolvimento atual pode não ter sido fruto de uma
decisão livre desses povos. Isso não significa que eles não tenham mais o direito às opções
possíveis para o futuro, pois o fato de terem sido privados das possibilidades de escolha no
passado não justifica de forma alguma que as mesmas lhes sejam negadas daqui por diante.
A Constituição de 1988 garante a fruição desse direito e dos demais direitos indígenas no
estágio em que se encontram.
O desenvolvimento alternativo provavelmente estará umbilicalmente vinculado ao modo
de vida tradicional de cada povo indígena, sendo resultado de seus usos, costumes, crenças,
tradições, no contexto da sua mundivivência e da sua cosmovisão. Esse conjunto de fatores
certamente determinará ou influenciará decisivamente o tipo de vida desejado pelos
membros de cada comunidade indígena. De uma maneira geral, o etnodesenvolvimento
refletirá o modo de vida tradicional indígena. Porém, os índios não estão aprisionados
nesse seu viver tradicional, cuja continuidade não lhes pode ser imposta. Se por um lado
não é constitucionalmente admissível adotar políticas de assimilação e de enfraquecimento
dos elementos culturais indígenas, por outro também não é possível pretender que a cultura
2333
2334

Art. 2°, III.
Art. 2°, IV.
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indígena se mantenha intocada ou pura, para que aqueles grupos se mantenham nos limites
de determinados estereótipos, como, por exemplo, o do selvagem seminu que habita
florestas. Isso significa que o direito à opção por um processo próprio de desenvolvimento
também inclui a possibilidade de optar por modelos menos alternativos, que incluam
fenômenos de empréstimo cultural, como, por exemplo, a fruição de bens industrializados.
O etnodesenvolvimento, como já visto, permite que cada povo tenha a liberdade plena para
decidir, conforme a sua própria cultura, quais bens e serviços e em que proporções
constituem necessidades básicas do seu processo de desenvolvimento objetivando uma
melhor qualidade de vida, o seu bem-estar e a sua felicidade Nem mesmo a possibilidade
de povos indígenas optarem por um desenvolvimento que se identifique plenamente com o
padrão majoritário pode ser excluída a priori. É preciso garantir a liberdade dos povos
indígenas determinarem livremente sobre tais questões relativas ao seu desenvolvimento, o
que se alinha inteiramente ao paradigma do desenvolvimento humano, que, como vimos,
engloba a possibilidade das pessoas escolherem o modo de vida que desejam viver,
devendo ter as condições e as oportunidades necessárias para realizarem essas escolhas.
O modo próprio de compreender o desenvolvimento se interrelaciona com o grau de
contato desejado com a sociedade majoritária. A tendência é no sentido de que quanto mais
alternativa for a compreensão de desenvolvimento menor será o contato desejado, bem
como a aceitação de interferências culturais externas, e vice-versa. Índios que se mantém
em estado de isolamento, assim, possuem uma visão alternativa de desenvolvimento
bastante acentuada, pois o seu modo de vida se baseia em premissas de felicidade próprias,
muito distanciadas daquelas que presidem atualmente os padrões majoritários e
inteiramente calcadas em seus usos, costumes, crenças e tradições particulares. De outro
lado, grupos que mantém algum tipo de contato, seja livremente desejado seja de origem
forçada no passado, já podem ter sofrido as conseqüências de fenômenos de empréstimo
cultural ou interculturalidade, relativizando os seus elementos culturais originários, o que
certamente influencia o seu modus vivendi, as suas necessidades básicas e, portanto, a sua
compreensão de desenvolvimento. Em suma, quanto maior o grau de contato e interação
com a sociedade majoritária, provavelmente menos alternativa será a compreensão de
desenvolvimento.

2335

Art. 2°, VI.
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Também é possível estabelecer algum tipo de relação entre a opção por um processo
próprio de desenvolvimento e o pluralismo jurídico, de maneira que, tendencialmente,
quanto mais alternativo for o desenvolvimento menor será a aplicação do direito comum.
Isso porque o elemento diferenciador estará mais preservado, tornando mais significativos
os usos, costumes, crenças, tradições e a organização social própria de uma dada
comunidade, o que reforça a regulação das suas condutas pelo seu direito próprio diante do
reconhecimento constante do artigo 231 da Constituição. Além disso, quanto mais
alternativo for o modelo de desenvolvimento, maior dependência o mesmo terá das
relações internas do grupo, as quais devem ser regidas a princípio justamente pelo direito
indígena. Conforme visto, a Convenção n° 169 da OIT assegura aos povos indígenas o
direito de manter seus próprios costumes e instituições, desde que compatíveis com os
direitos fundamentais positivados internamente e com os direitos humanos reconhecidos
internacionalmente2336. O Estatuto do Índio, de sua vez, assevera que serão respeitados os
usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações de
família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados
entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum2337, cabendo lembrar que a
doutrina entende que diante da Constituição de 1988 essa limitação material da Lei n°
6.001/73 deve ser afastada, aplicando-se o direito indígena a todos os assuntos internos2338.
Ao contrário, um desenvolvimento menos alternativo, portanto mais próximo do modelo
majoritário, revela a influência de fenômenos de empréstimo cultural e, conseqüentemente,
a perda de espaço dos elementos culturais originais daquele grupo, bem como a
necessidade crescente de relações externas, com os não índios, ensejando uma maior
incidência do direito comum. Nesse sentido, vale rememorar que o Estatuto do Índio não
só ressalva a possibilidade do direito comum ser aplicado às relações internas do grupo,
desde que esse seja o desejo dos seus membros2339, como, ainda, determina a aplicação das
normas de direito comum às relações entre índios não integrados e pessoas estranhas à
comunidade indígena, salvo quando sejam prejudiciais aos interesses indígenas e menos
favoráveis aos índios2340.

2336

Art. 8°, § 2°.
Art. 6°, caput.
2338
Como vimos quando tratamos do direito indigenista à manutenção da própria cultura no Brasil.
2339
Art. 6°, caput.
2340
Art. 6°, parágrafo único.
2337
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Como já visto2341, mesmo quando incidir o direito comum o aplicador do direito deve levar
em conta os costumes indígenas e o seu direito, em obediência à Constituição2342, à
Convenção n° 169 da OIT2343 e ao Estatuto do Índio2344.
Em outras palavras, a busca dos meios e bens necessários à manutenção de um modo de
vida absolutamente tradicional indígena, no contexto de uma visão radicalmente alternativa
de desenvolvimento, não deve ser restringida por normas jurídicas do direito comum,
sendo regulada a princípio pelo direito indígena. Ao contrário, se os padrões culturais
tradicionais já sofreram alguma relativização, desejada ou forçada, e o modelo de
desenvolvimento já incorpora bens e serviços não-tradicionais, a tendência é no sentido de
que paulatinamente passe a ser aplicável o direito comum, o que pode ocorrer, inclusive,
nas relações internas. É o caso, por exemplo, de uma comunidade indígena que incorporou
dentre as suas necessidades bens de consumo industrializados, e para a sua aquisição
deseja explorar as suas terras para gerar excedentes comercializáveis através da agricultura
intensiva. Nesse caso, disposições do direito comum relativas à preservação do meio
ambiente podem vir a ser aplicáveis.

3.4.3.4. O direito indigenista ao território e à utilização dos recursos naturais no
Brasil

O desenvolvimento humano importa nas pessoas terem os instrumentos e as oportunidades
necessárias para poderem escolher livremente o tipo de vida que desejam viver. Partindo
desta premissa, como já vimos, é inconcebível imaginar o desenvolvimento dos povos
indígenas sem que se lhes garanta o direito ao território e à utilização dos recursos naturais
respectivos.
Em 1987 Manuela Carneiro da Cunha anotou, com percuciência, que a disputa das terras
indígenas e de suas riquezas é o núcleo da questão indígena hoje no Brasil2345. Sua
2341

No tópico sobre o direito indigenista à manutenção da própria cultura no Brasil.
Art. 231.
2343
“Ao se aplicarem a esses povos leis e normas nacionais, deverão ser levados na devida consideração seus
costumes ou seu direito consuetudinário” (Art. 8°, § 1°).
2342
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observação, feita ainda no regime constitucional anterior, revela-se praticamente
atemporal, pois encerra uma verdade que se mantém desde o século XVI até os dias
atuais2346.
Qualquer que seja o modelo de desenvolvimento desejado por uma comunidade indígena
certamente o direito ao território e à utilização dos recursos naturais terá uma importância
capital. Em geral, os índios não vêem as suas terras como um bem econômico, tratando-se,
antes, do seu habitat, no contexto de modelos mais alternativos de desenvolvimento, nos
quais se observa uma forte presença dos elementos culturais originais. Nada impede,
porém, que as terras habitadas por um determinado povo indígena sejam também utilizadas
de forma menos vinculada à sua cultura tradicional, no bojo de modelos de
desenvolvimento mais semelhantes àquele da sociedade majoritária, como, por exemplo,
para a geração de excedentes econômicos visando a aquisição de bens e serviços
incorporados às necessidades dos seus membros por meios de fenômenos de empréstimo
cultural. Não foi à toa, portanto, que, como vimos, Gilberto Azenha incluiu entre as
premissas do etnodesenvolvimento indígena a segurança territorial e a garantia do usufruto
exclusivo dos recursos naturais2347. Sem os seus territórios respectivos a própria existência
dos povos indígenas é ameaçada, pois suas referências culturais ficam em sério risco uma
vez que se ligam diretamente ao meio ambiente, ao seu habitat ancestral, no qual são
fundadas suas crenças, tradições, religiões, artes e costumes2348.
Por tudo isso, como já anotamos em outra ocasião, não seria possível pretender respeitar os
povos indígenas brasileiros e promover a sua preservação como minorias culturais sem que
fossem protegidas as suas terras indígenas, tratando-se, portanto, de um direito
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“Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos em
que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as
condições peculiares reconhecidas nesta Lei” (Art. 1°, parágrafo único, grifos nossos).
2345
CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, p. 32.
2346
“A disputa pela posse permanente e pela riqueza das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
constitui o núcleo fundamental da questão indígena no Brasil” (STF, RE 183188/MS, DJ de 14/02/1997 p.
01988, Relator Ministro Celso de Mello).
2347
AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, p. 32.
2348
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 120.
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fundamental que integra o mínimo existencial imprescindível à cultura e à identidade
coletiva daqueles povos2349.
Nesse contexto, cabe analisar, ainda que rapidamente, a evolução histórica do tratamento
jurídico do tema no Brasil2350.
O nosso ordenamento jurídico colonial reconhecia a soberania dos índios sobre os seus
territórios, mas tratou-se de um reconhecimento apenas no plano formal, já que era
ardilosamente violado. Dentre os documentos legais que reconheciam esse direito cabe
citar2351: as Cartas Régias de 30 de julho de 1609 e de 10 de setembro de 1611, de Felipe
III, que afirmava o pleno domínio dos índios em relação aos seus territórios e às terras
alocadas nos aldeamentos; o Regimento das Missões do Estado do Maranhão e Pará, de
01 de dezembro de 1686, que assegura o direito dos índios permanecerem em suas terras; o
Alvará de 01 de abril de 1680, segundo o qual a concessão das sesmarias não desconstituiu
os direitos dos índios sobre suas terras, considerando-os os primários e naturais senhores
delas, com o que deu origem ao instituto do indigenato; a Lei de 06 de julho de 1755,
chamada de Lei Pombalina, a qual reiterou que nas terras dadas em sesmarias eram
reservados os direitos dos índios, mais uma vez mencionados como primários e naturais
senhores das suas terras, reforçando o indigenato; o Diretório dos Índios de 1758.
Aponta a boa doutrina, desde muito, que o indigenato é um título congênito e primário,
independente de legitimação por decorrer do fato de que os índios foram os primeiros a se
2349
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estabelecerem nas terras, ao contrário da mera ocupação, que é um título posterior e
adquirido, que depende do preenchimento de requisitos legitimatórios, razão pela qual já se
afirmou que em relação aos índios estabelecidos não há posse a legitimar, mas sim
domínio a reconhecer, decorrente de um direito originário e preliminarmente reservado2352.
O indigenato abarca não só o jus possessionis, mas também o jus possidendi. Assim,
embora até hoje o domínio das terras tradicionalmente ocupadas ainda não tenha sido
transferido aos índios, encontrando-se nas mãos da União, desde a época colonial
reconhece-se que as terras que serviam de habitat aos indígenas a eles pertenciam de
maneira histórica, como um direito pré-existente ao domínio português, estabelecendo uma
espécie de limite às autoridades que delas não podiam livremente dispor.
No período imperial brasileiro a soberania dos índios já não foi mais reconhecida, como
resultado da influência do paradigma de que cada povo deveria constituir-se em um
Estado, porém direitos indígenas sobre as terras continuam sendo formalmente
estabelecidos2353. O maior destaque da legislação daquela época sobre o tema foi, sem
dúvida, a já referida Lei 601, de 18 de setembro de 1850, chamada de Lei de Terras.
Aquele texto tratou das terras devolutas2354 e determinou que fossem reservadas das
mesmas pelo governo as terras necessárias à colonização indígena2355, em uma clara
comprovação de que o Estado ainda fomentava o aldeamento. Segundo entendimento de
João Mendes Júnior, a lei mantinha o reconhecimento do indigenato como fonte de
propriedade indígena em relação às terras que se encontravam ocupadas por hordas
selvagens estáveis, as quais não necessitavam, portanto, de legitimação com base na posse
ou ocupação, pois o que haveria a reconhecer seria o domínio, já que os índios eram os
seus naturais senhores, possuindo um

direito

originário,

congênito,

primário,

preliminarmente reservado sobre suas terras2356. O regulamento da Lei de Terras, trazido
pelo Decreto n° 1.318, de 1854, parece ter ido nesse sentido, sobrepondo aldeamentos e
terras imemoriais, ao mencionar que serão reservadas terras devolutas para colonização e
aldeamento de indígenas nos distritos onde existem hordas selvagens2357. O regulamento
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também assegurou que estas terras destinavam-se ao usufruto dos índios, não podendo ser
alienadas enquanto o governo imperial não conceder o pleno gozo delas2358. A Lei de
Terras, embora possa ensejar uma interpretação benéfica aos direitos territoriais indígenas,
na prática terminou provocando-lhes danos. Dispositivos que não permitiam o direito de
posse e ainda exigiam a apresentação de doações de sesmarias ou a compra às províncias
para que fosse registrado o direito sobre terras foram aplicados em relação aos índios,
levando muitas aldeias à extinção já que para aquelas comunidades tais exigências não
eram factíveis2359. Além disso, terras indígenas foram esbulhadas por meio de uma serie de
artifícios2360.
Já na fase republicana, a nossa Constituição de 1891 não se referiu à questão indígena,
apesar dos esforços positivistas já referidos. Cabe relembrar, entretanto, que o artigo 64
daquele texto trouxe um dispositivo que criaria muita polêmica em relação ao tema das
terras indígenas, ao repassar terras devolutas para o domínio dos Estados2361. Como já dito
alhures, conforme boa parte da doutrina as terras indígenas que já haviam sido assim
reconhecidas, demarcadas ou reservadas, não estavam incluídas nas terras devolutas
porque decorriam do indigenato, sendo assim congenitamente reservadas2362; entretanto a
redação pouco clara do texto constitucional terminou permitindo que os novos Estados e
seus municípios reivindicassem o direito de utilizarem livremente as terras indígenas2363.
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Pouco depois, a legislação que dispôs sobre o Serviço de Proteção aos Índios – SPI2364
previu que o Governo Federal, sempre que necessário, manteria entendimentos com os
governos dos Estados e Municípios para que estes cedessem terras devolutas necessárias às
povoações indígenas, as quais correspondiam aos aldeamentos extintos. Quanto aos
aldeamentos ainda à época existentes, a citada legislação não mencionava ser necessário
negociar com governos locais a cessão de terras, o que denota o entendimento de que
aquelas glebas eram tidas como devolutas e não haviam sido repassadas aos Estados pela
Constituição de 18912365. A legislação que criou o SPI previu, ainda, dentre as atribuições
daquele órgão as seguintes: a) por em prática os meios mais eficazes para evitar que os
civilizados invadam terras dos índios e reciprocamente; b) promover sempre que possível e
pelos meios legais a restituição dos terrenos que tenham sido usurpados dos índios2366.
Havia previsão, ainda, quanto à demarcação das terras ocupadas pelos índios, as quais
eram destinadas ao seu usufruto exclusivo, sendo nulos o seu arrendamento ou
alienação2367. Outras medidas destinadas à proteção da posse dos índios em relação às suas
terras foram objeto do Decreto n° 5.484, de 27 de junho de 19282368.
Em 1934, pela primeira vez a questão das terras indígenas foi tratada em uma Constituição
Brasileira. O artigo 129 daquele texto garantia o respeito à posse das terras dos silvícolas
que nelas se achem permanentemente localizados, sendo vedado aliená-las. A partir daí, se
alguma dúvida, embora infundada, ainda porventura existia no regime constitucional
anterior, firmou-se a certeza absoluta quanto ao fato de que as terras indígenas não podem
ser confundidas com as terras devolutas2369. Vale lembrar que Pontes de Miranda defendeu
que desde a Constituição de 1934 os indígenas tiveram assegurado constitucionalmente o
ius possidendi coletivo das terras por eles ocupadas, como resultado do ato-fato da posse
em caráter permanente, e que só não se chamou essa situação de propriedade para não
alargar ou deformar o conceito de propriedade, assinalando ainda que competia ao Estado
2364
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promover a evolução dessa propriedade coletiva para a propriedade individual à medida
que os laços grupais ou tribais fossem se afrouxando2370.
Dois anos depois, o Decreto n° 736, de 06 de abril de 1936, encarregou o Serviço de
Proteção ao Índio de impedir que as terras habitadas pelos silvícolas sejam tratadas como
se devolutas fossem, para o que deveriam ser demarcadas, fazendo respeitar, garantir,
reconhecer e legalizar a posse indígena pelos governos estaduais e municipais, bem como
pelos particulares2371. Além disso: a) previu que a proteção, a assistência, a defesa e o
amparo aos índios deveriam ser prestados na própria terra por eles habitadas, salvo
hipóteses de afastamentos por enchentes, secas, epidemias ou outras calamidades ou
motivos justificáveis2372; b) pretendeu garantir a posse das terras habitadas pelos índios
como condição indispensável e básica de sua tranqüilidade e de seu desenvolvimento
futuro2373; c) buscou impedir, pelos meios legais, que funcionários do SPI ou qualquer
particular, leigo ou religioso, se tornassem parceiros ou possuidores dos bens ou das terras
indígenas2374; d) determinou que o SPI promovesse os atos necessários para que fossem
respeitadas as posses dos índios já reconhecidas pela Lei de Terras ou outras posteriores,
mesmo em e tratando de aldeamentos extintos, provando que não se justifica que os índios
ou seus descendentes sejam espoliados de suas terras mesmo que os governos tenham
deixado de administrar ou superintender os aldeamentos ou estabelecimentos2375; e)
afirmou que ninguém poderia construir ou fazer benfeitorias em terras indígenas para gozo
ou lucro próprio, sob pena de aplicação da parte final do artigo 547 do Código Civil então
vigente, que determinava a reposição das coisas em seu estado anterior e a reparação dos
danos causados2376; f) estipulou que todos os imóveis construídos em terras indígenas, bem
como os bens móveis e semoventes nelas existentes ou introduzidos seriam considerados
de propriedade da comunidade indígena habitante daquelas terras2377. O Decreto
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considerava como sendo terras indígenas2378: a) aquelas nas quais à época os índios viviam
e que já primariamente habitavam; b) aquelas que os índios à época habitavam e eram
necessárias ao meio de vida compatível com seu estado social, utilizadas para caça, pesca,
indústria extrativa, lavoura ou criação; c) aquelas que já houvessem sido ou viessem a ser
reservadas para o uso dos índios, ou fossem reconhecidas como de sua propriedade a
qualquer título. Como se nota, o Decreto trouxe princípios que depois seriam incorporados
ao direito indigenista brasileiro no plano constitucional e infraconstitucional, inclusive no
Estatuto do Índio2379.
A Carta Constitucional de 1937 previu que seria respeitada aos silvícolas a posse das terras
em que se achem localizados em caráter permanente, vedando-lhes, mais uma vez, a
possibilidade de aliená-las2380. Disposição de conteúdo praticamente idêntico foi veiculada
pela Constituição de 19462381. Já a Carta de 1967 inovou substancialmente na questão: as
terras ocupadas pelos silvícolas foram expressamente incluídas dentre os bens da
União2382, sendo-lhes assegurada não só a sua posse permanente como, ainda, o direito ao
usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes2383.
A Lei 5.371, de 05 de dezembro em 1967, extinguiu o Serviço de Proteção ao Índio e criou
um novo órgão para tratar da questão indígena, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI.
Dentre os princípios da política indigenista a ser implementada pelo órgão consta o da
garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos
naturais e de todas as utilidades nela existentes2384.
A Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro 1969, de sua vez, manteve as premissas
básicas até então conhecidas, prevendo a inclusão das terras ocupadas pelos silvícolas entre
os bens da União2385, a sua inalienabilidade e o direito indígena à sua posse permanente e
ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes2386.
Mas foi além, aprimorando a disciplina constitucional daquelas glebas ao determinar que
2378
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ficavam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que
tivessem por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas,
sem que tal nulidade e extinção pudesse dar aos ocupantes direito a qualquer ação ou
indenização contra a União e a Fundação Nacional do Índio2387. Esta última passou, dessa
forma, a ter status constitucional.
Alguns anos mais tarde a Lei n° 6.001/1973 dispôs longamente sobre as terras indígenas.
Dentre as obrigações da União, dos Estados e dos Municípios, bem como dos órgãos das
respectivas administrações indiretas, voltadas à proteção das comunidades indígenas e à
preservação dos seus direitos fez constar: a) garantir aos índios a permanência voluntária
no seu habitat, proporcionando-lhes ali os recursos para seu desenvolvimento e
progresso2388; e b) garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da
Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras
existentes2389. Além disso, disciplinou longamente as terras indígenas, dedicando-lhes todo
o Título III2390. Foram consideradas terras indígenas três tipos distintos de glebas2391: a) as
terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referiam os artigos 4º, IV, e 198, da
Constituição então vigente2392; b) as áreas reservadas, estabelecidas pela União em
qualquer parte do território nacional, sendo destinadas à posse e ocupação pelos índios,
para que possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utilização
das riquezas naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais, sendo
organizadas sob a forma de reserva indígena, parque indígena ou colônia agrícola
indígena2393; c) as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas2394.
Embora o Estatuto do Índio efetivamente preveja estes tipos de terras indígenas, tais
disposições, na prática, não possuem maior repercussão. A reserva indígena é uma área
destinada a servir de habitat a um grupo indígena, com os meios suficientes à sua
subsistência2395. Parque indígena, de sua vez, é a área contida em terra na posse de índios,
cujo grau de integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos
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da União, em que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da
região2396. Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração agropecuária,
administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e
membros da comunidade nacional2397. Além disso, foi prevista a figura do território
federal indígena, que seria a unidade administrativa subordinada à União, instituída em
região na qual pelo menos um terço da população seja formado por índios2398. Conforme
Carlos Frederico Marés Filho, existe uma certa confusão conceitual sobre as denominadas
reservas indígenas, tendo em conta que esse nome termina sendo utilizado para se referir a
qualquer terra indígena, mesmo que seja de ocupação tradicional, ao mesmo passo em que
as demais categorias seriam meros nomes, sem maior repercussão jurídica2399. Por tudo
isso, na prática as terras de ocupação tradicional constituem a principal espécie de terra
indígena centralizando praticamente todas as discussões.
O Estatuto do Índio, dentre outras disposições, em relação às terras indígenas: a) proibiu a
possibilidade de serem objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que
restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas2400;
b) vedou nessas áreas a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades
indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade
agropecuária ou extrativa2401; c) determinou a sua demarcação administrativa de acordo
com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo2402, devendo ser concluída no
prazo de cinco anos2403; d) estipulou a hipótese de intervenção da União quando presentes
certos motivos ali enumerados, sendo determinada essa providência por decreto do
Presidente da República2404; e) dispôs que as terras espontânea e definitivamente
abandonadas por comunidade indígena ou grupo tribal reverterão, por proposta do órgão
federal de assistência ao índio e mediante ato declaratório do Poder Executivo, à posse e ao
domínio pleno da União2405; f) previu diversos mecanismos de defesa através de medidas
judiciais e extrajudiciais, levadas a cabo pela FUNAI, pelas Forças Armadas e Auxiliares,
2396
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2402
Art. 19, §§ 1º e 2º.
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pela Polícia Federal, pela União, pelo Ministério Público Federal e pelos próprios grupos
tribais ou comunidades indígenas2406; g) declarou que são inusucapíveis e que sobre elas
não poderá recair desapropriação, salvo em hipótese da intervenção ali prevista2407; h)
incluiu as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas e o
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras
ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas dentre
os bens do Patrimônio Indígena2408; i) estabeleceu que as riquezas do solo, nas áreas
indígenas, somente pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade
o exercício da garimpagem, faiscação e cata das áreas referidas2409; j) afirmou que a
exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos índios, ou do domínio da
União, mas na posse de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da legislação vigente,
observado o disposto naquela Lei2410; k) estatuiu que nessa mesma exploração a
participação no resultado, as indenizações e a renda devida pela ocupação do terreno,
reverterão em benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena2411; l)
condicionou, na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem-estar dos
silvícolas, a autorização de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, ao prévio
entendimento com o órgão de assistência ao índio2412; m) vinculou o corte de madeira nas
florestas indígenas consideradas em regime de preservação permanente à existência de
programas ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas na exploração
agropecuária, na indústria ou no reflorestamento2413.
Mas não foi só. O Estatuto do Índio ainda declarou a nulidade e a extinção dos efeitos
jurídicos dos atos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a
ocupação das terras habitadas pelos índios ou comunidades indígenas2414, inclusive no que
concerne às terras que tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas
em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular2415. Previu também que ninguém terá
direito a ação ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao índio ou os
silvícolas em virtude dessa mencionada nulidade e extinção, ou de suas conseqüências
2406
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econômicas2416. Porém, em uma infeliz disposição permitiu, em caráter excepcional e a
juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao índio, a continuação, por prazo
razoável dos efeitos dos contratos de arrendamento em vigor na data daquela Lei, desde
que a sua extinção acarrete graves conseqüências sociais2417.
Embora existam discussões doutrinárias em relação à situação jurídica do Estatuto do Índio
e de alguns dos seus dispositivos, girando em torno da sua inconstitucionalidade frente à
Constituição à época vigente ou da sua não recepção total ou parcial pela atual Lei Maior,
no geral o texto trouxe avanços em relação ao tema das terras indígenas, ainda que, como
vimos, certas figuras ali previstas não tenham qualquer repercussão.
A Constituição de 1988 representa um grande marco na história dos direitos territoriais
indígenas no Brasil, não só por reconhecer aos índios os direitos originários às terras
tradicionalmente ocupadas, de forma a consagrar o indigenato, como, também, por ter
disciplinado longamente seu regime jurídico. A proteção das terras indígenas, além de ter
sido aperfeiçoada em seu conteúdo, foi alçada ao nível constitucional em sua forma.
Essa preocupação é coerente com o sistema constitucional adotado. De nada adiantaria um
discurso de abandono dos propósitos assimilacionistas e de adoção da alteridade, através
da afirmação expressa do reconhecimento da organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições indígenas, se o espaço físico necessário ao pleno desenvolvimento
desses direitos não fosse garantido. O respeito aos povos indígenas brasileiros e a sua
preservação enquanto minorias culturais não serão possíveis sem essa providência, até
porque a cultura se expressa e se desenvolve através de manifestações que têm como
referência um dado território e as suas características físicas, climáticas, ambientais, assim
como a sua importância para as artes, a religiosidade, as crenças e as tradições de um povo.
Dessa maneira, garantir as terras necessárias à sobrevivência dos grupos indígenas é parte
imprescindível – embora insuficiente se isoladamente considerada2418 – para a própria
preservação da cultura dessas minorias brasileiras. Trata-se de um direito fundamental
vinculado não só à questão da moradia, mas também e principalmente à noção de habitat e
à identidade coletiva desses grupos, considerando que a privação da terra é fator
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determinante para a sua fragilização e que pode levar ao seu desaparecimento. A terra,
assim, é entendida pelos índios como o território no qual vivem, não como uma
mercadoria, um instrumento de especulação econômica ou um bem voltado à geração de
riqueza. Por isso, como já adiantado retro, o direito à terra integra o mínimo existencial dos
povos indígenas. Ao mesmo tempo, a sua violação fere também o direito de todo o povo
brasileiro à preservação do patrimônio cultural (artigos 215 e 216).
Nota-se, sem maior esforço, que este tipo de relação com as terras é substancialmente
diverso do que ocorre com os integrantes da sociedade não-índia, razão pela qual se pode
falar em território étnico indígena. Saliente-se que embora o constituinte tenha evitado
mencionar a palavra território, esse tipo de temor, como já vimos, é infundado, diante da
ausência de qualquer ameaça à soberania nacional. Nesse sentido, Luiz Felipe Bruno Lobo
aponta, com razão, que a declaração de que as terras indígenas constituem verdadeiros
territórios não afeta o Estado brasileiro, e que o Brasil é um Estado multinacional e
multiterritorial, no qual as nações indígenas habitam seus territórios sem qualquer prejuízo
para a soberania nacional dominante2419. Vale lembrar ainda que, embora com uma
conotação específica, o Estatuto do Índio trouxe a previsão da instituição de territórios
federais indígenas, sem que isso tenha causado qualquer problema ou dúvida em relação à
soberania2420. Como se não bastasse, até mesmo a jurisprudência já utiliza a expressão
território indígena2421.
Diante do quanto acima exposto, pode-se concluir que o detalhamento constitucional do
regime jurídico das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, trazido pelos artigos 20,
2419

LOBO, Luiz Felipe Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr,
1996, p. 47.
2420
Art. 30.
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No Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, a ementa do conflito de competência nº 39.389 - MT
(2003/0101829-0), Relatora Ministra Laurita Vaz, 3ª seção, julgamento de 10/03/2004, mencionou a prática
de crimes em razão de conflito pela posse de território indígena. No Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
vide: Apelação Cível n° 2000.01.00.096900-1/AC, Quinta Turma, decisão de 23/04/2007, DJ de 17/05/2007
p. 55, Relator Desembargador Federal João Batista Moreira; Agravo de Instrumento n° 1999.01.00.0180559/AC, Quinta Turma, decisão de 23/04/2007, DJ de 17/05/2007 p. 48, Relator Desembargador Federal João
Batista Moreira; Apelação Cível n° 1997.01.00.023962-6/MT, Terceira Turma Suplementar, decisão de
25/11/2004, DJ de 16/12/2004 p. 88, Relator Juiz Federal Wilson Alves de Souza (convocado); Apelação
Cível n° 9001143652/MT, Quarta Turma, decisão de 24/06/1998, DJ de 17/08/1998 p. 116, Relator Juiz
Mário César Ribeiro, segundo a qual “O território indígena é constituído não só pela área efetivamente
ocupada pelo grupo tribal, isto é, a que circunda a aldeia e as roças, mas também as imprescindíveis à
conservação de sua identidade étnico-cultural”; Mandado de Segurança n° 8901246163/DF, Primeira Seção,
decisão de 23/04/1990, DJ de 21/05/1990 p. 10266, Relator Juiz Jirair Aram Meguerian. Já no Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, vide: Agravo de Instrumento n° 2007.04.00.036538-0/SC, Terceira Turma,
documento TRF400170991, decisão de 09/09/2008, D.E. de 24/09/2008, Relatora Maria Lúcia Luz Leiria;
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XI, 22, XIV, 49, XVI, 176, § 1°, 231, caput e §§ 1° a 7°, todos da parte dogmática, além do
artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é uma preocupação que se
justifica pela sua íntima relação com a liberdade e a sobrevivência física e cultural das
comunidades indígenas, tratando-se de um conjunto de direitos subjetivos públicos que tem
como objetivo assegurar a própria continuidade histórica dessas comunidades culturais.
A construção desse regramento constitucional não foi tarefa fácil na Assembléia
Constituinte, tendo ocorrido sérias resistências dos opositores da causa indígena, os quais
incluem desde aqueles que temem a possibilidade de ser deflagrado um processo político
de independência e de constituição de Estados indígenas, o que, como vimos, não tem o
menor fundamento, àqueles que têm os seus interesses econômicos contrariados pelos
direitos territoriais coletivos daqueles povos a partir do momento em que são criados
entraves jurídicos para a posse e a exploração dos recursos naturais de terras indígenas por
parte de terceiros não índios2422.
Cabe anotar que a vitória indígena nos trabalhos constituintes acerca da afirmação dos seus
direitos territoriais tem uma carga de legitimidade muito forte, especialmente considerando
que os dados disponíveis indicam que a maior parcela do povo brasileiro apóia o texto
constitucional. Na já mencionada pesquisa realizada pelo Instituto Socioambiental e pelo
IBOPE em fevereiro de 2000, 64% dos entrevistados se manifestaram no sentido de que a
quantidade atual de terras indígenas, a qual é estimada em cerca de 11% do território
nacional, é adequada ou pouca, contra apenas 22% que entenderam se tratar de muita terra
e 10 que não souberam ou não quiseram opinar2423. Além disso, 70% respondeu que os
índios deveriam continuar a ter o direito sobre as suas terras em oposição a 24% que
defendem que eles deveriam perder o direito sobre as terras e 6% que não sabia ou não
quis opinar2424. Finalmente, indagados sobre qual seria o maior problema que afeta os

Apelação Cível n° 9604425498/PR, Terceira Turma, decisão de 05/08/1999, documento TRF400073136, DJ
de 08/09/1999, Relator Sérgio Renato Tejada Garcia.
2422
Sobre os embates acerca dos direitos indígenas na constituinte, vide, dentre outros: LACERDA, Rosane.
A participação indígena no processo constituinte. In Caderno Constituição & democracia, n° 20, Brasília,
UnB/SindjusDF, março de 2008, pp. 16-17; LACERDA, Rosane. Os Povos Indígenas e a Constituinte.
Disponível
em
http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/comissoes/clp/seminarioconstituicao-20-anos/, acesso em 13/12/2008; EVANGELISTA, Carlos Augusto Valle. Direitos Indígenas: o
debate na Constituinte de 1998. Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-graduação em
História Social, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de
Janeiro: UFRJ/IFICS, 2004, disponível em www.cipedya.com/web/FileDownload.aspx?IDFile=149151,
acesso em 14/12/2008.
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SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, pp. 67-68.
2424
SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, pp. 69-70.
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índios atualmente, a ampla maioria dos entrevistados afirmou se tratar da invasão de terras
indígenas pelos brancos, dentre treze respostas possíveis2425.

3.4.3.4.1. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios

O cerne do detalhamento constitucional dos direitos coletivos territoriais indígenas é o
artigo 231, o qual disciplina as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as quais
consubstanciam a principal espécie do gênero terras indígenas. Como já referido retro, as
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios constituem a principal espécie de terra
indígena, posto que as demais não possuem maior repercussão. Apesar disso, dentre as
disposições do artigo 231 os parágrafos 3°, 5° e 7°, em tese, possuem um alcance mais
amplo e são teoricamente aplicáveis também às demais espécies de terras indígenas2426.

3.4.3.4.1.1. Conceito constitucional

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são uma espécie de terra indígena, o que
significa dizer que nem toda terra indígena é necessariamente de ocupação tradicional. É
possível, por exemplo, a aquisição pelos índios de glebas por meio de contrato de compra e
venda regido pelo direito civil comum. A constituição menciona terras tradicionalmente
ocupadas. Logo, é preciso ocupação tradicional, a qual se relaciona com os quatro
requisitos do § 1° do artigo 231. A tradicionalidade de uma ocupação carrega em si a idéia
de alguma temporariedade. Como vimos acima, as tradições indígenas são transmitidas de
uma geração a outra, o que permite concluir que a ocupação tradicional envolve uma
maneira própria de relação com a terra que atravessa gerações.
O que a Constituição não exige, de forma alguma, é a imemorialidade da ocupação, ou
seja, a presença indígena contínua desde épocas tão remotas que se perdem na memória. A
2425
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Também o inciso XVI do artigo 49 e o artigo 176, § 1°, em tese, são aplicáveis a todas as terras
indígenas, sejam elas tradicionais ou não.
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ocupação imemorial indígena contínua, sempre que ainda se fizer presente, implicará em
ocupação tradicional, mas nem toda ocupação tradicional precisa ser imemorial.
Por outro lado, o fato de ter havido ocupação indígena em um passado bastante remoto não
gera, por si só, a natureza de terra tradicional indígena. A conclusão contrária seria
absurda, tendo em vista que, como o território brasileiro era habitado exclusivamente pelos
índios antes da chegada dos portugueses, o tornaria integralmente indígena, negando,
assim, a realidade histórica e atual. Essa tese, juridicamente infundada, é conhecida como
síndrome de Copacabana, e é menos utilizada pelos defensores dos direitos indígenas do
que pelos seus opositores, os quais procuram deliberadamente disseminar o temor de que
os direitos territoriais coletivos daqueles povos terminarão por fazer com que todas as
áreas do país sejam caracterizadas como terras tradicionais indígenas2427. É necessário
identificar, caso a caso, através de estudo antropológico, se a ocupação indígena tem ou
não as características temporais adequadas para ser caracterizada como tradicional. As
terras cujas ocupações foram tão remotas que não mais podem ser incluídas na categoria de
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios podem caracterizar uma outra espécie, a de
terras não propriamente indígenas. Segundo Aurélio Veiga Rios, devem ser entendidas
como terras não propriamente indígenas aquelas nas quais não há uma ocupação marcante
ou reivindicação dos índios, mesmo que em algum momento do passado tenha sido
evidente a presença indígena na área. Segundo o autor citado essas terras podem ser
adquiridas na forma do direito civil para solucionar novas demandas ou pressões
econômicas e sociais de forma pacífica2428.
Em nosso entendimento a Constituição não exige como requisito da ocupação tradicional
que a terra estivesse na posse dos índios na data da sua promulgação2429. Não há essa
2427
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veremos adiante, podem ser adquiridas como forma de compensação nos casos excepcionais em que seja
impossível em termos fáticos devolver as terras tradicionais das comunidades indígenas removidas.
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Embora não haja um entendimento conclusivo do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, alguns
Ministros se pronunciaram em sentido contrário, por exemplo, no RE 219.983/SP, o qual foi um dos dois
precedentes que originaram a súmula 650 daquela Corte. Os ministros Marco Aurélio, que foi o relator desse
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exigência expressa, e nem poderia haver. Vincular o conceito de terras tradicionalmente
ocupadas à posse indígena em 1988 é um grave equívoco. Em primeiro lugar porque o
conceito de posse civil não é aplicável a essas comunidades, como veremos adiante. Ainda
que assim não fosse, a prova de uma posse civil em data certa e determinada, no caso o dia
05 de outubro de 1988, poderia ser, no mais das vezes, impossível de ser feita pelas
comunidades indígenas, o que solaparia os seus direitos por meio de uma interpretação
tortuosa e inconstitucional, especialmente no que concerne aos povos indígenas em
isolamento, que não possuem contato com a sociedade envolvente. É certo que se a terra já
estava sob ocupação indígena desde a data da promulgação da Constituição, teremos um
bom indicador da tradicionalidade. Além disso, como já mencionado acima, na hipótese da
posse indígena atual ser também imemorial tratar-se-á, sem dúvida, de terra
tradicionalmente ocupada. Ao mesmo tempo, não se pode afastar a possibilidade de que
em 05 de outubro de 1988 houvesse glebas na posse indígena por razões outras que não a
ocupação tradicional ou a posse imemorial. E, no nosso entendimento, uma ocupação
relativamente recente, não imemorial, de uma gleba, mesmo que adquirida na forma do
direito civil comum, com o passar do tempo pode se tornar tradicional.
A utilização de uma terra por uma comunidade indígena durante um longo período pode ter
como resultado a sua tradicionalização. Ao nosso ver, essa é uma forma especial de
aquisição de propriedade da União, que pode ser chamada de usucapião constitucional
especial indígena, o qual ocorre quando uma coletividade indígena utiliza uma gleba por
longo tempo, tornando-a tradicional e fazendo com que a propriedade seja transmitida à
União. Essa forma de usucapião não possui um tempo constitucionalmente determinado, e
a sua prova dependerá de laudo antropológico. Não será possível esse usucapião,
entretanto, naqueles casos nos quais o domínio da terra for adquirido pela comunidade
indígena nos moldes do direito civil. Em tais situações a utilização da terra por longo
período não resulta no usucapião constitucional especial indígena, pois seria ofensivo à
autodeterminação indígena e ao princípio da sua máxima proteção retirar dos povos
indígenas um domínio que já possui. De outro lado, não custa salientar, ainda, que se um
índio utilizar individualmente uma terra pode adquiri-la por usucapião especial indígena,
julgado, Nelson Jobim e Carlos Velloso foram explícitos quanto à exigência de posse atual. O primeiro
consignou no seu voto que há na Constituição, em relação às terras tradicionalmente ocupadas por índios, “a
demonstração inequívoca de se haver preservado a situação concreta por ela apanhada” (o inteiro teor desse e
dos
votos
dos
demais
ministros
citados
está
disponível
em
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=219983&classe=RE,
acesso
em
24/12/2008).
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de natureza legal2430, em seu nome, o que também não se confunde com a hipótese de
usucapião constitucional especial indígena.
Dessa maneira, uma área que entrou na posse indígena em 04 de outubro de 1988 pode não
ter nada de tradicional. De outro lado, é possível indagar se uma área cuja posse foi
transferida aos índios em 06 de outubro de 1988 já ensejar ou não uma ocupação que se
caracteriza como tradicional.
Importante frisar, ainda, que muitas áreas se encontravam na posse de terceiros na data da
promulgação da Constituição devido a violências e espoliações cometidas contra os índios.
Nesse ponto, não se pode olvidar que a Constituição afirmou, no § 6° do seu artigo 231,
que são nulos e extintos os atos de uso, domínio ou posse que sejam incidentes sobre terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios. Aqui se trata de posse no conceito civilista
comum, já que a Lei Maior se dirige nessa passagem aos não índios. Esse raciocínio é
agasalhado ainda pela menção à posse permanente dos índios sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, determinada pelo § 3° do mesmo artigo 231, bem como pela
imprescritibilidade dos direitos indígenas, garantido pelo § 4°, também do mesmo
dispositivo. Logo, esses dispositivos deixam claro que o fato de alguém, não índio, estar
na posse de uma terra, em qualquer tempo, não afasta a ocupação tradicional indígena.
Isso se aplica não só em relação às posses dos não índios sobre terras tradicionais
indígenas que existiam em 05 de outubro de 1988, mas, também, àquelas que ocorrerem
posteriormente ou que venham a ocorrer no futuro.
A retirada forçada, violenta ou ardilosa dos índios das suas terras não lhes retira a
tradicionalidade, nem legitima títulos de propriedade derivados desse ato. Inconstitucional
sob o prisma jurídico, assim, ao nosso sentir, defender a necessidade da constatação da
posse indígena na data de promulgação da constituição como requisito necessário à
caracterização da ocupação tradicional, já que esta interpretação culminaria por legitimar
os históricos esbulhos sofridos pelos índios, retirando a possibilidade de recuperação de
terras que lhes foram tomadas pelas mais diversas formas de violência, desde a força bruta
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Consoante previsto no Estatuto do Índio: “Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio,
por dez anos consecutivos, trecho de terra inferior a cinqüenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União, ocupadas por grupos
tribais, às áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal”.
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até as artimanhas jurídicas, apenas pelo fato das mesmas estarem, por isso mesmo, nas
mãos de terceiros naquela determinada data2431.
São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, conforme o § 1° do artigo 231: a) as por
eles habitadas em caráter permanente; b) as utilizadas para suas atividades produtivas; c)
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar; e
d) as necessárias a sua reprodução física e cultural. No nosso entendimento, basta que a
gleba em questão preencha um dos requisitos acima para que possa ser caracterizada como
terra tradicional2432. Ademais, por expressa determinação constitucional, a compreensão de
cada um desses requisitos deve ser realizada segundo os usos, costumes e tradições
indígenas. Dessa maneira, por exemplo, as noções constitucionais de habitação
permanente, atividade produtiva, preservação, bem-estar, reprodução física e cultural,
devem ser compreendidas a partir da cultura índia, e não à luz do entendimento do direito
civil da sociedade majoritária2433. Encontra-se aqui uma clara manifestação de abertura
constitucional2434. Além do mais, na prática, o preenchimento desses requisitos, bem como
a existência ou não de ocupação tradicional, deverá ser objeto de estudo em laudo
antropológico específico. Isso não impede, entretanto, que algumas observações já possam
ser feitas sobre o tema.
Habitação permanente não deve ser lido como moradia permanente, pois, a princípio,
especialmente quando se trata de grupos indígenas, habitação revela um conteúdo mais
amplo do que moradia. Esta última é abrangida por aquela, mas pode haver habitação sem
que haja moradia2435. É preciso considerar tribos nômades, com moradia sazonal ou
perambulação. Uma interpretação estreita de habitação, no sentido restrito de moradia,

2431

O Ministro Néri da Silveira, em voto proferido na Ação Cível Originária 323, julgada pelo Supremo
Tribunal Federal, que cuidava da nulidade de títulos dominiais expedidos pelo Estado de Minas Gerais que
incidiam sobre áreas de terras tradicionais dos índios Krenak registrou: “Tratava-se de terras ocupadas por
índios ao longo do tempo e se houve remoção, como ficou demonstrado nos autos, de forma violenta, isso
não as descaracterizou como terras de índios”. No mesmo sentido, o Ministro Ilmar Galvão consignou em
voto no julgamento ainda não finalizado da ACO 469-RS, naquela mesma corte, que a retirada compulsória
ou expulsão dos índios não descaracteriza uma terra tradicionalmente ocupada por índios, nem acarreta a
transferência do domínio da área para os Estados.
2432
Em sentido contrário, José Afonso da Silva entende que as quatro condições são “todas necessárias e
nenhuma suficiente sozinha” (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo:
Malheiros Editores, 2005, p. 866).
2433
No mesmo sentido: SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo:
Malheiros Editores, 2005, p. 866.
2434
MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1308.
2435
Não se trata aqui, dos conceitos de direito à moradia ou de direito à habitação, normalmente utilizados
como sinônimos.
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seria praticamente exigir o aldeamento dos índios, o que poderia violar seriamente as suas
características culturais. Além disso, cemitérios ou lugares sagrados, por exemplo, ainda
que distantes dos imóveis destinados à moradia propriamente dita, devem ser considerados
locais habitados pelos índios de maneira tradicional e permanente.
A expressão terras habitadas em caráter permanente, também remete, assim como ocorre
com a ocupação tradicional, à idéia de alguma temporariedade2436, que, ao nosso ver, pode
ser relacionada a fatos do presente ou do passado. É fácil concluir que uma gleba na qual
atualmente uma comunidade indígena habita, com intenção de permanência, preenche o
requisito constitucional. Porém, a área da qual foi expulsa uma comunidade, por exemplo,
não perde a natureza de terra de habitação permanente indígena. Ou seja, uma habitação
pretérita ainda repercute no presente. Isso porque, é preciso lembrar mais uma vez, o § 6°
do artigo 231 da Constituição Federal de 1988 afirma a nulidade dos atos que tenham por
objeto a ocupação, o domínio ou a posse de terras tradicionalmente ocupadas por índios, o
que permite a hipótese da terra de habitação permanente estar momentaneamente em mãos
de terceiros. Essa afirmação é, também, reforçada pelo § 3° do mesmo dispositivo, que
determina que cabe aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do
solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras tradicionalmente por eles ocupadas, bem
como pelo § 4°, ainda do artigo 231, segundo o qual tais glebas são inalienáveis e
indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. A conclusão contrária, além de
francamente inconstitucional, levaria a uma injustiça ímpar, pois bastariam atos de
violência e esbulho para descaracterizar uma terra tradicional indígena. O ponto de vista
aqui defendido, importante anotar apesar de óbvio, não sustenta juridicamente a já citada
síndrome de Copacabana. A Constituição, como já afirmamos, não determina que todas as
glebas nas quais em tempos bastante remotos ou imemoriais havia presença indígena
devem ser entendidas atualmente como terras tradicionais indígenas. Assim, não se pode
confundir habitação imemorial, de resto não mencionada pela Constituição em nenhum
dispositivo, com habitação em caráter permanente. Logo, terras habitadas apenas em
tempos imemoriais pelos índios não são atuais terras de habitação permanente indígenas.
De outra monta, uma habitação indígena atual pode não ter o caráter de permanência
necessário à caracterização de uma terra tradicional. É o que pode ocorrer, por exemplo, se
houver uma remoção excepcional de uma comunidade indígena de suas terras, na forma
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prevista no § 5° do artigo 231, cujos requisitos obrigatórios serão adiante estudados. Parece
evidente que o local para onde forem levados índios removidos provisoriamente não
poderá ser caracterizado como sendo de habitação permanente, embora possa ser
eventualmente a habitação atual. A exceção seria a hipótese da remoção durar o suficiente
para a nova área se tornar de habitação permanente, o que, ressalte-se, não
necessariamente retiraria essa natureza da terra antiga de onde os índios foram removidos.
As atividades produtivas variam conforme o grupo indígena de que se trata, não havendo
homogeneidade. Tais atividades dependerão das decisões tomadas em relação ao
etnodesenvolvimento indígena com base na sua autodeterminação. Assim, a terras
utilizadas para as atividades produtivas indígenas, podem ser, por exemplo, as destinadas
à agricultura, à caça, à coleta, à pesca ou a outras atividades fortemente tradicionais. É
possível, de outro lado, que existam atividades produtivas não tradicionais sendo
desenvolvidas em terras tradicionais. Este é um fenômeno relativamente comum a
diversos grupos indígenas, os quais, muitas vezes, seja pela perda de parte expressiva dos
territórios tradicionais pelas frentes de expansão dos não-índios, seja pelo fracasso da
atuação do Estado e dos órgãos de assistência, se vêem forçados a alterar seus meios de
produção econômica em nome da sobrevivência. Pode ser, ainda, resultado de uma decisão
livremente tomada com base na autodeterminação indígena, por parte de uma determinada
comunidade que deseja um desenvolvimento mais próximo do modelo comum, com a
incorporação, por exemplo, de bens industrializados.
No que concerne às terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários ao bem-estar indígena, a expressão pode incluir, a título exemplificativo, as
áreas de nascentes de rios que suprem as necessidades de água potável ou as de reprodução
das espécies de animais que os índios caçam. Como se sabe, é íntima a relação entre
índios, terras e meio ambiente, porém mais uma vez não encontraremos uma
homogeneidade entre os diversos grupos existentes, sendo necessário um estudo casuístico.
Finalmente, as terras necessárias à reprodução física e cultural dos índios devem
compreender aquelas indispensáveis à transmissão da cultura própria às futuras gerações
indígenas à luz de um quadro de aumento demográfico da comunidade. Aqui também
podem ser incluídos locais sagrados ou cemitérios.
2436

Negar a existência de alguma temporariedade levaria à possibilidade dos índios escolherem livremente
qualquer local.
614

Relembre-se, por oportuno, que permanência, provisoriedade, habitação, atividades
produtivas, preservação, bem-estar são termos cuja compreensão deve ser atingida caso a
caso, considerando as peculiaridades da cultura indígena envolvida. Assim, habitar em
caráter permanente, ou utilizar em atividade produtiva, à luz da cultura indígena, pode não
exigir necessariamente a posse nos termos do direito civil.
Nos termos da Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da
União2437, a quem compete demarcá-las2438. A União também deve proteger e fazer
respeitar todos os bens indígenas2439. O fato de a Constituição conferir à União essas e
outras atribuições, dentre as quais se inclui a competência privativa para legislar sobre
populações indígenas2440, não exime Estados e Municípios de obrigações para com esses
povos. O procedimento demarcatório, é certo, é da competência material da União. Mas,
por exemplo, caso as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios incidam em áreas tidas
como devolutas ou tituladas por qualquer razão em nome do Estado ou Município, estas
entidades têm a obrigação constitucional de não opor obstáculos fictícios ou
procrastinadores à demarcação. Além disso, no que se refere à proteção e ao respeito das
comunidades e bens indígenas, é preciso não esquecer que é dever constitucional de todas
as entidades federadas proteger os bens de valor histórico e cultural2441. Como se não
bastasse, vários serviços públicos prestados pelos Municípios ou Estados podem atender às
comunidades indígenas2442, como por exemplo aqueles ligados a educação, saúde,
transporte, saneamento, iluminação, segurança2443.

2437

Artigo 20, XI.
Adiante trataremos da demarcação.
2439
Artigo 231, caput.
2440
Artigo 22, inciso XIV.
2441
Artigo 23, incisos III e IV.
2442
O artigo 2° do Estatuto do Índio, parcialmente recepcionado pela Constituição de 1988, determina várias
obrigações à União, aos Estados e aos Municípios em relação à proteção das comunidades indígenas e à
preservação dos seus direitos.
2443
Dentro de terras indígenas eventuais ações policiais devem ficar a cargo de autoridades da União. O
Estatuto do Índio prevê, no seu artigo 34, que “O órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a
colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, para assegurar a proteção das terras
ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas”. Sobre o tema vide o Decreto n° 4.412, de 07/12/2002.
Excepcionalmente poderão ocorrer ações da polícia civil ou militar em área indígena, a pedido da
comunidade respectiva ou com o seu consentimento expresso, o que se dá especialmente quando a terra
indígena é localizada dentro do perímetro urbano, a exemplo do que ocorre na Terra Indígena de Coroa
Vermelha, na Bahia.
2438
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Como bens da União, às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios se aplicam regras
típicas dos bens públicos em geral2444. Dessa forma, por exemplo, um ato lesivo às mesmas
pode ser objeto de ação popular2445 e elas não podem ser usucapidas2446. Porém, estão
submetidas a um regime jurídico especialmente delineado pela Constituição,
especialmente nos parágrafos do artigo 231, sem prejuízo de outros mecanismos de
proteção que venham ser determinados pelo legislador ordinário.
Esse regime, diante da sua natureza constitucional, não admite restrições aos direitos
indígenas trazidas pela legislação inferior. É o caso, por exemplo, da hipótese de
intervenção da União em terras indígenas, prevista pelo Estatuto do Índio2447. A citada
figura da intervenção em terras indígenas, segundo nosso entendimento, não foi
recepcionada pela Constituição de 1988, embora algumas medidas ali previstas, como a
remoção dos índios de suas terras, possam ser adotadas com base em disposições
constitucionais.

3.4.3.4.1.2. A demarcação

Como mencionado, a Constituição determinou que cabe à União demarcar as terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios no prazo de cinco anos2448, constitucionalizando
tema que já era tratado pela legislação ordinária2449. A natureza da demarcação dessas
glebas não é constitutiva, pois o seu regime jurídico, constitucionalmente detalhado,
aplica-se de maneira imediata, independentemente do término dos trabalhos demarcatórios,
como, aliás, está expressamente consignado na Lei 6.001/732450. A função da demarcação é
de caráter meramente prática, tendo em vista que seu objetivo é tornar claros os limites

2444

Diz o artigo 61 do Estatuto do Índio: “Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os
privilégios da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais,
prazos processuais, juros e custas”.
2445
Artigo 5°, inciso LXXIII da CF/88.
2446
Artigos 182, § 3° e 191, parágrafo único, da CF/88.
2447
Art. 20.
2448
Artigos 231, caput, e 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
2449
Lei 6.001/73, artigos 19 e 65.
2450
Conforme o art. 25 do Estatuto do Índio, “O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse
permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá de
sua demarcação (...)”.
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físicos da terra indígena tradicional e regularizá-la, o que é importante para a tranqüilidade
daqueles povos.
Dessa maneira, a demarcação possui natureza meramente declaratória, e a sua ausência não
pode justificar restrições aos direitos das comunidades indígenas2451. Estando presentes as
características reputadas necessárias à luz do § 1° do artigo 231 da Constituição, o que
pode ser aferido por estudos específicos, especialmente de natureza antropológica, a posse
indígena e a condição de terra tradicional indígena já incidem sobre as glebas e devem
prevalecer em relação a qualquer outra situação jurídica, ainda que supostamente apoiada
em títulos formais de propriedade, tendo em vista que esses serão nulos e não produziram
efeitos por força do § 6° daquele mesmo artigo. Também por isso o fato de um primeiro
procedimento demarcatório não identificar uma determinada parcela de terra como sendo
terra tradicional indígena não impede necessariamente que esse reconhecimento ocorra em
uma outra demarcação posteriormente realizada2452.

2451

Vale conferir, a respeito, a argumentação de voto proferido pelo Desembargador Federal Fernando da
Costa Tourinho Neto: “Se aos índios - já disse em outra oportunidade - é assegurada a posse permanente sem limite temporal - das terras que ocupam (posse no sentido não civilista), terras estas da União, não há
como perdê-las para terceiros, ainda que estejam estes de boa-fé. Observe-se, outrossim, que a demarcação
não dá nem tira direito, apenas torna evidente quais os limites indígenas. Não é o processo de demarcação
que cria uma posse imemorial. Tal processo apenas delimita a área” (Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
3ª Turma, Agravo de Instrumento n° 96.01.39172-0/BA, julgamento de 10/12/1996, DJ de 17/02/1997,
Relator Desembargador Federal).
2452
Nesse sentido: “3- Procedimento anterior de demarcação, embora possa ser objeto de consideração pela
FUNAI, não constitui impedimento para a realização de nova demarcação. É precisamente o que dispõe o
Decreto 1.775/96. 4- O procedimento demarcatório não faz ‘coisa julgada administrativa’, porque, desde que
comprovados os direitos originários dos índios, a questão poderá, a qualquer tempo, ser reaberta. 5- A
existência de procedimento de demarcação anterior que deixou de reconhecer os direitos indígenas sobre a
terra não constitui, por si só, qualquer indício de bom direito da parte autora, para fins de, em fase de
cognição superficial, ser declarada a ineficácia do procedimento atualmente em curso” (Tribunal Regional
Federal da Terceira Região, Agravo de Instrumento n° 114398, processo n° 2000.03.00.040816-3/MS,
Segunda Turma, decisão de 18/06/2002, documento TRF300061731, DJU de 09/10/2002 p. 347, Relator Juiz
Mauricio Kato). Entretanto, cabe anotar que na Petição 3388, que trata da homologação da Terra Indígena
Raposa Serra do Sol, em Roraima, cujo julgamento está em curso no Supremo Tribunal Federal, há oito votos
favoráveis à demarcação realizada, que se deu de maneira contínua, mas estão sendo debatidas algumas
ressalvas, dentre as quais uma que propõe a impossibilidade de ampliar área já demarcada. Embora seja
necessário esperar o término desse julgamento, caso esse tipo de limitação seja mantido estaremos diante de
uma injustificável ingerência do Supremo Tribunal Federal nos direitos indígenas. Em primeiro lugar porque,
não há essa limitação na Constituição – e nem mesmo na legislação infraconstitucional – eventual decisão do
Supremo Tribunal Federal nesse sentido representará inegável usurpação do poder constituinte. Essa
usurpação fica ainda mais evidente quando se observa que o caso específico em exame não trata de
ampliação de área demarcada, o que significa dizer que a restrição seria totalmente estranha e independente
à causa, tecnicamente extra petita. Ademais, impedir a possibilidade de ampliação contraria a natureza
meramente declaratória da demarcação. Como vimos, caso uma área tradicionalmente ocupada por indígenas
não seja eventualmente identificada em um primeiro procedimento demarcatório nem por isso perde a sua
natureza e a proteção constitucional. É bastante possível que determinados aspectos relativos à ocupação
tradicional só se revelem posteriormente, ainda mais quando, por exemplo, trata-se de índios em estado de
isolamento.
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No que concerne ao prazo de cinco anos para a conclusão dos trabalhos demarcatórios, o
mesmo já era previsto desde 1973, no Estatuto do Índio2453. Dessa maneira, sob uma visão
rigorosa a mora legal da União em relação às áreas tradicionais não demarcadas teve início
em dezembro de 1978. Considerando apenas a Constituição em vigor, a conclusão dos
trabalhos respectivos deveria ter ocorrido no máximo cinco anos após a sua
promulgação2454. Já consignamos, em outra ocasião2455, que obviamente esse prazo não
possui natureza peremptória2456, não estando vedadas novas demarcações após o seu
final2457, anotando, ainda, que o seu descumprimento, ao contrário, é capaz de justificar a
adoção de medidas judiciais com o objetivo de compelir a União a concluir a sua tarefa e,
ainda, de eventualmente indenizar os prejuízos causados aos povos indígenas cujas terras
não foram demarcadas a tempo. Determinadas situações obviamente não ensejam
indenização, mesmo com o esgotamento do prazo, como, por exemplo, quando se tratar de
povos indígenas cuja existência só posteriormente veio a ser conhecida, ou ainda quando se
tratar de identidades emergentes. Em casos como tais não há sentido algum na pretensão
de ser contado o prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição. Ao nosso
sentir, através de uma interpretação teleológica é possível concluir no sentido de que,
nessas situações ou em outras análogas, o prazo de cinco anos tem seu termo inicial na data
do reconhecimento da existência das coletividades indígenas respectivas. Além disso,
levando em conta que está constitucionalmente previsto que nenhuma lesão ou ameaça a
direito pode ser excluída da apreciação judicial2458, também registramos nossa opinião
quanto a ser possível o ajuizamento de ação declaratória com o objetivo de conferir a uma
certa área a natureza de terra tradicionalmente ocupada por índios, suprimindo assim a
necessidade da demarcação administrativa.
Além de ter fixado o prazo de cinco anos para a conclusão dos trabalhos respectivos, o
Estatuto do Índio ainda disciplinou outros pontos relativos ao procedimento administrativo
2453

“Art. 65. O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcação das terras indígenas, ainda não
demarcadas”.
2454
Artigo 67 do ADCT.
2455
ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 582-583. Há jurisprudência no mesmo sentido do quanto aqui defendido: STJ,
MS 10269, DJ de 17-10-2005, p. 162.
2456
Nesse sentido: “(...) O prazo previsto no artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
não é peremptório. Sinalizou simplesmente visão prognóstica sobre o término dos trabalhos de demarcação e,
portanto, a realização destes em tempo razoável. (...)” (STF, MS 24566/DF, Relator Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, DJ 28-05-2004).
2457
Há jurisprudência nesse mesmo sentido: STJ, MS 10269, DJ de 17-10-2005, p. 162.
618

da demarcação. Afirmou que por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência
ao índio as terras indígenas serão administrativamente demarcadas, de acordo com o
processo estabelecido em decreto do Poder Executivo2459. Determinou que a demarcação
promovida nestes termos deverá ser homologada pelo Presidente da República e registrada
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União – SPU – e do registro imobiliário da
comarca da situação das terras2460. Estabeleceu também que em face da demarcação não
caberá a concessão de interdito possessório, facultando aos interessados recorrer contra ela
por meio de ação petitória ou demarcatória2461.
Depois da Lei 6.001/73 outros diplomas normativos também trataram da demarcação,
ainda à luz do antigo ordenamento constitucional: Decreto n° 76.999, de 08/01/1976;
Decreto n° 88.118 de 23/02/1983; e Decreto n° 94.945 de 23/09/1987. Já sob os auspícios
da nova Constituição, disciplinaram a demarcação o Decreto n° 22, de 04/02/1991, e,
finalmente, o atual Decreto n° 1.775, de 08/01/1996. No dia seguinte à edição deste último
o Ministério da Justiça editou a Portaria MJ nº 14, regulando a elaboração do relatório
circunstanciado de identificação e delimitação de Terras Indígenas.
O procedimento estabelecido pelo Decreto n° 1.775/96 pode ser resumido nas seguintes
fases: a) nomeação de antropólogo e realização de estudos antropológicos de identificação
de terra indígena; b) realização de estudos complementares de natureza etnohistórica,
sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental, bem como de levantamento fundiário, por
parte de grupo técnico especializado, o qual apresentará relatório circunstanciado; c)
aprovação do relatório pelo presidente da FUNAI, com publicação do seu resumo no
Diário Oficial da União e no Diário Oficial da entidade federada na qual se situa a terra
indígena, além de afixação na sede da prefeitura respectiva; d) apresentação de
contestações por parte de qualquer interessado, incluindo Estados e Municípios, devendo a
FUNAI elaborar parecer sobre elas e encaminhar os documentos ao Ministro da Justiça; e)
expedição de portaria de declaração dos limites da terra indígena, ou prescrição de
diligências, ou publicação de desaprovação da identificação; f) após a expedição da
portaria de declaração, proceder-se-á à demarcação física por parte da FUNAI e ao
reassentamento em caráter prioritário de eventuais ocupantes não índios por parte do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; g) homologação do
2458

Art. 5°, inciso XXXV.
Art. 19, caput.
2460
Art. 19, § 1°.
2459
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procedimento de demarcação por meio de decreto do Presidente da República; h) registro
da terra demarcada e homologada no cartório de registro de imóveis da comarca respectiva
e no Serviço de Patrimônio da União – SPU2462.
Quando da sua edição foram muitas as resistências dos setores vinculados à luta pelos
direitos indígenas quanto ao Decreto n° 1.775/1996, especialmente porque a pretensão de
garantir o exercício do contraditório no processo administrativo de demarcação trouxe uma
disciplina que poderia dificultar e procrastinar os trabalhos. Apesar disso, as demarcações
prosseguiram, muito embora não tivessem tido a amplitude e a rapidez adequadas. Pode-se
até afirmar que de um modo geral é positivo o balanço das demarcações desde a
promulgação da Constituição de 1988.
A FUNAI repassou à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal2463, dados que indicam que no mês de março de 2008 havia 615 terras indígenas, as
quais se encontravam na seguinte situação: a) 399 regularizadas; b) 45 declaradas; c) 112
em estudo; d) 18 encaminhadas ao registro imobiliário; e) 23 homologadas; e f) 18
delimitadas2464. Em 385 das 399 terras indígenas tidas como regularizadas constava a data
do decreto presidencial de homologação. O estudo apontou, ainda, que havia 23 terras
indígenas que já possuíam decreto presidencial de homologação, porém a sua total
regularização ainda encontrava-se na dependência de registro imobiliário ou de registro na
Secretaria de Patrimônio da União. Com isso, o documento apontou a data de 408 portarias
presidenciais de homologação de terras indígenas. Dentre essas, 53 foram assinadas sob a
égide da ordem constitucional antiga e 355 após a data de promulgação da Constituição de
1988. Isso significa que entre a vigência da Lei 6.001/73 e a promulgação da atual
2461

Art. 19, § 2°.
Existe a proposta de adoção do modelo de demarcação participativa. Sobre o tema, vide MENDES,
Artur Nobre. O PPTAL e as demarcações participativas. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSOHOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova política
indigenista II. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 37-40; OLIVEIRA, João Pacheco de,
IGLESIAS, Marcelo Piedrafita. As demarcações participativas e o fortalecimento das organizações
indígenas. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.).
Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova política indigenista II. Rio de Janeiro:
Contra Capa/LACED, 2002, pp. 41-68.
2463
Fonte:
http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terrasindigenas/docs_documentos/Lista_TI_Brasil_FUNAI.pdf, acessado em 06 de maio de 2008.
2464
A assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário – CIMI – realizou levantamento, também
repassado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, segundo o qual em 18 de
dezembro de 2007 a situação um pouco diferente. Consoante estes dados, havia um total de 850 terras
indígenas no país, das quais: a) 343 registradas; b) 49 homologadas; c) 53 declaradas; d) 19 identificadas; e)
126 a identificar; f) 224 em providências; e g) 35 reservadas/dominiais. Fonte:
http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terrasindigenas/docs_documentos/quadro_resumo_terras_indigenas.pdf, acessado em 06 de maio de 2008.
2462
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Constituição tivemos 53 portarias em cerca de 15 anos, o que corresponde a uma média de
3,53 por ano. De outro lado, após 05 de outubro de 1988 e até a conclusão do citado
estudo, consta que foram editadas 355 portarias, o que nos leva a uma média de 17,75 a
cada ano.
O aumento da quantidade de áreas que configuram ou que podem configurar terras
tradicionais indígenas também pode ser comprovado com dados. Conforme estudo do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – a situação das demarcações de
terras indígenas em cada uma das cinco regiões do país em 2000 era a seguinte2465:

Terras Indígenas – 2000
Grandes Regiões

Situação de demarcação
Demarcadas

Não Demarcadas

Norte

175

131

Nordeste

42

25

Sudeste

23

5

Sul

28

33

Centro-Oeste

31

13

TOTAL

299

207

Conforme dados da Fundação Nacional do Índio – FUNAI – a situação fundiária em
novembro de 2007 era a seguinte2466:

2465
2466

Fonte: IBGE - Brasil em Números 2002. Disponível em <www.ibge.gov.br>, acesso em 01/12/2007.
Fonte: www.funai.gov.br, acesso em 11/11/2007.
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Situação das Terras Indígenas (Resumo Geral)
Nº de TI’s

%

Em revisão

Em estudo

123

----

0

Delimitada

33

1,66

1.751.576

Declarada

30

7,67

8.101.306

Homologada

27

3,40

3.599.921

Regularizada

398

97,27

92.219.200

TOTAL

611

100

105.672.003

Nota-se, assim, que o número total de áreas já reconhecidas como indígenas ou passíveis
desse reconhecimento pulou de 506 para 611, o que significa um acréscimo de mais de
cem áreas no período de sete anos.
O expressivo aumento das demarcações deve ser considerado um fato importante e
positivo. Porém, isso não significa a resolução completa dos problemas fundiários
envolvendo terras indígenas. Em primeiro lugar, deve-se considerar que como muitas
novas áreas potencialmente de natureza tradicional indígena têm surgido, como vimos,
novas demandas aparecem, com resistências ainda maiores e mais organizadas. Ademais,
quanto às terras já regularizadas, o crescimento do seu número faz não só com que a
questão indígena como um todo ganhe novo impulso, como, também, que o foco principal
seja deslocado para a necessidade garantir as condições adequadas à utilização dessas
terras conforme a visão de desenvolvimento adotada por cada comunidade com base na sua
autodeterminação. Ou seja, cada terra indígena regularizada faz brotar imediatamente a
discussão sobre o aproveitamento dos seus recursos naturais, minerais, energéticos e
turísticos, dentre outros, em prol da autosustentabilidade e do desenvolvimento da
comunidade

respectiva.

Dessa

maneira,

ganham

força

questões

atinentes

ao

etnodesenvolvimento, seja ele radicalmente alternativo ou mais próximo do modelo que
vigora para a sociedade dominante.
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3.4.3.4.1.3. O direito à posse permanente

As terras tradicionais indígenas são destinadas à posse permanente dos índios, a quem cabe
o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes2467. Há,
destarte, uma cisão constitucional entre o domínio, que é da União2468, e o usufruto e a
posse permanente, que cabem aos índios.
Disposição semelhante consta da legislação ordinária, pois consoante o Estatuto do Índio
cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o direito ao
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras
existentes2469, sendo considerada posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra
que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce
atividade indispensável à sua subsistência ou economicamente útil2470. Esse direito à posse
permanente independe de demarcação, a qual, como vimos, é meramente declaratória2471.
As terras tradicionais indígenas do Brasil já foram consideradas como sendo do domínio
das respectivas comunidades. Esse entendimento tinha raízes no instituto do indigenato, no
Alvará de 01 de abril de 1680 e na Lei de Terras de 18502472. A corrente majoritária
entende que esse domínio perdurou até a Constituição de 1934, a partir da qual as terras em
tela teriam passado para a propriedade da União2473. Pontes de Miranda, de sua parte, como
visto, defendeu que a partir da Constituição de 1934 foi assegurado aos indígenas o
2467

No mesmo sentido, já dispunha o Estatuto do Índio no seu artigo 22 que “Cabe aos índios ou silvícolas a
posse permanente das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as
utilidades naquelas terras existentes”. A posse dos indígenas também já era garantida pela Lei 4.504, de 30 de
novembro de 1964 (Estatuto da Terra), cujo § 4°, do artigo 2°, diz que “É assegurado às populações
indígenas o direito à posse das terras que ocupam ou que lhes sejam atribuídas de acordo com a legislação
especial que disciplina o regime tutelar a que estão sujeitas”.
2468
Art. 20, XI.
2469
Art. 22, caput.
2470
Art. 23.
2471
Art. 25 da Lei n° 6.001/73.
2472
MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e politicos. Edição facsimilar. São Paulo: Comissão Pro-Índio, 1988, pp. 60-64.
2473
“toda e qualquer discussão sobre a existência ou não de posse indígena – e por conseguinte sobre a
caracterização ou não de domínio federal – há de remontar, inevitavelmente, aos idos de 1934, quando o
constituinte houve por bem consagrar o domínio da União sobre as terras de ocupação indígena” (MENDES,
Gilmar Ferreira. O domínio da União sobre as terras indígenas: o Parque Nacional do Xingu. Brasília: MPF,
1988, p. 74). Este autor, na mesma obra, compila a doutrina e a jurisprudência que entendem que desde a
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domínio coletivo das terras por eles ocupadas, o que seria uma conseqüência do ato-fato da
sua posse em caráter permanente2474. Por este último raciocínio, o domínio indígena sobre
suas terras teria perdurado até a Constituição de 1967, a qual expressamente afirmou que
as terras ocupadas pelos silvícolas integram o patrimônio da União2475, situação essa que
não se alterou nos textos de 19692476 e 19882477.
À primeira mirada a disciplina constitucional atual, a qual confere o domínio das terras
tradicionais indígenas à União e não às próprias comunidades respectivas, pode parecer
colidir com a Convenção n° 169 da OIT, tendo em vista que aquele tratado internacional
estipula o dever de reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de
posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam2478. O tema foi considerado o mais
polêmico durante a tramitação, no Senado Federal, do projeto de decreto legislativo que
terminou por aprovar a citada convenção, tendo sido aquele um dos dispositivos citados
como supostamente contrários à Lei Maior. O texto convencional terminou sendo
aprovado, sem qualquer ressalva, considerando que no bojo dos debates restou esclarecido
não haver qualquer colisão entre aquele documento e a Constituição. Vários foram os
argumentos utilizados para afastar a falsa contradição entre o texto do art. 14 da
Convenção e o texto do art. 20, XI, da Constituição.
O Senador Romero Jucá, em parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal, lembrou o item 8 do art. 19 da Constituição da Organização Internacional
do Trabalho, segundo o qual em caso algum a adoção de uma convenção ou
recomendação, ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma convenção, deverão ser
consideradas como afetando qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem
aos trabalhadores interessados condições mais favoráveis que as previstas pela convenção
ou recomendação. Assim, concluiu que como a disciplina trazida pela Constituição
brasileira é plenamente eficaz no sentido de garantir os direitos territoriais dos povos

Constituição de 1934 as terras tradicionais indígenas deveriam ser consideradas bens públicos da União (op.
cit., pp. 65-74).
2474
“Desde que há a posse e a localização permanente, a terra é do nativo, porque assim o quis a
Constituição” (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. Tomo VI. 4ª edição. Rio de
Janeiro: Editora Borsoi, 1963, p. 467, grifamos); MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo
XII. 4ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, pp. 449/450.
2475
Art. 4°, IV.
2476
Art. 4°, IV.
2477
Art. 20, XI.
2478
Art. 14, § 1°.
624

indígenas, os propósitos da Convenção nº 169 estão atendidos, o que resolve a aparente
antinomia entre o seu art. 14 e o inciso XI do art 20 da Lei Maior2479.
Já o Senador Artur da Távola, o qual também apresentou parecer na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, consignou que o citado art. 14 não
poderia ser interpretado isoladamente, mas sim em conjunto com os demais dispositivos
convencionais, especialmente os artigos 34 e 35, os quais demonstram a flexibilidade usual
das Convenções da Organização Internacional do Trabalho. O primeiro deles afirma que a
natureza e o alcance das medidas que sejam adotadas para pôr em efeito aquela Convenção
deverão ser determinadas com flexibilidade, levando em conta as condições próprias de
cada país. Já o art. 35 determina que a aplicação das disposições daquela Convenção não
deverá prejudicar os direitos e as vantagens garantidos aos povos interessados em virtude
de outras convenções e recomendações, instrumentos internacionais, tratados, ou leis,
laudos, costumes ou acordos nacionais2480.
Tais argumentos foram aceitos pelo Senador Tião Viana, em parecer apresentado em 26 de
maio de 1999 na condição de relator do projeto no âmbito da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. Além disso, o parecer utilizou também a posição externada
pelo Deputado Luiz Gushiken na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos
Deputados, para quem a Convenção não exige que se reconheça a propriedade e a posse,
simultaneamente, mas sim que sejam reconhecidos os direitos dos povos interessados sobre
tais terras, seja através da propriedade, seja através da posse. O argumento considera que
essa era a intenção do texto original em inglês, cuja precisão gramatical teria sido traída na
tradução para o espanhol, e que, portanto, o entendimento contrário subordina a finalidade
da norma à sua forma, o que seria óbvia falácia de interpretação2481. Diante de tais razões,
o parecer do Senador Tião Viana, o qual defendeu a incorporação integral da Convenção,
foi aprovado na comissão referida naquela mesma data.
Posteriormente os argumentos acima também foram utilizados pelo Senador Romeu Tuma,
em novo parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, apresentado em 06 de

2479

Diário do Congresso Nacional, edição de 27/09/1995, pp. 16748-16750.
Apud VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377.
2481
VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377.
2480
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dezembro de 2000, pugnando pela aprovação sem ressalvas do texto da Convenção,
embora mediante algumas referências explicativas2482.
Toda essa convicção quanto à inexistência de qualquer contrariedade entre o art. 14 da
Convenção n° 169 da OIT e o art. 20, XI da Constituição de 1988 fez com que o projeto de
decreto legislativo fosse aprovado integralmente pelo Congresso Nacional2483.
Nos termos constitucionais o domínio da União sobre as terras tradicionais indígenas é um
domínio especial, não pleno, já que limitado por uma destinação específica, o que coloca a
União na posição de nua proprietária. Esta destinação se coaduna com o indigenato e
traduz a própria função social destas terras. Trata-se, portanto, de uma propriedade
vinculada ou reservada2484, e por tal motivo as terras de ocupação tradicional indígenas, no
nosso entendimento, devem ser consideradas bens públicos federais de natureza
especial2485. A única hipótese de a União passar a ter a propriedade plena seria o abandono
espontâneo e definitivo das terras tradicionais pelos índios2486, o que é bastante
improvável.
A finalidade da cisão entre domínio, de um lado, e a posse permanente e o usufruto
exclusivo, de outro, é aumentar a proteção estatal e reforçar o compromisso da União com
a regularização fundiária, servindo ainda para arrefecer o infundado temor de rompimento
político dos povos indígenas com o Estado brasileiro, já que as glebas permanecem como
bens públicos federais, pertencendo assim a toda a nação brasileira. A opção a esse modelo
seria atribuir aos índios a propriedade coletiva das terras que tradicionalmente ocupam,
com

as

características

de

exclusividade,

inalienabilidade,

imprescritibilidade

e

2482

TUMA, Romeu. Parecer nº 1.316 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25377-25380.
2483
Diário do Senado Federal, edição de 20/06/2002, p. 12452.
2484
“(...) A QUESTÃO DAS TERRAS INDÍGENAS - SUA FINALIDADE INSTITUCIONAL. - As terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem-se no domínio constitucional da União Federal. As áreas por
elas abrangidas são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. A Carta Política, com
a outorga dominial atribuída à União, criou, para esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que se
destina a garantir aos índios o exercício dos direitos que lhes foram reconhecidos constitucionalmente (CF,
art. 231, §§ 2º, 3º e 7º), visando, desse modo, a proporcionar às comunidades indígenas bem-estar e
condições necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. (...).”
(STF, Recurso Extraordinário n° 183.188-0/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 14-02-1997, p. 01988).
2485
São bens não enquadrados especificamente em nenhum dos incisos do artigo 99 do Código Civil. A
natureza mais próxima, dentre as previstas naqueles incisos, seria a de bem de uso especial. Entretanto, a
rigor estes são bens destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial
ou municipal, inclusive os de suas autarquias, o que não ocorre com as terras indígenas, cuja destinação é
disciplinada pela Constituição.
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indisponibilidade, o que significaria um importante avanço, inclusive do ponto de vista
simbólico do abandono da antiga concepção etnocêntrica. De fato, seria possível vincular
constitucionalmente a obrigação da União em defender e proteger essas glebas mesmo sem
conferir-lhe o domínio. Aliás, como visto alhures, no Brasil as terras tradicionais indígenas
já foram consideradas como sendo de domínio coletivo daqueles grupos. O tema foi
discutido à época da constituinte, e vários aspectos foram determinantes para a adoção da
cisão. Além das finalidades acima mencionadas, pesaram na escolha a tradição do modelo
no direito brasileiro, a dificuldade de regulamentar a propriedade coletiva e a idéia de
maior garantia jurídica. Além disso, o modelo de propriedade coletiva implicaria em maior
discussão sobre títulos dominiais e faria a garantia constitucional depender da demarcação
das terras, ao passo em que a cisão desvia a discussão para a figura da posse permanente e
da ocupação de fato, fazendo com que a garantia anteceda a demarcação2487.
A afirmação de que as terras tradicionalmente ocupadas destinam-se à posse permanente
dos índios também envolve uma questão temporal. Aqui, resta claro que o dispositivo
constitucional dirige-se para o futuro. Desta forma, qualquer ameaça ou violação a esse
destino constitucionalmente traçado deve ser imediatamente repelida pelos poderes
públicos, em especial o executivo e o judiciário. E, em relação a este último,
principalmente em ações de natureza possessória2488.
A posse permanente indígena, não impede o trânsito de pessoas estranhas à comunidade e
a inter-relação delas com os índios, inclusive no plano econômico e comercial, desde que
tais situações sejam desejadas e permitidas pelos índios2489. No caso de índios em estado
de isolamento, entretanto, o ingresso em suas terras deve depender de autorização da
Fundação Nacional do Índio, como medida de resguardo aos seus interesses. A Lei
6.001/73 veda ainda a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades

2486

Diz o Estatuto do Índio: “Art. 21. As terras espontânea e definitivamente abandonadas por comunidade
indígena ou grupo tribal reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao índio e mediante ato
declaratório do Poder Executivo, à posse e ao domínio pleno da União”.
2487
Estes aspectos foram lembrados, à época, por Carlos Frederico Marés de Souza Filho na Comissão PróÍndio de São Paulo. Por tais razões, a União das Nações Indígenas, o PMDB e a Comissão Afonso Arinos
defenderam o modelo de cisão entre o domínio da União e a posse dos índios (CUNHA, Manuela Carneiro
da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: editora Brasiliense, 1987, p. 40).
2488
A jurisprudência já decidiu no sentido da indispensabilidade do laudo antropológico em ação possessória:
TRF 3ª Região, AC 2001.60.02.001314-3, Juiz Convocado Ferreira da Rocha, DJ de 19-07-2006, pp. 713714.
2489
É o que ocorre, por exemplo, na Terra Indígena de Coroa Vermelha, na Bahia, ponto turístico visitado
por muitas pessoas e onde há um centro comercial indígena.
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indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade
agropecuária ou extrativa em terras indígenas2490.
Não há a possibilidade de terceiros terem legitimada posse civil incidente sobre terras de
ocupação tradicional indígena. Ora, se o destino delas é a posse permanente dos índios, e
se esse é um direito imprescritível, parece óbvio que nenhuma posse civil comum por parte
de terceiros pode ser legítima do ponto de vista constitucional. O Estatuto do Índio deixa
explícito que as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer
ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade
indígena ou pelos silvícolas2491. A exceção contida em outro dispositivo, segundo a qual
em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao índio
será permitida a continuação, por prazo razoável, dos efeitos dos contratos de
arrendamento em vigor na data da promulgação daquela lei desde que a sua extinção
acarrete graves conseqüências sociais2492, no nosso entendimento não foi recepcionada pela
Constituição de 1988. A atual Lei Maior, como vimos, assegura às comunidades indígenas
a posse permanente das terras tradicionais, sem qualquer exceção.
A posse permanente e o usufruto exclusivo não impedem a presença do Exército, no
cumprimento de sua missão constitucional, especialmente em se tratando de terras
tradicionais indígenas situadas em faixa de fronteira, devendo, entretanto, ser adotadas
todas as precauções pertinentes, como, por exemplo, evitar construir as instalações
militares em local muito próximo de uma aldeia e respeitar os usos, costumes e tradições
indígenas2493. Além disso, a posse permanente possui exceções constitucionalmente
admitidas, vinculadas às hipóteses excepcionalíssimas de remoção dos índios das suas
terras.

2490

Art. 18, § 1º.
Art. 18.
2492
Art. 62, § 3°.
2493
“A dupla afetação federal da faixa de fronteira não significa que as forças armadas estejam, em princípio,
impedidas de ingressar na área para a fiscalização das fronteiras, embora estejam obrigadas a respeitar os
hábitos, os usos e costumes, além das características próprias de cada grupo ou comunidades indígena”
RIOS, Aurélio Virgílio Veiga. Dos direitos constitucionais dos índios nas faixas de fronteira. In SANTILLI,
Juliana (coord.). Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993,
pp. 207-224. Sobre o tema, vide ainda os Decretos n° 4.412, de 07/12/2002, e n° 6,513, de 22/07/2008, os
quais cuidam da atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas terras indígenas, com base no art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 6.001, de 19 de dezembro de 1973, no art. 15 da
Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, e nos artigos 142 e 144, § 1o, inciso III, da Constituição.
2491
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3.4.3.4.1.4. A vedação à remoção

Anote-se, inicialmente, que o texto constitucional deixa claro que a regra é a vedação à
remoção dos grupos indígenas de suas terras. Assim, do princípio do reconhecimento dos
direitos originários dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam e proteção
de sua posse permanente em usufruto exclusivo para os índios, deriva o subprincípio da
não-remoção, ou da excepcionalidade. A vedação à remoção, importante frisar, diz
respeito não só às terras tradicionalmente ocupadas, mas sim a toda e qualquer terra
indígena, qualquer que seja a sua natureza. O texto constitucional não impede, obviamente,
que os índios voluntariamente saiam das suas terras e, por exemplo, transitem ou mesmo
morem em outras áreas. Aos índios são assegurados os mesmos direitos dos demais
brasileiros, dentre os quais está o de ir e vir, como conseqüência do princípio da igualdade
de direitos e da igual proteção legal. Não estamos diante, portanto, de uma disposição
constitucional que restringe os direitos indígenas, instituindo aldeamentos compulsórios.
Pelo contrário, trata-se de um direito fundamental contra uma possível arbitrariedade do
Estado, o qual, não se esqueça, já removeu no passado comunidades inteiras de suas terras
pelos mais variados motivos, quase sempre contra os interesses indígenas2494. A vedação à
remoção alcança a comunidade indígena considerada como um todo, mas também possui
uma projeção individual, de proteção a cada um dos índios que a compõem2495.
Segundo a Constituição, excepcionalmente é possível remover os grupos indígenas das
suas terras ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que
ponha em risco a população indígena, ou no interesse da soberania do País, após

2494

Apenas para citar um exemplo não tão distante no tempo, em 1986, portanto aproximadamente dois anos
antes da promulgação do dispositivo constitucional em comento, os índios Tuxá foram obrigados a deixar
suas terras tradicionais no município de Rodelas, às margens do Rio São Francisco, em decorrência da
inundação para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica.
2495
No HC 80240/RR, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para tornar sem efeito intimação de
Comissão Parlamentar de Inquérito que pretendia tomar o depoimento de um índio, como testemunha, fora
da área indígena, na sede da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima. Na ementa do acórdão ficou
registrado que “A convocação de um índio para prestar depoimento em local diverso de suas terras
constrange a sua liberdade de locomoção, na medida em que é vedada pela Constituição da República a
remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo exceções nela previstas”, bem como que “A tutela
constitucional do grupo indígena, que visa a proteger, além da posse e usufruto das terras originariamente dos
índios, a respectiva identidade cultural, se estende ao indivíduo que o compõe, quanto à remoção de suas
terras, que é sempre ato de opção, de vontade própria, não podendo se apresentar como imposição, salvo
hipóteses excepcionais” (DJ de 14-10-2005, p. 8). A Suprema Corte determinou que a oitiva deveria ser feita
na área indígena, em dia e hora previamente acordados com a comunidade, contando ainda com a presença
de um representante da FUNAI e de um antropólogo com conhecimento sobre aquela mesma comunidade.
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deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato
dos índios logo que cesse o risco. Sob o ponto de vista do índio individualmente
considerado, a vedação à remoção de suas terras pode encontrar exceções constitucionais
ainda nas situações de prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária
competente, quando for o caso, tendo em vista que o índio nem sempre será penalmente
imputável.
Pode-se inferir, da leitura do texto constitucional, que foi adotado também o subprincípio
da provisoriedade, segundo o qual a remoção é sempre provisória, sendo vedada a
remoção definitiva, e deve durar o menor tempo possível, cessando imediatamente assim
que não houver mais risco. Nesse ponto, pode-se argumentar que há colisão da
Constituição com o art. 16 da Convenção n° 169 da OIT, tendo em vista que este último
texto admite um procedimento através do qual torna-se possível, excepcionalmente, uma
transferência definitiva dos índios das suas terras, mediante acordos, troca de terras para
reassentamento e indenizações2496. Porém, a hipótese de choque deve ser afastada, como,
aliás, o foi durante as discussões que tiveram lugar no Senado Federal durante o processo
de elaboração do Decreto Legislativo que aprovou a mencionada Convenção2497. Em
primeiro lugar, porque a Constituição brasileira termina por proteger de maneira mais
efetiva os direitos indígenas nesse ponto, cabendo lembrar que o texto convencional a
respeito da questão chegou a ser considerado um retrocesso2498. Assim, a própria
Convenção em tela afasta a aplicação do seu texto, pois o mesmo não deve prejudicar
2496

“Artigo 16. 1 . Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do presente Artigo, os povos interessados
não deverão ser transladados das terras que ocupam. 2 . Quando, excepcionalmente, o translado e o
reassentamento desses povos sejam considerados necessários, só poderão ser efetuados com o consentimento
dos mesmos, concedido livremente e com pleno conhecimento de causa. Quando não for possível obter o seu
consentimento, o translado e o reassentamento só poderão ser realizados após a conclusão de procedimentos
adequados estabelecidos pela legislação nacional, inclusive enquetes públicas, quando for apropriado, nas
quais os povos interessados tenham a possibilidade de estar efetivamente representados. 3 . Sempre que for
possível, esses povos deverão ter o direito de voltar a suas terras tradicionais assim que deixarem de existir as
causas que motivaram seu translado e reassentamento. 4 . Quando o retorno não for possível, conforme for
determinado por acordo ou, na ausência de tais acordos, mediante procedimento adequado, esses povos
deverão receber, em todos os casos em que for possível, terras cuja qualidade e cujo estatuto jurídico sejam
pelo menos iguais aqueles das terras que ocupavam anteriormente, e que lhes permitam cobrir suas
necessidades e garantir seu desenvolvimento futuro. Quando os povos interessados prefiram receber
indenização em dinheiro ou em bens, essa indenização deverá ser concedida com as garantias apropriadas. 5 .
Deverão ser indenizadas plenamente as pessoas transladadas e reassentadas por qualquer perda ou dano que
tenham sofrido como conseqüência do seu deslocamento”.
2497
VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377; TUMA, Romeu. Parecer nº
1.316 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Diário do Senado Federal,
edição de 16/12/2000, pp. 25377-25380.
2498
VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, p. 25375.
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direitos e vantagens assegurados aos povos indígenas por outras fontes normativas, como,
por exemplo, as leis nacionais2499. Vale lembrar, ainda, que a própria Constituição da
Organização Internacional do Trabalho também estipula que em nenhum caso a adoção de
um convênio ou a sua ratificação por um dos Estados-membros pode significar a
revogação de qualquer outra fonte normativa que assegure condições mais favoráveis que a
convenção2500. Logo, considerando ainda o princípio da máxima proteção aos índios e aos
seus direitos, deve ser aplicada a Constituição, inclusive por força da sua superior
hierarquia em relação aos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é
parte, os quais, como já visto, ingressam no nosso ordenamento com natureza supralegal.
Porém, uma única hipótese de aplicação do texto convencional persiste ao nosso ver.
Trata-se de uma eventual situação fática de tal gravidade que impeça, de forma absoluta, o
retorno da comunidade indígena às suas terras. Aqui o choque não seria entre a
Constituição e a Convenção, mas sim entre a Constituição e uma dada realidade
insuperável, ou seja, entre o mundo do dever ser e o mundo do ser. Seria o caso, por
exemplo, de um acidente em uma usina nuclear que contaminasse com material radioativo
uma área indígena situada nas suas proximidades, não havendo possibilidade de
descontaminação. Também poderia ser citada a drástica hipótese da remoção provisória
das comunidades indígenas de terras tradicionais situadas em faixa de fronteira em razão
de guerra externa, finda a qual o território em questão fosse anexado a algum país vizinho,
com a conseqüente perda da soberania brasileira. Finalmente, vale lembrar que antes da
promulgação da Constituição de 1988 várias comunidades indígenas foram retiradas de
suas terras por força de obras públicas que, uma vez realizadas, impedem a restituição das
glebas, como é o caso, por exemplo, da edificação de barragens2501. Atualmente essa
última hipótese de remoção não poderia ocorrer, sendo constitucionalmente vedada,
porém, tendo sido realizada antes da Constituição de 1988 e não sendo mais possível
reverter a situação e devolver as terras tradicionais aos povos indígenas prejudicados, é
preciso encontrar uma solução juridicamente viável. Vale citar como exemplo o que
ocorreu com os índios Waimiri Atroari, os quais perderam 30 mil hectares de suas terras
inundadas pelo reservatório da hidrelétrica de Balbina e Pitinga, concluída em 1987, porém
tiveram os impactos socioambientais respectivos minimizados por meio de um programa
2499
2500

Art. 35.
Art. 19, item 8.

631

específico e da compensação territorial realizada pelo reconhecimento oficial de terras
indígenas em área contígua àquela antes demarcada2502. Assim, em todos os exemplos
acima encontramos uma situação fática gravíssima, a qual implica o dever de indenizar os
povos indígenas e alojá-los em área equivalente, podendo ser invocado, no que couber, o
texto do art. 16 da Convenção n° 169 da OIT. A compensação das terras perdidas pode ser
feita utilizando terras não propriamente indígenas, às quais já nos referimos2503.
As violações ao subprincípio da excepcionalidade, removendo-se os índios fora das
exceções constitucionalmente admitidas, ou ao subprincípio da provisoriedade, deixandose de providenciar o retorno imediato assim que cessado o risco que determinou a
remoção, pode gerar responsabilidade civil pelos danos materiais, morais e culturais
causados2504.
Não há previsão expressa na Constituição sobre a competência material para determinar a
remoção. Fácil é concluir, inicialmente, que essa tarefa é da União, considerando a sua
íntima relação com os índios, o que se depreende da reles leitura das disposições que
compõem o direito constitucional indigenista. De fato, salta os olhos que o constituinte
entregou as responsabilidades referentes às comunidades indígenas primordialmente à
União2505. Inclusive, como visto, parte das terras indígenas, quais sejam as de ocupação
tradicional, são do seu domínio, além do que a essa entidade federativa cabe demarcá-las e
protegê-las, além de fazer respeitar os bens indígenas. Como se não bastasse, é da União a
competência privativa para legislar sobre populações indígenas2506. O fato de que é
2501

Foi o que ocorreu, v.g., com os índios Tuxá, como já mencionado, que foram removidos de suas terras
situadas às margens do Rio São Francisco, na década de 80, pouco antes da promulgação da Constituição de
1988, para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica.
2502
Sobre o tema, vide: RIOS, Aurélio Veiga. Terras Indígenas no Brasil: definição, reconhecimento e novas
formas de aquisição. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da
tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, pp. 73-81;
CARVALHO, José Porfírio. Projeto Waimiri-Atroari – Eletronorte. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da tutela: bases para uma nova política indigenista. Rio de
Janeiro: Contra Capa, 2002, pp. 127-129; BAINES, Stephen G. Imagens de liderança indígena e o Programa
Waimiri-Atroari: índios e usinas hidrelétricas na Amazônia. In Revista de Antropologia, vol. 43, n° 2, 2000,
p.141-163.
2503
Quando estudamos o conceito constitucional de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
2504
Nesse sentido o Ministério Público Federal na Bahia ajuizou em 1999 na Seção Judiciária Federal do
Estado da Bahia uma ação civil pública (processo n° 99.10342-0) que, dentre outros diversos pedidos,
requeria a condenação da União Federal e da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF,
solidariamente, à reparação dos danos materiais e morais coletivos sofridos pela comunidade indígena tuxá
em razão da remoção das suas terras tradicionais antes da Constituição de 1988 para a construção da
hidrelétrica de Itaparica. Posteriormente, foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta no qual foram
garantidos os direitos daquela comunidade.
2505
Isso não afasta, porém, obrigações dos Estados e Municípios, como visto acima.
2506
Artigo 22, inciso XIV, da CF/88.
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exercido um controle pelo Congresso Nacional também indica que a decisão da remoção
deve ser tomada no âmbito da União.
Porém, necessário indagar ainda a qual autoridade da União compete decidir sobre a
remoção dos índios de suas terras. Ao nosso ver essa não é uma questão que ficou relegada
à livre decisão do legislador ordinário. O direito constitucional indigenista brasileiro,
especialmente considerando os princípios do reconhecimento e proteção do Estado, do
reconhecimento

dos

direitos

originários

dos

indígenas

sobre

as

terras

que

tradicionalmente ocupam, da proteção de sua posse permanente, da proteção da
identidade e da máxima proteção aos índios, nos fazem acreditar que é na própria
Constituição que devemos encontrar a resposta, através de uma interpretação sistemática e
teleológica. E a conclusão, ao nosso ver, considerando o grau de compromisso da
Constituição com as comunidades indígenas, o subprincípio da excepcionalidade e a
menção expressa ao controle direto do Congresso Nacional, é no sentido de que a decisão
de remover os índios provisoriamente das suas terras compete ao Presidente da República.
A tese é reforçada pelo fato de que uma das hipóteses de remoção envolve o interesse da
soberania nacional, tema que, obviamente, se relaciona diretamente com as atribuições
presidenciais2507.
Como já adiantado acima, duas são as hipóteses admitidas pela Constituição para a
remoção dos índios. A primeira pode ocorrer em situação que configure catástrofe ou
epidemia que ponha em risco a população indígena. Assim, em tese, é o próprio interesse
dos índios que está sendo salvaguardado, já que a remoção visa impedir que sejam
dizimados. Epidemias são uma das principais causas de mortandade dos índios desde a
chegada dos europeus, devendo-se registrar que muitas doenças foram propositadamente
disseminadas pelos colonizadores com a intenção de exterminar os índios2508. No caso de

2507

Vale anotar, ainda, que o Estatuto do Índio, editado antes da Constituição de 1988, previu no seu artigo
20 a possibilidade da União intervir em área indígena, sendo a providência determinada por decreto do
Presidente da República. Dentre as medidas possíveis a serem tomadas em caso de intervenção estavam o
deslocamento temporário de grupos tribais de uma para outra área (§ 2°, alínea b) e a remoção (definitiva) de
grupos tribais de uma para outra área (§ 2°, alínea c). No nosso entendimento, como já referido, esta
intervenção não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Entretanto, não será despiciendo lembrar,
em reforço à tese desenvolvida no texto, que dentre os motivos autorizadores da intervenção previstos no §
1° daquele dispositivo encontramos “combater graves surtos epidêmicos, que possam acarretar o extermínio
da comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do grupo tribal”
(alínea b) e “por imposição da segurança nacional” (alínea c), situações análogas às hipóteses nas quais a
Constituição atual excepcionalmente permite a remoção provisória.
2508
O abandono proposital de roupas e utensílios de pessoas contaminadas pela varíola em locais nos quais
seriam facilmente encontrados pelos índios foi uma conhecida técnica de extermínio (RIBEIRO, Darcy. Os
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catástrofe ou epidemia, as medidas de remoção necessárias podem ser imediatamente
adotadas, tendo em vista a sua intrínseca natureza de urgência, porém ficam submetidas ao
controle posterior do Congresso Nacional, que examinará a constitucionalidade da ação,
inclusive sobre o prisma da conveniência e oportunidade. A negativa do Congresso em
referendar o ato de remoção implica a obrigação de se colocar imediatamente à disposição
dos índios os meios necessários ao seu retorno às terras tradicionais, bem como de se
ressarcir os danos morais, materiais e culturais do grupo indígena atingido, podendo ainda
ensejar a responsabilização do Presidente da República e de todas as demais autoridades
envolvidas que deram ensejo à determinação inadequada da medida.
A segunda hipótese admitida pela Lei Maior diz respeito a um risco ao interesse da
soberania do país, salvaguardando assim em primeiro plano os interesses da sociedade
brasileira não-índia. O interesse da soberania do País não pode ser entendido de maneira
frouxa, demasiado aberta, que sirva para abrir uma válvula de escape jurídico para
desvirtuar a destinação constitucional. De fato, não menciona a Constituição interesse do
país, nem tampouco interesse nacional, mas sim interesse da soberania do país. Não se
trata, ainda, de relevante interesse público da União, expressão utilizada no § 6° do mesmo
artigo 231. Logo, nem todas as situações que traduzem um interesse nacional ou um
interesse federal podem ensejar a remoção dos índios. Apenas aquelas nas quais esteja em
jogo um interesse da soberania brasileira são capazes de ensejar tais conseqüências. Seria
o caso, por exemplo, de remoção realizada após um estado de sítio decretado por motivo
de declaração de estado de guerra ou de resposta a uma agressão armada estrangeira2509,
com vistas a facilitar o deslocamento de tropas militares na região. Quando se trata de
remoção no interesse da soberania do país a medida não pode ser adotada sem que haja
prévia autorização do Congresso Nacional, o qual, portanto, exerce um controle anterior à
determinação de remoção. Entendemos, ainda, que o Presidente da República, antes de
solicitar a autorização ao Congresso Nacional, deve ouvir o Conselho de Defesa Nacional,
órgão consultivo nos assuntos relacionados à soberania nacional2510.
Ao nosso ver, o dispositivo em estudo possui eficácia plena e aplicabilidade imediata em
relação à situação de catástrofe ou epidemia, mas exige intermediação legislativa em
relação à remoção com base no interesse da soberania nacional. De fato, catástrofe e
índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo: Companhia das
Letras, 1996, p. 119).
2509
Art. 137, II, da CF/88.
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epidemia são termos mais fechados, cujos significados são facilmente compreendidos
apenas com o auxílio do método gramatical de interpretação. Ao contrário, interesse da
soberania nacional é expressão demasiada ampla e que por isso mesmo permite uma
enorme gama de variações hermenêuticas, o que pode levar à insegurança e a situações de
deliberada distorção do texto constitucional com o propósito de violar direitos indígenas,
razão pela qual seu conceito deve ser preenchido pelo legislador ordinário, à luz dos
princípios da máxima proteção às comunidades indígenas e do in dubio pro indígena, não
sendo possível determinar a remoção antes dessa providência legislativa, cuidando-se,
nesse ponto, de norma constitucional de eficácia limitada e conteúdo programático.

3.4.3.4.1.5.

O

regime

jurídico:

inalienabilidade,

indisponibilidade

e

imprescritibilidade

O regime jurídico constitucional das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
determina ainda que as mesmas são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas,
imprescritíveis, nos termos do art. 231, § 4°, da Lei Maior. A legislação ordinária afirma,
ainda, que as terras indígenas não podem ser usucapidas e tampouco estão sujeitas à
desapropriação2511. Em outras palavras, são marcadas pela intangibilidade, são bens foras
do comércio. Dessa forma, a União não pode alienar, a título oneroso ou gratuito, o seu
domínio2512. Além disso, não pode empregá-las em outro uso que não o de servir de habitat
às comunidades indígenas, salvo as exceções adiante examinadas.
A imprescritibilidade dos direitos indígenas sobre elas implica a possibilidade dos índios
os alegarem a qualquer tempo, o que gera interessantes repercussões. Dentre estas, destacase a impossibilidade de terceiros terem legitimada posse civil incidente sobre terras de
ocupação tradicional indígena. Ora, se o destino destas terras é a posse permanente dos
índios, e se esse é um direito imprescritível, parece óbvio que nenhuma posse por parte de
terceiro pode ser legítima do ponto de vista constitucional.

2510

Artigo 91, caput, CF/88.
Art. 38 da Lei 6.001/73.
2512
A inalienabilidade das terras ocupadas pelos índios também é determinada pelo parágrafo único do artigo
22 do Estatuto do Índio.
2511
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Durante o processo de incorporação da Convenção n° 169 da OIT ao nosso direito interno
houve debates no Senado Federal quanto a um suposto conflito entre o art. 17 do texto
convencional e o regime jurídico estipulado pelo art. 231, § 4º, da nossa Constituição, pois
este último determina que as terras tradicionais indígenas são inalienáveis e indisponíveis e
que os direitos sobre elas são imprescritíveis, ao passo em que o texto convencional, além
de impor o respeito às modalidades de transmissão dos direitos sobre a terra entre os
membros dos povos interessados estabelecidas por esses mesmos povos, admite ainda a
possibilidade de alienação das terras e de transmissão dos direitos sobre elas para fora da
comunidade, desde que consultados os interessados2513.
No que concerne à possibilidade de transmissão interna da terra, nenhuma
incompatibilidade existe entre os dois textos, devendo-se anotar apenas que nos termos
constitucionais a transmissão será da posse indígena, não do domínio, posto que esse é da
União. Trata-se de algo natural, que se insere no contexto das relações intergeracionais
indígenas.
Porém, efetivamente a nossa Lei Maior, ao contrário da Convenção n° 169 da OIT, não
prevê a possibilidade de transmissão do domínio das terras tradicionais indígenas a
terceiros. E nem poderia, porque no Brasil o direito de propriedade dessas terras não
pertence às comunidades indígenas, e sim à União. Como referido anteriormente, não há
incompatibilidade alguma entre a Convenção n° 169 da OIT e a Constituição brasileira no
que diz respeito a essa última divergência, e aquelas mesmas razões já expostas também se
aplicam à situação aqui discutida, tanto que foram usadas no Senado Federal quando da
apreciação do projeto de decreto legislativo referente àquele texto convencional para
afastar tal suposta incompatibilidade, como de fato foi feito2514. Cumpre anotar, em
reforço, que a rigor a disciplina da Constituição brasileira a respeito do tema é mais
protetora do que a Convenção n° 169 da OIT, e que este mesmo documento prevê que a
aplicação das suas disposições não deve prejudicar os direitos e as vantagens garantidos
2513

“Artigo 17. 1 . Deverão ser respeitadas as modalidades de transmissão dos direitos sobre a terra entre os
membros dos povos interessados estabelecidas por esses povos. 2 . Os povos interessados deverão ser
consultados sempre que for considerada sua capacidade para alienarem suas terras ou transmitirem de outra
forma os seus direitos sobre essas terras para fora de sua comunidade. 3 . Dever-se-á impedir que pessoas
alheias a esses povos possam se aproveitar dos costumes dos mesmos ou do desconhecimento das leis por
parte dos seus membros para se arrogarem a propriedade, a posse ou o uso das terras a eles pertencentes.
2514
VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377; TUMA, Romeu. Parecer nº
1.316 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Diário do Senado Federal,
edição de 16/12/2000, pp. 25377-25380.
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aos povos indígenas em virtude de outras fontes normativas, dentre as quais as leis
nacionais2515. Como se não bastasse, conforme já referido anteriormente a Constituição da
Organização Internacional do Trabalho prevê que em nenhum caso a adoção de uma
convenção ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma convenção, devem afetar
qualquer outra norma que assegure aos interessados condições mais favoráveis que as
previstas pela convenção2516. Assim, diante do princípio da máxima proteção aos índios e
aos seus direitos, afasta-se a incompatibilidade, devendo ser aplicado o texto
constitucional, o qual, de resto, possui superior hierarquia no âmbito interno, já que, como
vimos, os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é parte possuem
natureza supralegal.

3.4.3.4.1.6. O direito ao usufruto exclusivo

O direito das comunidades indígenas à exclusividade do usufruto das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos existentes nas terras tradicionais2517, é uma espécie de direito real sobre a
coisa alheia, e tem a óbvia finalidade de garantir os recursos necessários ao adequado
habitat das comunidades indígenas, proporcionando-lhes meios de sobrevivência física e
cultural. Trata-se, assim, de um usufruto especial, de natureza constitucional e que, apesar
de algumas semelhanças, não se confunde com o usufruto do Código Civil2518.
O usufruto exclusivo, conforme a legislação ordinária, compreende o direito à posse, uso e
percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas,
bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades, e
inclui os acessórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos das

2515

Art. 35.
Art. 19, item 8.
2517
A depender das características da comunidade, o texto constitucional, à luz de uma interpretação
teleológica e extensiva, pode abranger bens não citados explicitamente, como as riquezas do mar. Nesse
sentido: CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Usufruto exclusivo das terras indígenas. Natureza jurídica,
alcance e objeto. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n°. 1640, 28 dez. 2007. Disponível em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10804, acesso em 26 dez. 2008.
2518
Sobre o tema, vide CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Usufruto exclusivo das terras indígenas.
Natureza jurídica, alcance e objeto. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n° 1640, 28 dez. 2007. Disponível em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10804, acesso em 26 dez. 2008.
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vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas2519. Dessa maneira, atinge, também, as
riquezas da flora e da fauna contidas nas terras.
A riqueza, para os índios, não tem necessariamente conteúdo econômico tradicional. A luta
pela posse das riquezas situadas em terras indígenas tem sido a causa de desavenças
históricas entre índios e não-índios. A determinação constitucional, a qual integra o regime
jurídico especial das terras de ocupação tradicional, impede, a priori, a utilização dessas
glebas por terceiros estranhos ao grupo indígena2520.
A exclusividade, entretanto, comporta exceções previstas nos artigos 49, inciso XVI, 176,
§ 1°, e 231, §§ 3° e 6°, que tratam da exploração e o aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, e da pesquisa e lavra das riquezas minerais, desde que
cumpridos determinados requisitos constitucionais, dentre os quais a regulamentação
legislativa da matéria, a autorização do Congresso Nacional e a oitiva das comunidades
afetadas, ficando assegurada aos índios uma participação nos resultados da lavra, na forma
da lei. Essas possibilidades, como exceções à regra de que cabe aos índios a posse
permanente e o usufruto exclusivo das riquezas das suas terras, devem ser interpretadas
restritivamente e à luz dos princípios da máxima proteção às comunidades indígenas e do
in dubio pro indígena.

3.4.3.4.1.6.1. Exploração de recursos hídricos em terras indígenas

A água doce, beira a obviedade dizê-lo, é indispensável à vida no planeta. Ao mesmo
tempo, é um recurso natural limitado e possui valor econômico2521. Além disso, no Brasil,
tem natureza de bem de domínio público2522. São múltiplos os usos possíveis para a água,
mas a prioridade, especialmente em situação de escassez, deve ser o consumo humano

2519

Art. 24, caput e § 1°, do Estatuto do Índio.
O § 2° do artigo 24 da Lei 6.001/73 garante ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por
ele ocupadas, o que logicamente afasta a possibilidade de terceiros exercerem essas atividades, conforme
explicitado pelo § 1° do artigo 18 da mesma lei (“Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos
grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de
atividade agropecuária ou extrativa”), o que se encontra em conformidade com o texto constitucional.
2521
Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, artigo 1°, II.
2522
Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, artigo 1°, I.
2520
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seguido da dessedentação de animais2523. Havendo recursos hídricos suficientes, os
mesmos podem ser empregados para fins de irrigação, geração de energia, transporte,
insumo de processo produtivo, esgotamento sanitário, dentre outros.
Por diversas causas a água doce tem se tornado um bem escasso no planeta, o que gerou
sérias preocupações por parte da Organização das Nações Unidas2524. O Brasil possui um
dos maiores mananciais de água do planeta, já que aproximadamente 60% da área da bacia
amazônica, a qual é responsável por 1/5 de toda a água do mundo, se encontra em território
brasileiro. Porém há problemas relacionados à distribuição geográfica desses recursos, bem
como à sua captação e distribuição, o que faz com que existam locais nos quais a
disponibilidade atingiu níveis críticos.
Nesse quadro, onde há evidente interesse nacional na questão, não é de se estranhar que o
constituinte tenha: a) incluído lagos, rios, correntes de água e águas superficiais ou
subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, na categoria de bens públicos2525; b)
estipulado que os potenciais de energia hidráulica são bens do domínio da União2526; c)
disciplinado a questão da exploração dos recursos hídricos em terras indígenas, abrindo
uma possibilidade de exceção ao usufruto exclusivo dos índios. É necessário, entretanto,
cautela, principalmente considerando que os impactos diretos e indiretos podem ser muito
grandes e as experiências históricas de aproveitamento de potenciais energéticos de
recursos hídricos situados em terras tradicionalmente ocupadas foram mal sucedidas para
os índios2527.
2523

Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, artigo 1°, III.
Vide, dentre outros: http://www.ana.gov.br/aguasdemarco/noticiasExibe.asp?ID_Noticia=74
2525
Artigos 20, III, 26, I.
2526
Art. 20, VIII.
2527
Como exemplo, cabe citar as usinas hidrelétricas de Tucuruí, no Pará, e Balbina, no Amazonas,
edificadas nos anos 70 e 80. Estas barragens provocaram danos ambientais e culturais imensos, e as medidas
compensatórias não foram cumpridas. Em 1989 o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA –
conclui no sentido da morte biológica do Rio Uatumã onde a hidrelétrica de Balbina foi construída, afetando
diretamente os índios da reserva indígena Waimiri-Atroari, que teve boa parte da sua área inundada. Em
fevereiro de 1989 ocorreu no Pará uma manifestação indígena contra o Complexo Hidrelétrico do Xingu, que
abrangia cinco barragens, a qual repercutiu no âmbito internacional e ajudou a chamar a atenção para os
graves problemas trazidos pela construção de usinas hidrelétricas em terras indígenas. As pressões surtiram
efeito, mas o projeto foi retomado com medidas direcionadas à construção da hidrelétrica de Belo Monte,
tendo sido editado, sem a existência de legislação regulamentando o tema, sem a oitiva da comunidade
indígena, e em uma velocidade impressionante, o Decreto Legislativo n° 788/2005. Acerca do açodamento na
aprovação do projeto que deu origem àquele decreto legislativo, o Senador Luiz Otávio consignou à época da
tramitação: “E esse projeto, por incrível que pareça, foi apresentado no dia 08 de julho, semana passada. Faz
quatro dias que esse projeto foi aprovado na Câmara e vamos aprová-lo aqui no Senado hoje” (Diário do
Senado, 13/07/2005, p. 23320) e “E eu ia me esquecendo dos índios, é verdade. Os índios são muito mais
importantes, como disse a Senadora Heloísa Helena. Eles têm que ser ouvidos, ‘cheirados’. Temos que
conversar com os índios. Afinal de contas, eles são os donos. Temos que agir de forma a que todos nós
2524
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Consoante o § 3° do artigo 231 da Constituição, o aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos2528, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras
indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra2529, na
forma da lei. São mencionados claramente pela Constituição dois requisitos: a) a existência
de uma lei regulamentadora; e b) a necessidade de oitiva das comunidades indígenas
afetadas.
Ao nosso ver, a expressão na forma da lei mencionada no referido § 3° do artigo 231, diz
respeito a um objeto muito mais amplo que a questão da participação dos índios no
resultado da lavra mineral em suas terras, devendo reger a regulamentação de todas as
exceções constitucionalmente admitidas à posse permanente e ao usufruto exclusivo
previstas naquele artigo. Isso significa que a lei é necessária, também, para atividades de
aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos. Essa conclusão
decorre de uma interpretação sistemática da Constituição, de forma a considerar também o
§ 1° do artigo 1762530, segundo o qual a lei estabelecerá condições específicas para a
pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica na hipótese dessas atividades serem desenvolvidas em terras indígenas. Dessa
forma, o aproveitamento por terceiros das riquezas mencionadas está constitucionalmente
vinculado a uma regulamentação legislativa, o que confere às normas respectivas a
natureza de normas constitucionais de eficácia limitada e conteúdo programático2531.
Quando o § 3° do artigo 231 e o § 1° do artigo 176 da Constituição mencionam a
expressão na forma da lei, trata-se de uma referência à lei ordinária. É importante observar
que tais dispositivos cuidam da exploração de terras indígenas em sentido amplo, portanto
não apenas de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

tenhamos condições de votar com tranqüilidade, sem pressa, esses projetos relâmpagos. Nunca vi isso,
sinceramente! Trata-se de um projeto bala: vem e passa, e ninguém vê” (Diário do Senado, 13/07/2005, p.
23324).
2528
A exploração de potenciais energéticos situados em terras indígenas deve abranger, logicamente, as redes
de transmissão necessárias. As linhas de transmissão de energia elétrica foram excluídas da terra indígena
Raposa Serra do Sol pela portaria n° 534/2005 do Ministério da Justiça.
2529
O tema da participação no resultado da lavra será tratado adiante, no tópico sobre o direito indigenista à
subsistência, ao trabalho e a renda.
2530
Desde a redação original, e não apenas após a Emenda Constitucional 6/95.
2531
ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 593-594.
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Já o § 6° do artigo 231, de sua vez, dispõe que são nulos e não produzem efeitos jurídicos
os atos que tenham por objeto a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos
lagos nas terras a que se refere aquele artigo, as quais, ao nosso ver, são as terras
tradicionais indígenas. Entretanto, a nulidade e a ausência de efeitos jurídicos admitem
uma exceção, já que está ressalvado expressamente o relevante interesse público da União
segundo o que dispuser lei complementar.
De tudo isso resulta, conforme entendemos, à luz da aplicação do critério da especialidade
na interpretação da Lei Maior, que há duas situações distintas em relação à excepcional
exploração de recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos2532: a) exploração em
terras indígenas, entendidas estas como gênero, sendo exigida regulamentação por lei
ordinária nos termos do § 3° do artigo 231 e do § 1° do artigo 176 da Constituição; b)
exploração em terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, entendidas estas como
espécie do gênero terras indígenas, na qual a regulamentação deve ser realizada apenas se
houver relevante interesse público da União, exigindo-se também a edição de uma lei
complementar nos termos do § 6° do artigo 231 da Constituição2533. Em outras palavras, há
uma proteção constitucional maior em relação à possibilidade de exploração de recursos
hídricos em terras de ocupação tradicional indígena do que aquela dispensada às terras
indígenas em geral, exigindo-se além da lei ordinária necessária à exploração dos recursos
hídricos nestas últimas, que esteja presente um relevante interesse público da União,
conforme disposto em lei complementar.
O fato é que até hoje não há nenhuma lei ordinária disciplinando o disposto no artigo 176,
§ 1° e no artigo 231, § 3° e nem tampouco lei complementar regulando o artigo 231, § 6°,

2532

O mesmo raciocínio deve ser aplicado para a pesquisa e a lavra de recursos minerais.
Durante a discussão do Projeto de Decreto Legislativo n° 145/2001, de autoria do Senador Jonas
Pinheiro, versando sobre autorização, nos termos do § 3º do art. 231 da Constituição Federal, para o
aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, situados nas terras indígenas
localizadas na região de Ponte de Pedra, Estado de Mato Grosso, a senadora Marina Silva, defendeu a tese de
que seria exigível lei complementar para a exploração de atividades em qualquer tipo de terras indígenas,
argumentando que o disposto no § 3° do artigo 231 deve ser interpretado em conjunto com o § 6° do mesmo
dispositivo (Diário do Senado Federal, edição de 21/06/2001, p. 13600). O senador José Eduardo Dutra,
durante a tramitação do mesmo projeto, posicionou-se no sentido de ser necessária lei ordinária (Diário do
Senado Federal, edição de 27/04/2002, pp. 06246-06247). Na Comissão de Constituição e Justiça prevaleceu
o voto do Senador Leomar Quintanilha, pela constitucionalidade do projeto, que, entretanto, foi aprovado por
maioria sem sequer se referir à exigência constitucional de lei regulamentando o tema, mesmo com o voto em
separado do Senador Eduardo Dutra defendendo explicitamente esse ponto de vista (Diário do Senado
Federal, edição de 27/04/2002, pp. 06245-06246). O projeto terminou sendo arquivado sem uma deliberação
definitiva sobre o tema, considerando o término da legislatura.
2533
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da Constituição2534. Considerando que se trata de normas constitucionais de eficácia
limitada e conteúdo programático, está constitucionalmente vedada a realização de
qualquer tipo de atividade voltada à exploração desses recursos por parte de terceiros em
terras indígenas enquanto não for editada a legislação respectiva.
Isso não foi suficiente para impedir, entretanto, que o Congresso Nacional concedesse
autorizações, ao menos no que concerne ao aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, em terras indígenas. Tais autorizações, segundo nosso
entendimento, são inconstitucionais diante da ausência de prévia regulamentação
infraconstitucional da exploração2535. Não será despiciendo esclarecer que não é possível
tentar conferir ares de legalidade às citadas autorizações com base no Estatuto do Índio,
argumentando que o mesmo prevê a possibilidade da realização, em terras indígenas, de
obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional, bem como de atividades de
exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança e para o
desenvolvimento nacional, pois o instrumento previsto para tais situações por aquele
diploma legislativo é o da intervenção da União nas terras indígenas, mediante decreto
presidencial2536, o qual, como já mencionamos, não foi recepcionado pela Constituição de
19882537.
O Congresso Nacional não tem, ainda, observado a segunda exigência constitucional acima
citada, a qual diz respeito à oitiva prévia das comunidades indígenas envolvidas, conforme
determina o § 3° do artigo 231. Essa exigência vincula-se ao direito à participação dessas
comunidades nos assuntos que lhes afetam. Em situação envolvendo exploração de
recursos hídricos em terras dos índios Avá-Canoeiro, os quais possuem características
peculiares, encontrando-se à beira da extinção e com a maior parte dos seus poucos
2534

Também não há nenhum dispositivo que trate do tema na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que
institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços
públicos de energia elétrica e dá outras providências, nem na Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, na qual, em relação aos índios, há apenas uma menção à
participação de representantes indígenas na composição dos comitês de bacia hidrográfica cujos territórios
abranjam terras indígenas (artigo 39, § 3º, II).
2535
É o caso, por exemplo, do primeiro Decreto Legislativo aprovado pelo Congresso Nacional versando
sobre o aproveitamento de potenciais energéticos em terras indígenas, que foi o n° 103/1996, autorizando a
realização do aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mesa, em trecho do Rio Tocantins e seus afluentes, no
Estado de Goiás, atingindo cerca de 10% das terras dos índios Avá-Canoeiro.
2536
Artigo 20, § 1°, “d” e “f”.
2537
Acerca da necessidade de legislação infraconstitucional disciplinando a exploração em terras indígenas,
vide ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 593-595.
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membros em estado de isolamento, foi realizada apenas uma audiência pública com a
participação de diversos órgãos, sendo concedida a autorização2538. Considerando que não
houve questionamento formal durante a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo
respectivo no Congresso Nacional acerca da falta de oitiva da comunidade indígena, é
possível presumir que no entendimento daquela casa legislativa a audiência pública foi
suficiente para atender a exigência constitucional, o que, ao nosso ver, é absolutamente
inconsistente e equivocado.
Uma outra tese aparentemente adotada no Congresso Nacional e que não encontra qualquer
amparo na Constituição é a de que a oitiva à comunidade indígena afetada pode ser feita
após a autorização daquele órgão legislativo. Como já registramos em outra ocasião, a
oitiva é uma espécie de consentimento prévio e informado da comunidade indígena
afetada. Logo, é possível concluir no sentido de que antes da consulta devem ser realizadas
ações no sentido do maior esclarecimento possível da comunidade sobre a exploração
pretendida e os impactos diretos e indiretos que podem advir da mesma. Essa conclusão
exige, como conseqüência, não só uma divulgação ampla do projeto detalhado da
exploração como, também, que sejam elaborados todos os estudos necessários, como, por
exemplo,

o

estudo

prévio

de

impacto

ambiental

previsto

expressamente

na

Constituição2539, e, ainda, um estudo prévio de impacto antropológico2540. Como
decorrência da ampla publicidade, todos os documentos e estudos relativos à exploração
devem ser apresentados não só à sociedade em geral, mas, principalmente, à comunidade
indígena afetada, a qual pode solicitar outros esclarecimentos adicionais ou a
complementação dos estudos.
Os mecanismos de tomada de decisão dos índios devem obedecer aos seus processos
internos, com base na sua autodeterminação. Pode ocorrer do grupo indígena afetado não
reunir condições de dar um consentimento prévio e informado, devido às suas
peculiaridades próprias, como, por exemplo, for constatada a incapacidade de compreensão
mínima dos projetos e dos estudos prévios de impacto ambiental ou de impacto
antropológico, mesmo através da ajuda de antropólogos e outros técnicos especializados.
Nestes casos, ao nosso ver, a exploração não poderá ser levada adiante, sendo vedada
2538

Sobre os Avá-Canoeiro, vide, dentre outros, PEQUENO, Luciano Alves. Terra Indígena Avá-Canoeiro,
Demarcação indefinida: risco de sobrevivência étnica. In Revista de Estudos e Pesquisas, v. 2, n° 2, FUNAI,
Brasília, dez. 2005, pp. 171-182.
2539
Art. 225, § 1°, IV.
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constitucionalmente não só pela impossibilidade de satisfação do requisito de oitiva prévia
da comunidade afetada, como, também, pelo já referido princípio da máxima proteção aos
índios.
A realização da oitiva prévia da comunidade indígena é, segundo nosso pensar, uma
competência própria e indelegável do Congresso Nacional. Além disso, essa exigência
deverá ser satisfeita por meio de audiências públicas, as quais devem ser realizadas
também na área indígena para tornar possível que toda a comunidade ou os membros que
ela escolher conforme seus mecanismos internos específicos possam estar devidamente
informados e aptos a participar do processo de tomada decisão2541.
Assim, a consulta e as audiências públicas respectivas devem ter lugar durante o processo
de aprovação do Decreto Legislativo, precedendo a autorização do Congresso Nacional,
até porque não se trata de mero aconselhamento, mas sim de um processo de tomada de
decisão da comunidade indígena. Em outras palavras, sua natureza é decisória e não
meramente opinativa. Caso seja em sentido negativo, essa decisão, ao nosso ver,
considerando o direito à autodeterminação dos povos indígenas, será vinculante para o
Congresso Nacional, significando dizer que se os índios se opuserem à proposta sequer
deve haver deliberação daquele órgão a respeito, ou, caso exista, a autorização deve ser
necessariamente negada ou o requerimento deve ser tido por prejudicado. Nesse sentido,
segundo Dalmo Dallari a oitiva da comunidade é um condicionamento para o exercício de
legislar e deve condicionar a própria decisão2542. De outro lado, caso a manifestação da
comunidade indígena seja positiva, concordando com a exploração proposta, o Congresso
Nacional poderá, ainda assim, negar a autorização, não só considerando os interesses
nacionais, mas, também, na defesa dos direitos indígenas, caso observe, por exemplo, que
ocorreu eventual distorção ou vício no consentimento prévio informado da comunidade
envolvida. Assim, é constitucionalmente possível, inclusive com base no princípio da
2540

Esses estudos não devem ser realizados pelo próprio empreendedor, embora possam ser por ele
custeados, mas sim por grupo de trabalho sob a supervisão da FUNAI.
2541
Durante a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo n° 145/1996, a Senadora Marina Silva apresentou
em Plenário uma proposta de emenda no sentido de que a audiência pública seria um requisito mínimo para a
devida oitiva da comunidade, com o seguinte texto: “Cabe à Comissão Técnica competente realizar audiência
pública com a comunidade indígena diretamente afetada e o órgão ambiental federal responsável pelo estudo
de impacto ambiental do empreendimento, como condição mínima de informação indispensável à pretendida
autorização” (Diário do Senado Federal, edição de 09/05/2002, pp. 07557-07558). O projeto foi arquivado
sem deliberação final, tendo em vista o término da legislatura.
2542
DALLARI, Dalmo de Abreu. Congresso é obrigado a ouvir as comunidades indígenas. In Informe
Jurídico, ano II, n° 09 a 13, abril a agosto de 1993, São Paulo, Comissão Pró-Índio, p. 4. No mesmo sentido:
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máxima proteção aos índios, que o Congresso Nacional negue uma autorização ainda que a
comunidade indígena afetada tenha concordado com a atividade.
O entendimento daquele órgão legislativo já foi no sentido da necessidade de oitiva prévia
da comunidade indígena afetada, in loco, como parte do processo de aprovação do decreto
legislativo, e da necessidade da sua aquiescência ao projeto, para o que podem ser feitas
condições2543. Infelizmente, entretanto, houve retrocesso, e o Congresso Nacional passou a
entender ser possível conceder a autorização para exploração de recursos hídricos desde
logo, antes da realização dos estudos ambientais e antropológicos e da oitiva dos índios,
requisitos tidos como necessários apenas como fases antecedentes ao desenvolvimento do
projeto2544. A justificativa é no sentido de que a autorização seria necessária para que
LOBO, Luiz Felipe Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr, 1996, p.
57.
2543
Esse entendimento ficou claro durante a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo n° 381-A, de 1999,
de autoria do Deputado José Borba, que dispunha sobre a autorização do uso de terras indígenas na região de
São Jerônimo da Será, no Rio Tabagi, Estado do Paraná: “O Deputado Luciano Pizzato, relator do projeto na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, propôs à Comissão que fossem realizadas
reuniões in loco com os índios Kaingang, o que foi aprovado por unanimidade. As reuniões ocorreram nos
dias 01 de abril e 26 de maio de 1999, na Câmara Municipal de São Jerônimo da Será e na reserva indígena
de Apucaraninha, com a participação dos índios e de vários órgãos. As atas foram anexadas ao parecer, e
nelas consta manifestação expressa do relator de que o seu parecer favorável ao projeto ficaria vinculado à
concordância dos índios. Estes, inicialmente, se mostraram contrários ao projeto, porém depois se reuniram
isoladamente e mudaram de idéia, impondo, entretanto, uma série de condições que foram aceitas e
incorporadas ao parecer do relator, o qual foi aprovado por unanimidade em 12 de setembro de 2000. O
projeto foi aprovado, ainda, na Comissão de Constituição e Justiça, porém com o voto contrário da bancada
do PT, que entendeu ser necessária para exploração de terras indígenas a Lei Complementar mencionada no §
6° do artigo 231 da Constituição. O projeto ainda não foi apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados,
embora esteja pronto para votação e existam três requerimentos de inclusão na pauta da ordem do dia”
(ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo [coords.]. Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, p. 596). Para maiores detalhes, vide Diário da Câmara dos Deputados, edição de
30/11/2000, pp. 63360-63392.
2544
Esta posição foi adotada não só durante a apreciação do já referido Projeto de Decreto Legislativo nº
145/2001, como, também, durante a tramitação do projeto que deu origem ao Decreto Legislativo n° 788, de
12 de julho de 2005, que autorizou o Poder Executivo a implantar o aproveitamento Hidroelétrico “Belo
Monte”, no trecho do Rio Xingu denominado ‘Volta Grande do Xingu’, localizado no Estado do Pará, “a ser
desenvolvido após estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e outros que julgar necessários” (art.
1°), dentre os quais “Estudo de natureza antropológica, atinente às comunidades indígenas localizadas na área
sob influência do empreendimento, devendo, nos termos do § 3º do art. 231 da Constituição Federal, ser
ouvidas as comunidades afetadas” (art. 2° IV). Os estudos “serão determinantes para viabilizar o
empreendimento e, sendo aprovados pelos órgãos competentes, permitem que o Poder Executivo adote as
medidas previstas na legislação objetivando a implantação do Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte”
(art. 3°). Logo, fato é que, apesar de ter adotado algumas cautelas, o Congresso Nacional autorizou desde
logo a implantação, postergando para momento posterior não só os estudos técnicos, inclusive os de natureza
ambiental, como também a oitiva das comunidades indígenas atingidas, dentre as quais se encontram os
índios Arara, Juruna, Parakanã, Xikrin, Xipaia-Kuruaia, Kayapó e Araweté. A constitucionalidade do
Decreto Legislativo 788/2005 está sendo discutida judicialmente na ação civil pública n° 2006.39.03.0007118, a qual foi proposta pelo Ministério Público Federal na subseção judiciária de Altamira, no Pará. Também
foi objeto da ADI 3573/DF, proposta em agosto de 2005 pelo Procurador-Geral da República, a qual,
entretanto, não foi conhecida pelo Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que o Decreto Legislativo
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técnicos possam ter acesso às terras indígenas com a finalidade de procederem aos estudos
de viabilidade econômica, ambiental e antropológica, os quais, de sua vez, devem
anteceder a oitiva da comunidade2545. Esta posição, ao nosso ver, é claramente
inconstitucional.
Embora parte do raciocínio esteja correto, já que os estudos citados efetivamente devem
anteceder à oitiva da comunidade, não há necessidade de autorização congressual prévia
para a sua realização. Em nenhum momento o ordenamento jurídico em vigor condiciona o
acesso de técnicos e de servidores púbicos em terras indígenas a uma autorização do
Congresso. Conforme o artigo 49, inciso XVI da Constituição, é da competência exclusiva
do Congresso Nacional autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de
recursos hídricos e a pesquisa e a lavra de riquezas minerais, mas nada fala sobre o
ingresso de terceiros em geral naquelas terras. Esse ingresso pode depender de autorização
da FUNAI2546 e, obviamente, da comunidade respectiva, mas não depende do Congresso
Nacional, o que, aliás, poderia ser considerada uma violação à autodeterminação daqueles
povos.
Ademais, também a própria realização dos estudos citados não depende legalmente de
autorização do Congresso Nacional, podendo ser feitos diretamente pelo executivo. A
legislação prevista pelos artigos 176, § 1°, e 231, §§ 3° e 6°, quando for editada, pode até
vir a vincular a elaboração dos estudos à autorização do Poder Legislativo. Mas até lá essa
exigência não existe no ordenamento jurídico brasileiro, que prevê a autorização para a
impugnado possuía natureza de “lei-medida”, não sendo norma jurídica dotada de generalidade e abstração, o
que afasta o cabimento da ação direta. Sobre os detalhes da tramitação destes projetos e das ações propostas,
vide: ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 596-598.
2545
A tese já repercutiu no Poder Judiciário: “O aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas
somente pode ser efetivado por meio de prévia autorização do Congresso Nacional, na forma prevista no
artigo 231, § 3º, da Constituição Federal. Essa autorização deve anteceder, inclusive, aos estudos de impacto
ambiental, sob pena de dispêndios indevidos de recursos públicos.” (TRF 1ª Região, AG 2001.01.00.0306075/PA, Rel. Juiz Alexandre Machado Vasconcelos - conv., Sexta Turma, DJ de 25/10/2001, p. 424, grifamos.
No mesmo sentido: TRF 1ª Região, REO 1999.01.00.109279-2/RR, Rel. Desembargador Federal Souza
Prudente, Sexta Turma, DJ de 29/01/2007, p. 9; TRF 1ª Região, AC 2001.01.00.030607-5/PA, Rel. Juiz
Alexandre Machado Vasconcelos – conv., Sexta Turma, DJ de 25/10/2001, p. 424. Vide, ainda: TRF 1ª
Região, AC 1999.01.00.068811-3/MT, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Quinta
Turma, DJ de 29/06/2005, p. 39).
2546
Em relação a pesquisas científicas de campo, o artigo 14 do Decreto nº 4.645, de 25 de março de 2003,
que cuida do Estatuto da FUNAI, e o artigo 17 da Portaria nº 542, de 21 de dezembro de 1993, que veicula o
regimento Interno da FUNAI, condicionam o ingresso em áreas indígenas à prévia autorização da
Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas (art. 17). A portaria citada menciona ainda a análise do pedido de
ingresso pela Coordenação de Controle de Pesquisas (art. 19).
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realização da atividade de exploração. Entendemos que, atualmente, à luz da correta
hermenêutica constitucional, é possível vincular a efetivação dos tais estudos apenas a uma
determinação do poder executivo e da concordância da comunidade indígena afetada.
A inconsistência da posição adotada pelo Congresso Nacional fica ainda mais evidente
quando se observa que, apesar das justificativas adotadas, o que tem sido autorizado, a
rigor, não é o mero ingresso nas terras indígenas, até porque, como vimos, o Congresso
não possui atribuição constitucional ou legal para tanto, mas sim o aproveitamento dos
recursos hídricos, com base no inciso XVI do artigo 49 da Constituição. Ou seja, é a
própria atividade final que é autorizada desde logo, sem a realização dos estudos e sem a
oitiva da comunidade afetada, o que constitui, ao nosso ver, uma evidente violação aos
direitos indígenas e à Lei Maior.
Em suma, entendemos que a possibilidade do poder legislativo autorizar o poder executivo
a implantar atividades de exploração de recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos em terras indígenas, antes da edição de legislação genérica que regulamente o
tema, de forma prévia à realização dos estudos necessários e sem proceder à oitiva das
comunidades afetadas, viola diretamente os artigos 176, § 1°, 231, §§ 3° e 6° da
Constituição. Além disso, fere, também, o inciso IV do § 1° do artigo 225 da mesma
Constituição da República, o qual exige estudos prévios de impacto ambiental para obras
potencialmente causadoras de danos ambientais.
A solução que o Congresso Nacional adota atualmente para a exploração de recursos
hídricos, autorizando desde logo a implantação da atividade e, ao mesmo tempo,
condicionando o seu desenvolvimento à realização dos estudos técnicos e da oitiva do
grupo indígena, não é suficiente para solucionar o vício de inconstitucionalidade. Essa
espécie de autorização condicionada pode ter alguma utilidade apenas no sentido de expor
a situação desconfortável do Congresso, o qual não legislou sobre o tema mesmo após duas
décadas de promulgação da Constituição. Essa situação poderia ser resolvida caso aquele
órgão legislasse a respeito, ou, no mínimo, poderia ser atenuada caso a realização dos
estudos necessários, bem como a oitiva da comunidade afetada em audiências públicas,
fossem consideradas etapas necessárias e prévias de um processo de autorização do
aproveitamento dos recursos situados em terras indígenas2547.
2547

Sobre as questões acima suscitadas, relativas à exploração de recursos naturais em terras indígenas como
exceção ao usufruto exclusivo, vide ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das
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Observe-se, finalmente, que em relação à geração de energia em terras indígenas em geral
apenas os potenciais de energia hidráulica foram objeto de preocupação constitucional. O
aproveitamento de outras fontes de energia, como por exemplo, a eólica, não tem previsão
constitucional no § 3° do artigo 231, que menciona somente os potenciais energéticos dos
recursos hídricos. Caso, entretanto, se trate de terras tradicionalmente ocupadas, é
possível discutir a aplicação do § 6° daquele mesmo artigo visando o aproveitamento
dessas outras fontes de energia, caso preenchidos os pressupostos ali estabelecidos,
relativos à presença de relevante interesse público da União e à regulamentação por lei
complementar.

3.4.3.4.1.6.2. Exploração de recursos minerais em terras indígenas

A pesquisa e a lavra de minérios tem sido um grande problema na história indígena no
país2548. Dentre as questões tormentosas ligadas ao tema encontramos, por exemplo, a
degradação ambiental geralmente decorrente dessa atividade e as conseqüências maléficas
da difícil relação entre índios e garimpeiros2549. Há, ainda, os interesses das grandes
empresas mineradoras, que exercem pressão constante contra o reconhecimento dos
direitos territoriais dos povos indígenas, usando a sua forte influência política e econômica
nos mais diversos foros. Nesse contexto, vale relembrar que a questão mineral foi
responsável por boa parte da resistência aos direitos indígenas na última Assembléia

comunidades indígenas: alguns avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO,
Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição
Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 595-600. A Senadora Heloísa Helena, votou
contra o projeto que deu origem ao Decreto Legislativo 788/2006, sobre o aproveitamento hidroelétrico Belo
Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará, argumentando pensar ser necessário “um
Congresso Nacional diferente, que possa fazer as audiências públicas aqui, antes da elaboração da
Legislação” (Diário do Senado Federal, edição de 13/07/2005, pp. 23330-23331, itálicos nossos).
2548
Vide, dentre inúmeras outras publicações sobre o tema: COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. A questão da
mineração em terras indígenas. In Cadernos da Comissão Pró-Índio, n° 4, São Paulo, 1985.
2549
“Tradicionalmente , sabe-se que o contato próximo de pessoas que exploram minérios, pelo seu estilo de
vida agressivo e imediatista, resulta sempre em prejuízo fatal para os índios” (GOMES, Mércio Pereira. Os
índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 166); “A mineração é considerada uma
atividade potencialmente poluidora e, quando desenvolvida em área de ocupação indígena, produz danos
irreparáveis não apenas ao meio ambiente, mas também à organização sociocultural das comunidades
indígenas, provocando a desagregação cultural e a introdução de doenças.” (Menezes, Joyceane Bezerra de.
O direito dos índios à terra e a mineração em áreas de ocupação indígena. In revista Pensar, Fortaleza, abril
de 2007, p. 99).
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Constituinte, no bojo da qual empresas mineradoras fomentaram uma intensa campanha
difamatória, inclusive através do jornal O Estado de São Paulo, como já referido2550.
A Constituição de 1988, além de ter incluído os recursos minerais, inclusive os do subsolo,
dentre os bens da União2551, disciplinou a exploração mineral em terras indígenas, como
uma exceção ao usufruto exclusivo das comunidades indígenas em relação aos das riquezas
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. O regime constitucional é claramente
restritivo em relação a tal tipo de atividade2552. Determinou que a pesquisa e a lavra2553 das
riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada
participação nos resultados da lavra, na forma da lei2554. Além disso, afirmou que a lei
estabelecerá condições específicas para tais atividades2555. E não é só. A Lei Maior tornou
nulos e extintos, ceifando a sua capacidade de produzir efeitos jurídicos, os atos que
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou
a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios, espécie de terra indígena, ressalvado relevante
interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a
nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da
lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé2556. Este dispositivo, ao nosso
ver, inclui as atividades relacionadas aos recursos minerais, as quais, quando não se
referem a riquezas do solo, exigem a posse e a ocupação deste para que seja alcançado o

2550

Quando tratamos da participação indígena na Assembléia Constituinte no tópico sobre a ruptura com o
paradigma assimilacionista em direção à alteridade na atual Constituição.
2551
Art. 20, IX.
2552
“O espírito restritivo da Constituição em relação à mineração em terras indígenas foi fruto do
conhecimento de que essa atividade provoca danos irreversíveis e irreparáveis às comunidades indígenas e ao
seu habitat natural” (SANTILLI, Juliana. Aspectos jurídicos da mineração e do garimpo em terras indígenas.
In SANTILLI, Juliana [org.]. Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 1993, p. 145).
2553
A pesquisa mineral diz respeito à definição da jazida, sua avaliação e determinação da exeqüibilidade do
seu aproveitamento econômico (Decreto-Lei 227/1967 – Código de Mineração, artigo 14). Já a lavra é o
conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das
substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas (Decreto-Lei 227/1967 – Código
de Mineração, artigo 36). Ambas atividades podem repercutir seriamente nos índios, e por isso devem existir
autorizações em separado para cada uma delas, cabendo lembrar que uma autorização de pesquisa não
implica em direito à autorização da lavra. Nesse sentido: SANTILLI, Juliana. Aspectos jurídicos da
mineração e do garimpo em terras indígenas. In SANTILLI, Juliana (org.). Os direitos indígenas e a
Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, pp. 148-149.
2554
Art. 231, § 3°. Além disso, o artigo 49, inciso XVI, estipula ser da competência exclusiva do Congresso
Nacional autorizar, em terras indígenas, a pesquisa e a lavra de recursos minerais.
2555
Art. 176, § 1º, na Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995.
2556
Art. 231, § 6°.
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subsolo. Finalmente, a Constituição proibiu a exploração de riquezas minerais em terras
indígenas através de cooperativas de garimpeiros2557.
Como se nota, a Constituição não proibiu de forma absoluta a mineração em terras
indígenas, apenas a condicionou a um regime jurídico especial2558, o qual possui índole
restritiva. Com isso, afastou o sistema geral de concessão de autorizações de pesquisa e
lavra mineral quando tais atividades ocorrerem em terras indígenas.
Em relação à necessidade de regulamentação da matéria por lei, bem como à
imprescindível autorização do Congresso Nacional e à exigência de prévia oitiva da
comunidade indígena afetada2559, aplicam-se aqui de forma geral todas as observações já
realizadas quando estudamos a exploração de recursos hídricos, incluídos os potenciais de
energia hidráulica, em terras indígenas. A questão relativa à participação no resultado da
lavra será tratada adiante2560.
Não soará despiciendo acrescentar, entretanto, em relação à exigência de lei
regulamentadora, que não há nenhum dispositivo que trate do tema no Decreto-Lei nº 227,
de 28 de fevereiro de 1967, denominado Código de Mineração, nem tampouco na Lei nº
8.901, de 30 de junho de 1994, que regulamenta o disposto no § 2º do art. 176 da
Constituição Federal e altera dispositivos do Código de Mineração. Assim, lembrando que
se trata de normas constitucionais de eficácia limitada e conteúdo programático,
atualmente existe um óbice constitucional à realização de qualquer tipo de atividade
voltada à pesquisa e à lavra de recursos minerais por parte de terceiros em terras indígenas,
e essa situação perdurará até que seja editada a legislação respectiva2561. Não cabe,
juridicamente, tentar levar adiante tais atividades com base no Estatuto do Índio.

2557

Art. 231, § 7°.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 1996, p. 288.
2559
“Entendemos ainda que a melhor forma de consulta às comunidades indígenas é através de audiência in
loco, na própria Área Indígena afetada. Uma representação parlamentar teria a oportunidade de verificar as
condições sociais, políticas, e econômicas da localidade em que se desenvolveriam as atividades minerarias,
avaliar diretamente seus impactos e ouvis vários membros da comunidade indígena sobre o assunto”
(SANTILLI, Juliana. Aspectos jurídicos da mineração e do garimpo em terras indígenas. In SANTILLI,
Juliana [org.]. Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p.
150).
2560
No tópico referente à obtenção de renda através da exploração econômica de recursos hídricos e minerais
localizados em terras indígenas por terceiros.
2561
“Enquanto tal dispositivo [o § 3° do artigo 231 do Texto Constitucional] não for regulamentado,
nenhuma atividade do gênero poderá ser desenvolvida nas terras dos índios. Entre outras coisas falta
estabelecer, por exemplo, a forma de participação nos lucros e o quantum devido” (LOBO, Luiz Felipe
Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr, 1996, p. 56). “E até que o
Congresso Nacional aprove lei regulamentando o cumprimento de tais exigências constitucionais, nenhuma
2558
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Em primeiro lugar porque, como vimos, apesar do mesmo prever a possibilidade da
realização, em terras indígenas, de obras públicas que interessem ao desenvolvimento
nacional e de atividades de exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a
segurança e para o desenvolvimento nacional, o mecanismo por ele utilizado para tanto,
qual seja a intervenção da União nas terras indígenas, não foi recepcionado pela
Constituição de 1988.
De outro lado, também não podem ser aproveitadas outras disposições daquele diploma
normativo que tratam da exploração de riquezas do subsolo em terras indígenas. Tais
disposições explicitamente afirmam que a exploração de tais riquezas far-se-á nos termos
da legislação vigente, determinando apenas que sejam observadas algumas parcas
previsões ali contidas2562. Estas previsões dizem respeito: a) à representação dos interesses
da União, como proprietária do solo, por parte do Ministério do Interior, através do órgão
competente de assistência aos índios2563; b) à reversão, em benefício dos índios, na forma
de fontes de renda indígena, dos valores obtidos a título de participação no resultado da
exploração, de indenizações e de renda devida pela ocupação do terreno2564; e c) ao fato de
que, na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem-estar dos silvícolas,
fica condicionada a autorização de pesquisa ou lavra a terceiros, nas posses tribais, ao
prévio entendimento com o órgão de assistência ao índio2565. Ocorre que, conforme anota
Carlos Frederico Marés de Souza Filho, os dispositivos acima, que já eram de duvidosa
constitucionalidade à luz da Constituição vigente à época de sua edição2566, evidentemente
não foram recepcionados pela atual Lei Maior, tendo em vista que o Estatuto do Índio
determinou a aplicação do direito comum, desconsiderando a posse o usufruto exclusivo
indígena2567. A aplicação do Código de Mineração como regra geral, na forma preconizada
atividade mineraria pode ser desenvolvida em área indígena” (SANTILLI, Juliana. Aspectos jurídicos da
mineração e do garimpo em terras indígenas. In SANTILLI, Juliana [org.]. Os direitos indígenas e a
Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 147).
2562
Art. 45, caput.
2563
Art. 45, § 1°.
2564
Art. 45, § 1°.
2565
Art. 45, § 2°.
2566
A inconstitucionalidade do art. 45 do Estatuto do Índio em relação à ordem constitucional antecedente já
era apontada pela doutrina. Raimundo Laranjeira, por exemplo, reputava que o § 2° daquele artigo se
chocava com a Constituição então em vigor, tendo em vista permitir que terceiros explorassem as riquezas
minerais situadas em terras indígenas, o que seria possível apenas por parte dos próprios índios ou do Estado,
revertendo-se, nesse caso, os rendimentos para os indígenas (LARANJEIRA, Raymundo. Proteção Legal das
Terras Indígenas. In SANTOS, Silvio Coelho dos, WERNER, Dennis, BLOEMER, Neusa Sens, NACKE,
Anelise [orgs.]. Sociedades Indígenas e o Direito: uma questão de direitos humanos. Florianópolis: Editora
da UFCS, CNPq, 1985, pp. 123-124).
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SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 139-140.
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pelo Estatuto do Índio, é francamente incompatível com a Constituição de 1988,
considerando que, como visto, esta última afastou o sistema geral de concessão de
autorizações de pesquisa e lavra mineral quando tais atividades ocorrerem em terras
indígenas, condicionando-a a um regime jurídico especial, a ser disciplinado por meio de
legislação própria, estipulando desde já como alguns de seus requisitos a necessidade de
autorização do Congresso Nacional, a oitiva das comunidades atingidas e a participação
destas nos resultados da lavra, o que não está de forma alguma regulamentado na Lei n°
6.001/73.
O único dispositivo do Estatuto do Índio sobre mineração que pode ser considerado
recepcionado pela Constituição atual é o que determina que as riquezas do solo, nas áreas
indígenas, somente pelos índios podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o
exercício da garimpagem, faiscação e cata das áreas referidas2568.
Ainda no que concerne à exigência de ser elaborada legislação sobre o tema, anote-se que,
ao nosso ver, quando se tratar de uma determinada espécie de terra indígena, qual seja
aquela de ocupação tradicional, a pesquisa e a lavra de recursos minerais depende,
também, da edição da lei complementar referida no § 6° do artigo 231 da Constituição.
Assim, como ocorre com a exploração de recursos hídricos, entendemos que, a partir da
aplicação do critério da especialidade na interpretação da Lei Maior, que há duas situações
distintas quanto à pesquisa e a lavra de recursos minerais em áreas indígenas. A primeira
diz respeito a atividades dessa natureza no gênero terras indígenas, para o que se exige
uma regulamentação por lei ordinária nos termos do § 3° do artigo 231 e do § 1° do artigo
176 da Constituição. A segunda se refere à pesquisa e lavra de recursos minerais na espécie
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, quando incide uma proteção constitucional
de maior densidade, em virtude da qual, além da edição da lei ordinária mencionada e do
cumprimento dos requisitos nela veiculados, a Constituição exige também a presença de
relevante interesse público da União, conforme estabelecido em lei complementar, tudo
isso como decorrência do § 6° do artigo 231 da Lei Maior. É interessante observar que essa
conclusão se alinha ao espírito restritivo geral da disciplina constitucional sobre a
exploração mineral em terras indígenas.
A vedação à exploração de recursos minerais em terras indígenas por meio de cooperativas
de garimpeiros pode ser interpretada como uma vedação geral à atividade de garimpagem,
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entendida esta como o trabalho individual de quem utiliza instrumentos rudimentares,
aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na extração de pedras preciosas,
semipreciosas e minerais metálicos ou não metálicos, valiosos, em depósitos de eluvião ou
aluvião, nos álveos de cursos d’água ou nas margens reservadas, bem como nos depósitos
secundários ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros, depósitos esses
genericamente denominados garimpos2569. Ou seja, a garimpagem, seja ela individual ou
através de cooperativas, é constitucionalmente vedada em terras indígenas, tendo em vista
o objetivo de preservar as comunidades respectivas dos históricos prejuízos de natureza
ambiental e sociocultural que essa atividade lhes trouxe. Nesse sentido, vale observar que a
Lei 7.805/89, que trata do regime de permissão de lavra garimpeira, afirma que os seus
dispositivos não se aplicam às terras indígenas2570. A única exceção são as atividades de
garimpagem, faiscação e cata realizadas pelos próprios membros da comunidade indígena,
conforme o já mencionado dispositivo do Estatuto do Índio que lhes garante essa
exclusividade2571. Grandes empresas privadas, como já tangenciado, também possuem um
histórico de desavenças graves com os povos indígenas. Assim, o mais recomendável é que
as leis mencionadas nos artigos 176, § 1°, e 231, §§ 3° e 6°, prevejam como condição
específica da realização desse tipo de exploração em terras indígenas que a mesma seja
feita de forma exclusiva ou, no mínimo, preferencial, por pessoa jurídica da administração
indireta da União ou pelas próprias comunidades e organizações indígenas.
Finalmente, vale anotar que as exigências constitucionais próprias para a exploração
mineral em terras indígenas não afastam outras, sejam elas genericamente aplicáveis
àquela atividade nas demais áreas, sejam relativas à necessidade da preservação cultural
dos povos indígenas. Dentre estas outras exigências a doutrina aponta: a) a observância do
disposto no artigo 176, §§ 1° a 3° da Constituição; b) a impossibilidade de cessão dos
direitos minerários, tendo em vista que a autorização congressual será dirigida a uma
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Art. 44.
Art. 70 do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração). Sobre a atividade
garimpeira, vide, ainda, a lei n° 11.685, de 02 de junho de 2008, que institui o Estatuto do Garimpeiro.
2570
Art. 23, “a”. Caso ocorra, a garimpagem de terceiros em terra indígena constituirá crime, na forma do
artigo 21 daquela lei.
2571
Art. 44. Retornaremos ao tema adiante, no tópico sobre o direito indigenista à subsistência, ao trabalho e
à geração de renda.
2569
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pessoa jurídica específica; e c) a necessidade de realização de laudo antropológico, de
licitação e de estudo de impacto ambiental2572.
Em suma, diante da legislação atualmente em vigor não é possível nenhuma atividade de
pesquisa ou lavra de recursos minerais por parte de terceiros em terras indígenas, pois as
disposições do Estatuto do Índio a esse respeito não foram recepcionadas pela Constituição
de 1988 e o regime jurídico especial a ser estabelecido nas leis previstas no Texto Maior
ainda não foi apreciado pelo Congresso Nacional. Porém, quando for superado esse óbice,
a exploração não poderá ser realizada por garimpeiros, seja individualmente ou através de
cooperativas, e, além disso, os índios terão direito à participação nos resultados. O ideal é
que a legislação futura determine que essa exploração seja realizada apenas, ou no mínimo
preferencialmente, por pessoa jurídica da administração indireta da União ou pelas próprias
comunidades e organizações indígenas.

3.4.3.4.1.7. A nulidade e extinção dos atos relativos às terras tradicionais

O § 6° do artigo 231 da Constituição é um dos mais importantes instrumentos de garantia
das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Determina que são nulos e extintos, não
produzindo efeitos jurídicos, todos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e
a posse de terras tradicionais indígenas, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes, afastando ainda, de forma expressa, qualquer direito a
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa fé. Esse dispositivo, o qual decorre do reconhecimento do
indigenato, é um complemento lógico e necessário ao § 2° daquele mesmo artigo, o qual
determina a posse permanente e o usufruto exclusivo dos índios em suas terras tradicionais.
Afirmar a nulidade, a extinção e a ausência de efeitos jurídicos de determinados atos
contém em si uma certa redundância, a qual, ao nosso ver, é proposital e tem a nítida
função de reforçar a determinação constitucional ali contida, o que atende ao princípio da
máxima proteção aos índios e aos direitos indígenas.
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SANTILLI, Juliana. Aspectos jurídicos da mineração e do garimpo em terras indígenas. In SANTILLI,
Juliana [org.]. Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, pp.
150-157.
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Cabe anotar que já havia entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que os
sistemas constitucionais anteriores, pelo menos desde 1934, tornavam nulos e sem efeitos
os atos jurídicos que envolvessem as terras indígenas, violando a sua inalienabilidade e a
sua destinação constitucional2573. Além disso, a legislação ordinária também já previa a
nulidade, a extinção e a ausência de indenização em tais casos. De fato, o Estatuto do Índio
declarou a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza que
tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas pelos índios ou
comunidades indígenas2574. Determinou, ainda, a aplicação desse dispositivo às terras que
tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas em virtude de ato
ilegítimo de autoridade e particular2575. Previu, também, que ninguém teria direito a ação
ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao índio ou os indígenas em virtude
da nulidade e da extinção referidas, ou de suas conseqüências econômicas2576. Apesar
disso, em uma disposição de constitucionalidade duvidosa à época e sem dúvida não
recepcionada pela atual Lei Maior, aquele diploma normativo permitiu, em caráter
excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao índio, a
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Para um histórico da doutrina e da jurisprudência que, desde regimes constitucionais anteriores,
especialmente a partir de 1934, entendiam que a vedação constitucional à alienação das terras indígenas
tornava nulos quaisquer atos jurídicos de disposição das mesmas, as quais deveriam ser consideradas bens
públicos da União, vide: MENDES, Gilmar Ferreira. O domínio da União sobre as terras indígenas: o
Parque Nacional do Xingu. Brasília: MPF, 1988, pp. 65-74. Dentre as conclusões do citado autor sobre o
tema, destacam-se as seguintes: “os títulos dominiais concedidos antes do advento da Constituição de 1934
foram atingidos pela chamada inconstitucionalidade superveniente, que decorre da regra expressa no seu
artigo 129”; “a concessão de títulos dominiais em terras ocupadas pelos indígenas após o advento da
Constituição de 1934 é írrita, de nenhum efeito”; “a expulsão, o homicídio ou genocídio de silvícolas não tem
o condão de convalidar os títulos originariamente nulos, concedidos a partir de 16 de julho de 1934”; “toda e
qualquer discussão sobre a existência ou não de posse indígena – e, por conseguinte, sobre a caracterização
ou não de domínio federal – há de remontar, inevitavelmente, aos idos de 1934, quando o constituinte houve
por bem consagrar o domínio da União sobre as terras de ocupação indígena” (op. cit., p. 74). Pontes de
Miranda, comentando o artigo 216 da Constituição de 1946, consignou: “Desde que há a posse e a
localização permanente, a terra é do nativo, porque assim o quis a Constituição, e qualquer alienação de
terras por parte de silvícolas ou em quem se achem, permanentemente localizados e com posse, os silvícolas,
é nula. (...) A proibição de alienação tem como conseqüências: a) a nulidade absoluta de qualquer ato de
disposição, incluídos os que só se referem a elementos do direito de propriedade ou da posse (uso, fruto,
garantia real, locação)” (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. Tomo VI. 4ª edição.
Rio de Janeiro: Editora Borsoi, 1963, p. 467-468). Dentre as diversas manifestações judiciais, vide a
seguinte: “É por tal razão que já se decidiu, no regime constitucional anterior - em que havia norma
semelhante (CF/69, art. 198, par. 1º) à que hoje se acha consubstanciada no art. 231, par. 6º da Carta Federal
de 1988 - que a existência de eventual registro imobiliário de terras indígenas em nome de particular
qualifica-se como situação juridicamente irrelevante e absolutamente ineficaz, pois, em tal ocorrendo,
prevalece o comando da norma constitucional referida, ‘ que declara nulo e sem nenhum efeito jurídico atos
que tenham por objeto ou domínio, a posse ou ocupação de terras habitadas por silvícolas’” (voto do Ministro
Celso de Melo na qualidade de relator do Recurso Extraordinário n° 183188/MS, julgamento de 10/12/1996,
Primeira Turma, DJ de 14/02/1997 p. 01988).
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Lei n° 6.001/1973, artigo 62.
2575
Lei n° 6.001/1973, artigo 62, § 1º.
2576
Lei n° 6.001/1973, artigo 62, § 2º.
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continuação, por prazo razoável dos efeitos dos contratos de arrendamento em vigor na
data daquela Lei, desde que a sua extinção acarrete graves conseqüências sociais2577.
A Constituição de 1988, assim, se não trouxe uma inovação absoluta, avançou
significativamente no tema não só por aprimorar o tratamento jurídico da questão, mas,
também, por ser expressa a esse respeito, constitucionalizando-a.
O reconhecimento constitucionalmente expresso da nulidade, extinção e ausência de
efeitos jurídicos demonstra a força do poder constituinte, o qual, por ser originário, não
possui limites jurídicos, podendo desconstituir toda a ordem jurídica anterior, razão pela
qual não deve obediência ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à coisa
julgada2578. Dessa maneira, é irrelevante qualquer discussão que tente opor à ocupação
tradicional indígena títulos dominiais ou possessórios, ainda que tenham sido adquiridos de
boa-fé, pois todos eles foram atingidos pelo fenômeno da nulidade superveniente2579. Não
é possível, dessa forma, constar no registro imobiliário o nome de qualquer pessoa física
ou jurídica como proprietária da terra tradicionalmente indígena2580.
Ao nosso ver, os atos atingidos pela nulidade, extinção e ausência de efeitos jurídicos
podem ser de natureza legislativa, administrativa ou até mesmo judicial. Além disso, o
texto constitucional não se refere apenas àqueles atos já existentes na data de promulgação
da Constituição. Caso assim fosse, tratar-se-ia, sem dúvida, de uma disposição de natureza
meramente transitória, não fazendo qualquer sentido a sua inserção da parte dogmática da
2577

Lei n° 6.001/1973, artigo 62, § 3º.
“(...) Um problema que se tem levantado é o das pessoas que, anteriormente à vigência da presente
Constituição adquiriram terras habitadas por silvícolas. Na realidade o problema não existe, pois a
Constituição estabelece claramente que a União tem a propriedade e os silvícolas têm a posse dessas terras.
Aplica-se aqui, com absoluta propriedade, a regra segundo a qual não há direitos adquiridos que possam ser
alegados contra a Constituição. Ainda que se admita que tenha sido regular a aquisição daquelas terras, no
momento em que ocorreu, gerando para os adquirentes um direito de propriedade, esse direito não foi
ressalvado pela nova Constituição e é contrário a ela. Assim, portanto, não pode prevalecer. (...) Em
conclusão, apesar de todas as variações havidas na legislação portuguesa e brasileira relativas às terras
ocupadas pelos silvícolas, prevalecem os dispositivos da atual Constituição, contra os quais ninguém pode
alegar direitos adquiridos” (DANTAS, Beatriz Góis, DALLARI, Dalmo de Abreu. Terra dos Índios Xocó.
São Paulo: Comissão Pró-Índio, 1980, pp. 9-11). No mesmo sentido: MENDES, Gilmar Ferreira. O domínio
da União sobre as terras indígenas: o Parque Nacional do Xingu. Brasília: MPF, 1988, pp. 52-56.
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Segundo Gilmar Ferreira Mendes, a nulidade superveniente incide sobre os títulos anteriores desde a
Constituição de 1934 (MENDES, Gilmar Ferreira. O domínio da União sobre as terras indígenas: o Parque
Nacional do Xingu. Brasília: MPF, 1988, pp. 70-71, 74). No mesmo sentido: “São nenhuns quaisquer títulos,
mesmo registrados, contra a posse dos silvícolas, ainda que anteriores à Constituição de 1934, se à data da
promulgação havia tal posse” (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. Tomo VI. 4ª
edição. Rio de Janeiro: Editora Borsoi, 1963, p. 468).
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“Portanto, é fácil constatar que o Direito Brasileiro não reconhece, desde longa data, qualquer direito
adquirido sobre terras indígenas e, neste sentido, é juridicamente impossível qualquer reivindicação privada
2578
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Constituição. Dessa forma, o dispositivo em comento não se volta apenas para o passado,
projetando-se sobre todos os atos, pretéritos ou futuros, que violem os direitos coletivos
dos índios sobre suas terras tradicionais.
A retirada forçada dos índios das suas terras, ou mesmo o seu extermínio, não possuem o
condão de convalidar títulos de terceiros incidentes sobre suas terras2581. Nem mesmo atos
que contem com a suposta concordância da comunidade indígena, ainda que formalizados
em forma de acordos, podem driblar a nulidade preconizada pela Constituição. Em
primeiro lugar porque não pode haver acordo em detrimento de direitos indígenas
constitucionalmente assegurados, tendo em vista que os mesmos, por objetivarem proteger
o direito à vida digna e à cultura dos índios, são indisponíveis. Como se não bastasse, não é
dado aos índios transigir acerca de suas terras tendo em vista que se trata de bens de
propriedade da União. Vale lembrar que caso uma terra, por qualquer motivo, seja
abandonada e deixe de ser gleba tradicional indígena, deve reverter à posse a ao patrimônio
da União, na forma do artigo 21 da Lei 6.001/732582. Assim, caso seja feito um suposto
acordo e uma comunidade indígena deixe as suas terras tradicionais ou passe a não mais
reivindicá-las, as glebas referidas reverterão ao domínio da União, não sendo possível
conferir validade jurídica a nenhum documento ou título que procure conferir a terceiros
direitos sobre elas com base na suposta avença2583.
No nosso entendimento, o regime jurídico constitucional das terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios leva à inexorável conclusão de que se há glebas dessa natureza não é
possível reconhecer posse civil de terceiro, não índio, incidente sobre as mesmas, salvo a
exceção relativa ao relevante interesse da União nos termos de lei complementar. Isso
porque quaisquer atos relativos à posse civil de terceiros sobre tais áreas são expressamente
tidos por nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, como forma de garantir a posse
permanente dos índios. Logicamente, se é assim, só pode ser juridicamente reconhecida
sobre áreas indígenas” (BESSA, A demarcação das terras indígenas e a constitucionalidade do Decreto
22/91, in Revista da Procuradoria-Geral da República, n° 8, Jan/jun 1996, Ed. RT, pp. 115-116).
2581
“Os Pataxós não abandonaram suas terras. Foram, sim, sendo expulsos por fazendeiros, que delas se
apossaram, utilizando-se de vários meios, inclusive a violência. A posse dos índios era permanente. A do ré
precária, contestada” (Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Apelação Cível n° 89.01.01353-3-BA,
Terceira Turma, Relator desembargador Federal Tourinho Neto, DJ de 06/05/91).
2582
“Art. 21. As terras espontânea e definitivamente abandonadas por comunidade indígena ou grupo tribal
reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao índio e mediante ato declaratório do Poder
Executivo, à posse e ao domínio pleno da União”.
2583
Vide, a respeito, voto proferido pelo Ministro Francisco Rezek no Supremo Tribunal Federal, na
qualidade de relator da Ação Cível Originária nº 323/MG, julgamento de 14/10/1993, Tribunal Pleno, DJ de
08/04/1994, p. 07239.
657

posse civil de terceiros se a gleba não for terra tradicional indígena. Observe-se, inclusive,
que a Constituição, ao ressalvar a possibilidade de indenização por benfeitorias, refere-se
àquelas derivadas de ocupação de boa-fé2584, e não de posse, reforçando a idéia de que em
termos jurídicos não existe a possibilidade de posse civil de terceiros incidir sobre terras
tradicionalmente indígenas. Em outras palavras, por força direta da Constituição a relação
entre um não índio e uma terra de ocupação tradicional indígena não caracteriza o instituto
jurídico da posse civil, embora possam estar presentes requisitos tradicionais desta, como a
detenção do bem e a intenção de tê-lo como seu.
As observações acima repercutem enormemente nas ações possessórias movidas por
particulares que envolverem glebas que possam ter natureza de terras tradicionalmente
ocupadas por índios. Nesse caso teremos uma situação excepcional, pois posse civil e
terras tradicionais indígenas são conceitos excludentes entre si, além do que tais terras são
necessariamente bens da União, por expressa disposição constitucional. Logo, a discussão
da existência ou não da posse civil necessariamente abrangerá a questão do domínio. Estas
ações judiciais, assim, devem ter um tratamento especial e distinto daquele dispensado às
possessórias comuns. Uma das peculiaridades dessas ações possessórias é a
indispensabilidade do laudo antropológico, pois este será necessário para a prova da
existência ou não de ocupação tradicional, e, conseqüentemente, do domínio e da
possibilidade jurídica ou não do instituto da posse civil2585. Em outras palavras, a
existência da posse civil alegada pelo não índio depende da prova de que a área não possui
natureza de terras tradicional indígena. Logo, o próprio autor deverá requerer a perícia,
como condição necessária à prova da sua posse. Em caso de constatação da ocupação
tradicional indígena, a ação possessória deverá ser julgada improcedente e extinta de
imediato, porque a constituição não admite posse civil de terceiro, sendo nulos e extintos
os atos que, em tese, a poderiam caracterizar, não produzindo assim efeitos jurídicos. Caso
a perícia conclua que a terra em questão não é de ocupação tradicional indígena, a ação
possessória deve continuar, sendo regida pela legislação comum.
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Apesar da Constituição mencionar benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé, o termo não se
confunde com a ocupação do artigo 1263 do Novo Código Civil, pois este trata de uma forma de aquisição de
propriedade de coisa sem dono, o que não se aplica às terras tradicionais indígenas, que são bens da União
inalienáveis, indisponíveis e imprescritíveis.
2585
A jurisprudência já decidiu no sentido da indispensabilidade do laudo antropológico em ação possessória:
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, AC 2001.60.02.001314-3, Juiz Convocado Ferreira da Rocha, DJ de
19-07-2006, pp. 713-714.
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Como a Constituição determina, a nulidade, a extinção e a ausência de efeitos jurídicos dos
atos mencionados não geram o direito à indenização ou a ações contra a União, salvo, na
forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. A impossibilidade de
demandar em juízo a União abrange a administração direta e indireta federal. Estados e
Municípios não são mencionados pelo texto constitucional, razão pela qual podem ser
demandados judicialmente, por exemplo, caso alienem ou titulem indevidamente terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios como se fossem do seu domínio. Obviamente,
também não cabe acionar as comunidades indígenas beneficiadas. A única hipótese de
demanda indenizatória contra a União refere-se às benfeitorias realizadas no bojo de
ocupação de boa-fé, a qual deve ser entendida como aquela que desconhecia a natureza
tradicional indígena das terras. Não se aplica, aqui, a legislação civil comum que torna a
boa-fé presumida quando há justo título2586, tendo em vista que qualquer documento
porventura existente será nulo e extinto, e não produzirá efeitos jurídicos, não podendo
configurar, dessa forma, justo título. Acrescente-se que não podem ser entendidos como
benfeitorias de boa-fé as obras que consubstanciem violações às normas ambientais, as
quais, portanto, não serão indenizadas. Tampouco podem ser indenizadas benfeitorias em
propriedades cujo registro imobiliário tenha sido feito com fraude, pois este fato afasta a
boa-fé.
Há no citado § 6° do artigo 231 uma possibilidade de exceção ao usufruto exclusivo dos
índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas, que é a hipótese de relevante interesse
público da União. A definição do que vem a ser relevante interesse público da União será
objeto de lei complementar, tratando-se, assim, de norma constitucional de eficácia
limitada e conteúdo programático. Na elaboração da lei complementar referida o
legislador deverá considerar os princípios do direito constitucional indigenista, sob pena
de inconstitucionalidade. Desde logo é possível afirmar que a qualificação relevante afasta
interesses de menor envergadura. Logo, não é qualquer interesse da União que poderá
excepcionar o usufruto exclusivo. Da mesma forma, estão excluídos da previsão
constitucional interesses meramente estaduais ou municipais. A ausência da lei
complementar exigida torna inconstitucional qualquer restrição existente à posse
permanente e ao usufruto exclusivo dos índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas
por eles. Dentre as restrições possíveis mas que só devem ser admitidas após a edição da
lei complementar referida se incluem a exploração de recursos hídricos e a pesquisa e a
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lavra de recursos minerais em terras tradicionais indígenas. Como já referido, ao nosso ver,
quando tais atividades ocorrerem no gênero terras indígenas dependem da regulamentação
por lei ordinária, nos termos do § 3° do art. 231 e do § 1° do art. 176 da Constituição,
porém quando se derem na espécie terras tradicionais indígenas dependem, também, da
configuração de relevante interesse público da União conforme a disciplina estabelecida na
lei complementar exigida pelo § 6° do art. 231 do mesmo Texto.

3.4.3.5. O direito indigenista à participação no Brasil

Como já referido, a noção de desenvolvimento humano e o objeto do direito ao
desenvolvimento têm na possibilidade de participação ativa, livre, e significativa dos
indivíduos e dos povos nos processos decisórios relativos aos aspectos econômicos,
sociais, culturais e políticos um dos seus elementos essenciais, indispensável à liberdade de
escolha sobre o tipo de vida que se deseja viver. Dentre as diversas formas de participação
a sua projeção política é uma das mais importantes. Todas as fases do processo de
desenvolvimento, desde a elaboração dos projetos até a divisão dos benefícios, devem
contar com a participação dos grupos envolvidos.
Quanto às comunidades indígenas, a participação vincula-se à sua autodeterminação,
inclusive considerando o sentido relacional desta, bem como à sua identidade cultural.
Essa participação diz respeito, portanto, não só às decisões internas da comunidade, mas,
também, àquelas relativas aos interesses do Estado no qual se encontram e do qual fazem
parte. A participação dos povos indígenas nas questões nacionais de desenvolvimento deve
ser em pé de igualdade com os outros grupos formadores da nação.
Não há a previsão expressa do direito à participação das comunidades indígenas na
Constituição. Aliás, não há a previsão explícita sequer de um direito à participação geral,
de todo o povo brasileiro2587. Porém, como já mencionado no presente estudo, a ausência
de um direito expresso na Constituição não significa a sua inexistência, tendo em vista que
o rol ali escrito configura um standard mínimo, o qual pode ser ampliado.
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Há previsões relativas a formas de participação específicas, como, por exemplo, nos artigos 194, VII,
198, III, 204, II e 230.
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Ao nosso ver, o direito à participação das comunidades indígenas é constitucionalmente
assegurado a partir de uma interpretação sistemática da Lei Maior, especialmente
considerando os valores da igualdade, da liberdade, da democracia e do pluralismo, bem
como tendo em conta a formação de um Estado multiétnico e pluricultural. Trata-se de
uma conseqüência óbvia da opção constituinte pela adoção de um Estado Democrático de
Direito2588. Como anota Pietro de Jesús Lora Alarcón, a democracia exige o
reconhecimento do direito à liberdade, base de uma participação política livre e consciente,
ou seja, da autodeterminação política, e, além disso, consubstanciando um processo de
convivência social, envolve a pluralidade de etnias, culturas e idéias, em um ambiente de
diálogo e tolerância que impeça a tirania da maioria através da proteção dos direitos das
minorias. No Brasil, dentre as manifestações constitucionais de índole democrática
encontramos justamente a inclusão dos setores que participam do processo civilizatório
nacional, dentre os quais os povos indígenas, na forma dos artigos 215, § 1°, 231 e 232 da
Lei Maior2589. Também nesse sentido, Walter Claudius Rothenburg assinala com precisão
que se trata de uma exigência democrática a participação dos povos indígenas na vivência
dos assuntos que concernem ao país, sendo inarredável quanto aos interesses que mais
diretamente lhes digam respeito, concluindo que o direito de participação democrática dos
índios e das comunidades indígenas é constitucionalmente assegurado2590.
Um passo decisivo para o reconhecimento do direito à participação das comunidades
indígenas brasileiras diz respeito à derrubada de um sério e antigo óbice à efetivação plena
desse direito, que era o modelo de tutela orfanológica e de incapacidade. De fato, a idéia de
que os índios e as comunidades indígenas não têm condições de tomar as suas próprias
decisões com base em sua vontade livre e consciente, e, em razão disso, necessitam que a
sua vida e os seus bens sejam geridos pelo Estado, era absolutamente incompatível com a
sua participação plena nos processos decisórios. Reconhecer a derrubada definitiva desse
obstáculo pela Constituição de 1988 é o passo inicial para se chegar à conclusão de que o
direito à participação dos povos indígenas é assegurado pelo nosso direito positivo.
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As razões expostas também sustentam a existência implícita de um direito à participação geral, de todos
os brasileiros.
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ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Verbete Democracia. In DIMOULIS, Dimitri (coord.). Dicionário
IBEC de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 106-109.
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ROTHENBURG, Walter Claudius. Índios e seus direitos constitucionais na democracia brasileira. In
Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 15, n° 60, São Paulo, Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, jul.-set./2007, pp. 282-283.
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No que concerne à participação nas questões internas de cada comunidade indígena, a
mesma será disciplinada conforme a organização social, os costumes, os usos e as
tradições de cada uma delas, com base na sua autodeterminação, o que deve ser respeitado
nos termos do art. 231, caput, da Constituição.
Já em relação às demais questões que afetam nossos povos indígenas, cabe apontar a
previsão constitucional expressa da necessidade de oitiva prévia dos índios para a
exploração econômica de recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa
e a lavra de recursos minerais nas suas terras2591. Trata-se de uma forma de consentimento
prévio e informado. Essa disposição, obviamente, não significa que esse direito existe
apenas em relação às situações constitucionalmente citadas, pois não se trata de um rol
exaustivo. As comunidades indígenas devem ser ouvidas sempre que forem potencialmente
afetadas por algum tipo de atuação externa, como, por exemplo, programas e projetos de
desenvolvimento nacional ou de desenvolvimento indígena. A conclusão contrária seria
essencialmente antidemocrática e antipluralista, além de violar o princípio da máxima
proteção ao indígena, o que, portanto, lhe confere a marca indelével da
inconstitucionalidade.
O direito à participação engloba também o direito a ser beneficiário dos frutos das
atividades dirigidas ao desenvolvimento. Sob esse ponto de vista, importante lembrar que a
Constituição assegurou expressamente às comunidades indígenas afetadas a participação
nos resultados da lavra das riquezas minerais em suas terras2592. O Estatuto do índio, de sua
vez, estipula que pertence aos índios, a partir do usufruto que lhes é assegurado, o direito à
percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem
assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades2593.
No que concerne à participação política, como já dito não houve previsão de participação
especial indígena na composição da última Assembléia Constituinte, mas aqueles povos,
na prática, atuaram decisivamente. Conforme a Constituição de 1988 os índios têm a
possibilidade de gozar os direitos políticos plenamente, votando e sendo votados em
igualdade de condições com o restante da população. Entretanto, até hoje apenas um
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Vide, a respeito, as observações realizadas nos tópicos respectivos.
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representante indígena foi eleito na esfera federal2594. Há, assim, uma clara deficiência na
representatividade política dos povos indígenas brasileiros, o que talvez se explique pelo
fato de se tratar de uma minoria quantitativa, o que dificulta a possibilidade desses grupos,
sozinhos, elegerem representantes nos pleitos eleitorais, e, também, pela circunstância da
maioria dos demais eleitores brasileiros ainda não ter abandonado completamente antigos
preconceitos que não mais se sustentam diante da quebra do paradigma da assimilação e da
afirmação do direito à diferença e à alteridade. A dificuldade de representação política
indígena poderia ser solucionada através de mecanismos de consociação, como, por
exemplo, da previsão de cadeiras especificamente destinadas àqueles povos no Congresso
Nacional, como ocorre, por exemplo, na Colômbia. Naquele país, como já visto, há dois
senadores eleitos por circunscrições indígenas2595, e, além disso, a Constituição também
permite que a lei estabeleça uma circunscrição especial para assegurar a participação na
Câmara de Representantes dos grupos étnicos, das minorias políticas e dos colombianos
residentes no exterior, podendo ser eleitos até cinco Representantes2596. Disposições dessa
natureza, caso fossem adotadas no Brasil, sem dúvida fortaleceriam o sentido relacional do
direito à autodeterminação indígena.
O direito à participação das comunidades indígenas é garantido no âmbito do direito
positivo interno brasileiro também pela Convenção n° 169 da OIT, cujas normas têm,
segundo a posição atual do Supremo Tribunal Federal, natureza supralegal no nosso
ordenamento.
Mas não é só. O direito indígena à participação pode ser inferido também a partir da
legislação ordinária. A esse respeito, Walter Claudius Rothenburg observa que apesar do
direito de participação democrática dos índios e das comunidades indígenas ser
constitucionalmente assegurado ele precisa ser reforçado e pode ser extraído da legislação,
citando quatro exemplos atuais2597: a) quanto à saúde, a Lei nº 9.836, de 23 de setembro de
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Trata-se do índio Xavante Mário Juruna, o qual exerceu o mandato de deputado federal no período de
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Sobre o tema vide GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991,
pp. 212-216.
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1999, acrescentou à Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, o art. 19-H, segundo o qual
as populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de
formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho
Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso; b)
quanto à educação, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, previu dentre outros
princípios o da gestão democrática do ensino na esfera pública2598, o que inclui, conforme
aquele mesmo diploma legislativo, a participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes2599, sendo certo que dentre as comunidades locais
estão as indígenas; c) quanto aos aspectos urbanísticos, o Estatuto da Cidade2600 estipula
que no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os
Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão a promoção de audiências públicas
e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade2601, dentre os quais, onde houver, incluem-se as populações
indígenas, cuja presença uma vez verificada tornaria obrigatório o plano diretor, tendo em
vista que o mesmo é legalmente exigido para cidades inseridas na área de influência de
empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou
nacional2602. O autor anota, ainda, que como há grande presença indígena nas cidades, nos
grandes aglomerados urbanos, na periferia e nas favelas, a legislação respectiva deve
contemplar a presença e o bem-estar dos povos indígenas que ali vivem, razão pela qual o
Estatuto da Cidade prevê no bojo das diretrizes gerais da política urbana a proteção,
preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural,
histórico, artístico, paisagístico e arqueológico2603, e, além disso, exige a realização de
estudo prévio de impacto de vizinhança que identifique os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e
suas proximidades2604; e d) quanto à proteção e acesso ao conhecimento tradicional
associado ao patrimônio genético, a Medida Provisória n° 2.186-16, de 23 de agosto de
2001, afirma que o Estado reconhece o direito das comunidades indígenas e das
comunidades locais para decidir sobre o uso de seus conhecimentos tradicionais associados
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ao patrimônio genético do País2605, lembrando o autor que para a efetividade da
participação das comunidades indígenas é necessária não só a sua anuência prévia por
meio de um conhecimento informado, o que é garantido pela Resolução n° 09/2003 do
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético2606, como, também, a sua inclusão dentre os
beneficiários dos resultados proveitosos.
Além dos exemplos citados acima sobre a participação indígena nos temas externos que
lhes afetam, outros ainda podem ser colhidos na legislação ordinária. O próprio Estatuto do
Índio traz dispositivos que dizem respeito à participação indígena. O seu artigo 2° coloca
como obrigação da União, Estados e Municípios, incluídos os órgãos das respectivas
administrações indiretas: a) assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus
meios de vida e subsistência, o que, logicamente, exige que participem e sejam ouvidos
sempre que forem ser tomadas decisões que os possam afetar2607; b) executar, sempre que
possível mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar
as comunidades indígenas2608; c) utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as
qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua
integração no processo de desenvolvimento2609. Além disso, embora estipule que a gestão
do Patrimônio Indígena cabe ao órgão de assistência, disposição essa que pode gerar
discussões sobre a sua recepção ou não pela atual Constituição, determina, ao mesmo
tempo, que seja propiciada a participação dos índios e dos grupos tribais na administração
dos seus próprios bens e que lhes seja totalmente confiado o encargo quando demonstrem
capacidade efetiva para o seu exercício2610.
A Portaria Interministerial nº 559, de 16/04/19912611, do Ministério da Justiça e do e
Ministério da Educação e Cultura, que dispôs sobre a educação escolar para as populações
indígenas ao prever o estímulo à criação de Núcleos de Educação Indígena nas Secretarias
Estaduais de Educação com a finalidade de apoiar e assessorar as escolas indígenas
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Art. 8°, § 1°.
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estipulou que os citados núcleos deverão contar com a participação de representantes das
comunidades indígenas locais atuantes na educação2612.
Também é o caso da Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos, segundo a qual nos Comitês de Bacia Hidrográfica de
bacias cujos territórios abranjam terras indígenas devem ser incluídos representantes das
comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia2613.
O respeito ao direito à participação indígena plena nos assuntos que atingem esses povos
ainda enfrenta sérios desafios, pois não está ainda incorporado definitivamente na cultura
das autoridades brasileiras. Tome-se, como exemplo, a Portaria nº 15–CH/GSI, de 11 de
maio de 20042614, do Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, a qual, no âmbito da Câmara de Relações Exteriores e Defesa
Nacional2615, do Conselho de Governo2616, criou um Grupo de Trabalho destinado a propor
uma nova política indigenista com base nos seguintes temas: a) estudos regionais sobre os
interesses de Governo e os das populações indígenas, nas Terras Indígenas; b) exploração
de recursos naturais em Terras Indígenas; c) questões relativas à existência de Terras
Indígenas em faixa de fronteira e a defesa do território nacional; d) modificações
legislativas que se fazem necessárias no Estatuto do Índio; e) implicações do crescimento
demográfico das populações indígenas; f) novo papel da Fundação Nacional do Índio –
Funai; e g) soluções possíveis para municípios criados em terras indígenas.
Inexplicavelmente não foram incluídos no citado grupo de trabalho representantes das
organizações indígenas2617, embora o Decreto n° 4.801/2003 permitisse a participação de
representantes de entidades privadas, o que viola o direito de participação desses povos2618.
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Da mesma forma, o atual Estatuto da Fundação Nacional do Índio – FUNAI2619, não prevê
a participação de representantes indígenas no Conselho Indigenista2620, órgão ao qual
compete, dentre outras atribuições, zelar pelo cumprimento da legislação relativa à
proteção e assistência ao índio e às comunidades indígenas, bem como aconselhar o
Presidente quanto às atividades científicas e culturais2621.
O Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001, previu apenas a participação de
representantes de órgãos governamentais na composição do Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético, órgão vinculado à Secretaria de Biodiversidade e Florestas, do
Ministério do Meio Ambiente, que cuida do Patrimônio Genético e do conhecimento
tradicional a ele associado2622, deixando de fora a participação de representantes das
comunidades tradicionais e dos povos indígenas, embora o tema os afete diretamente2623.
No que se refere à participação feminina, o direito à igualdade entre homens e mulheres é
assegurado pela Constituição2624, o que se aplica, em princípio, aos índios. Assim,
especialmente em questões externas, como a participação político-eleitoral, a oitiva em
audiências públicas e outros meios, nenhuma distinção pode ser feita. Porém não há uma
norma específica que explicitamente assegure ou estimule a participação feminina no
âmbito das decisões internas, o que não necessariamente se dará conforme os padrões da
igualdade ocidental, tendo em vista o reconhecimento constitucional da organização social
indígena e dos seus usos, costumes e tradições. Assim, embora as sociedades indígenas
brasileiras em geral sejam igualitárias, essa característica não é total ou absoluta, existindo
Direitos Humanos da Presidência da República, da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, da Fundação
Nacional do Índio – FUNAI, do Departamento de Polícia Federal – DPF, mais os Comandos do Exército,
Marinha e Aeronáutica.
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diferenciações entre homens e mulheres, jovens e velhos, adultos e crianças, o que se
reflete nas questões sociopolíticas, havendo geralmente uma tendência maior no sentido de
que os homens exerçam domínio sobre as mulheres, bem como os mais velhos sobre os
mais jovens, do que o contrário2625. Assim, por exemplo, a chefia ou liderança do grupo,
bem como a composição de conselhos, são normalmente tarefas exclusivamente
masculinas2626. A conciliação da igualdade de participação entre homens e mulheres com a
autodeterminação indígena e a manutenção da cultura daqueles povos é um grande desafio.
Vale lembrar, porém, que esse não é um desafio que se refere exclusivamente às
comunidades indígenas, tendo em vista que a equiparação política da mulher ao homem,
além de formalmente recente nas sociedades ocidentalizadas, ainda não se concretizou
praticamente em sua totalidade2627. Além disso, como anota Julio Cezar Melatti, não se
pode concluir que as mulheres não dispõem de poder nas sociedades indígenas brasileiras,
só que esse poder não se ostenta através das instituições políticas, embora possam exercer
cargos honoríficos, inclusive de chefes honorários de uma aldeia na outra, mas sim por
meio das suas opiniões no âmbito doméstico2628. Finalmente, o contato intercultural tem
provocado mudanças nas relações de gênero e nas formas de representação indígena, e,
nesse contexto, surgiram espaços de discussão femininos e organizações de mulheres
indígenas, gerando demandas relativas a projetos de desenvolvimento destinados
especificamente a elas2629.
O direito à participação indígena no Brasil também abrange as questões ligadas ao
empoderamento dos povos respectivos, o que inclui: a) as medidas voltadas à sua
capacitação, as quais são levadas a cabo no bojo do direito à educação; b) a legitimidade
para a demanda judicial em defesa dos seus direitos coletivos2630; c) a possibilidade de se
expressarem da maneira mais livre possível, inclusive utilizando a sua própria língua, sem
prejuízo de aprenderem o português2631.
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RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 60, 66.
MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp.
43-44.
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MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp.
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gênero. In VERDUM, Ricardo (org.). Assistência técnica e financeira para o desenvolvimento indígena:
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3.4.3.6. O direito indigenista à melhoria das condições econômicas e sociais no Brasil

Como já dito2632, no Brasil as comunidades indígenas constituem o grupo mais
marginalizado da sociedade encontrando-se em situação de intensa vulnerabilidade e
portando os piores índices de IDH no Brasil. Nesse contexto, a melhoria das condições
econômicas e sociais ganha um relevo ainda maior, pois sem esse fator as possibilidades de
escolha desses povos ficam bastante reduzidas.
Os direitos sociais e econômicos têm previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro
desde o plano constitucional, aproveitando a todos os brasileiros, inclusive os indígenas. A
Constituição prevê como direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados2633. Boa parte desses direitos tem disciplina constitucional no título
destinado à ordem social2634, o qual abriga, dentre outros, os direitos relativos à saúde, à
previdência social, à assistência social, à educação e à cultura, bem como os direitos dos
índios. A Constituição prevê, ainda, que a ordem econômica e fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos uma existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios, a
redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego2635.
A plena realização desses direitos é uma exigência para a efetivação do princípio da
dignidade da pessoa humana e para que possam ser atingidos os objetivos fundamentais da
república federativa do Brasil. São, portanto, necessários ao desenvolvimento nacional, o
qual, como vimos, deve ser compreendido à luz do paradigma do desenvolvimento humano
e deve incluir todos os povos que integram a dimensão humana do Estado brasileiro, dentre
os quais os indígenas.
Os membros das comunidades indígenas, além de serem titulares dos direitos sociais e
econômicos previstos para todos os brasileiros, são ainda beneficiados por projeções
2632

No tópico referente a desenvolvimento e índios no Brasil.
Art. 6º, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000.
2634
Artigos 193 a 232.
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Art. 170, caput, VII e VIII.
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específicas desses direitos previstas na Constituição e na legislação, as quais se justificam
pela proteção às suas peculiaridades culturais. Além disso, devem ser realizadas políticas
públicas particularmente dirigidas a estes povos. Nesse sentido, dentre dos deveres da
União, dos Estados e dos Municípios previstos no Estatuto do Índio consta o de executar os
programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas, para o que devem
contar sempre que possível com a colaboração dos índios2636. O Decreto nº 4.645, de 25 de
março de 2003, que aprova o Estatuto da Fundação Nacional do Índio, inclui entre as suas
finalidades promover o desenvolvimento comunitário2637, o que logicamente exige a ações
voltadas à melhoria das condições econômicas e sociais. Já a Portaria nº 542, de 21 de
dezembro de 1993, do Ministério da Justiça, que veicula o Regimento Interno da FUNAI,
inclui entre as diretrizes dos programas daquele órgão manter e/ou melhorar a qualidade
de vida das populações indígenas, promovendo a preservação, conservação ou
recuperação do meio ambiente em que vivem2638. Esses exemplos são meramente
ilustrativos, existindo ações e programas a cargo de outros órgãos dirigidas à melhoria das
condições econômicas e sociais indígenas.
Destacaremos, mais uma vez, os direitos à saúde, à educação, ao trabalho e à geração de
renda, devido à sua importância, e os estudaremos em separado. A ordem constitucional da
cultura, de sua vez, já foi abordada2639.

3.4.3.7. O direito indigenista à saúde no Brasil

Quando se fala na relação entre o Estado e a saúde indígena no Brasil não se pode deixar
de lembrar que a transmissão de doenças contagiosas como a gripe, o sarampo, a
tuberculose, a varíola, não raro intencionalmente, foi a principal causa da intensa
mortandande dos povos nativos desde a chegada dos europeus2640. Ao contrário, não há até
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Art. 2°, VII.
Art. 2°, VII.
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Artigo 2º, IV.
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Quando tratamos do direito das comunidades indígenas à manutenção à própria cultura no Brasil.
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RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 75-76, 81, 230, 305, 346.
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hoje notícia de uma única moléstia de origem indígena que tenha sido transmitida ao
restante da população, à exceção de algumas espécies de micose sem maior gravidade2641.
Darcy Ribeiro relata que em meados da década de 50 foram feitos estudos sobre saúde em
alguns grupos indígenas. No caso dos índios Xavante, que à época apenas iniciavam o
contato com a sociedade dominante e ainda conservavam seus hábitos alimentares, não foi
detectado nenhum caso de desnutrição nos cerca de quinhentos índios examinados em
1954. Já em um grupo de 1189 índios Kaiwá e Terena, do sul do Mato Grosso, que
mantinham contatos já seculares com o restante da população, foi registrado que 60%
portavam sinais de anemia e desnutrição2642. Conclui assim o autor que há uma expressiva
decadência física dos grupos indígenas que mantêm contato com os chamados civilizados,
como resultado do processo de transfiguração étnica que lhes reserva lugar apenas nos
estratos mais miseráveis da sociedade. A situação atual de muitas comunidades indígenas
ainda sustenta as conclusões acima, sendo freqüentes graves quadros de desnutrição,
inclusive infantil, especialmente em povos que não possuem a situação fundiária
regularizada e que vivem marginalizados2643.
Tais fatos demonstram a existência de uma enorme dívida moral do país em relação à
saúde indígena, o que talvez tenha sido um dos fatores que motivaram o incremento da
atuação do poder público nos últimos tempos, não só quanto a inovações legislativas como
também no implemento de programas e políticas públicas especificamente voltadas ao
tema. Dessa forma, cabe indagar como a Constituição de 1988, a primeira no Brasil a
reconhecer o direito à saúde, cuidou a questão.
Como aponta de forma percuciente Carlos Frederico Marés de Souza Filho, a leitura
desatenta da Constituição pode levar o intérprete a acreditar que a proteção à saúde
indígena não é mais do que aquela assegurada também a todos os demais brasileiros, tendo
2641

RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 305.
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RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 316-317.
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É o caso, por exemplo, dos índios Guarani-kaiowá, Guarani-Nhandeva e Terena da reserva Francisco
Horta de Barbosa, situada no Estado do Mato Grosso do Sul nas proximidades da cidade de Dourados
(MARTINS, Tatiana Azambuja Ujacow. Direito ao pão novo: o princípio da dignidade da pessoa humana e
a efetivação do direito indígena. São Paulo: Editora Pilares, 2005, especialmente pp. 190-208). Diversos
artigos sobre a situação atual da saúde dos povos indígenas no Brasil podem ser encontrados em: COIMBRA
JR., Carlos E. A., SANTOS, Ricardo Ventura, ESCOBAR, Ana Lúcia (orgs.). Epidemiologia e saúde nos
povos indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ABRASCO, 2003; LANGDON, Esther Jean,
GARNELO, Luiza (orgs.). Saúde dos povos indígenas: reflexões sobre antropologia participativa. Rio de
Janeiro: Contra Capa Livraria, 2004.
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em vista que não há dispositivo específico sobre o tema, mas uma análise mais detida irá
revelar que os métodos, conhecimentos, formas e instrumentos indígenas de proteção à
saúde estão incluídos na garantia constitucional à cultura daqueles povos2644.
A Organização Mundial de Saúde – OMS – aponta no preâmbulo do seu documento
constitutivo que a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não
apenas a ausência de doença ou enfermidade2645. O completo bem-estar do ser humano
engloba, também, um aspecto cultural. De outro lado, toda cultura tem os seus meios de
prevenção e tratamento dos males que podem acometer as pessoas, sendo muito comum,
inclusive, uma farmacologia própria. O reconhecimento de um direito à cultura, portanto,
deve englobar também os aspectos relativos à saúde.
Disso resulta que assiste razão ao autor citado quando conclui que o direito indígena à
saúde no Brasil abrange dois aspectos distintos, ambos constitucionalmente assegurados: a)
o direito dos povos indígenas terem e manterem os métodos, conhecimentos,
medicamentos e instrumentos próprios de cura e prevenção; e b) o direito dos povos
indígenas receberem do Estado os métodos, conhecimentos, medicamentos e instrumentos
de cura e prevenção pertencentes à cultura da sociedade majoritária, com arrimo na igual
fruição de direitos em relação ao restante da população brasileira2646.
O primeiro, que constitui o direito à etnomedicina, tem sua base jurídica na ordem
constitucional da cultura, em especial na garantia à organização social e aos usos,
costumes, crenças e tradições indígenas2647. Nas sociedades indígenas brasileiras a
etnomedicina é bastante comum, sendo exercida por pajés ou xamãs, nos quais os índios
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SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. A saúde como cultura, a cultura como direito. In Revista de
Direito Sanitário, vol. 9, n° 3, nov. 2008 / fev. 2009, São Paulo, Núcleo de Pesquisas em Direito Sanitário da
USP, pp. 109-110.
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complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (World
Health Organization. Basic Documents. Forty-fifth edition, Supplement, Geneva, October 2006, p. 1). A
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julho de 1946, por representantes de 61 Estados.
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reconhecem poderes mágicos e conhecimento para realização de curas e proteção contra
doenças, além exercerem outras tarefas2648.
Já o segundo, ou seja, o direito à medicina convencional, possui arrimo no direito à
igualdade2649 e na garantia Constitucional do direito à saúde. A Lei Maior incluiu a saúde
entre os direitos sociais2650, e, além disso, a firmou que se trata de um direito de todos e
dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação2651. Assim, diante do fato de
se tratar de um direito de todos e da garantia do acesso universal e igualitário, não há
qualquer dúvida quanto à titularidade indígena. Para tanto, disciplinou as ações e serviços
de saúde, a serem executadas diretamente ou por meio de terceiros2652, na forma de um
sistema único2653, permitindo, ainda, que a iniciativa privada participasse da assistência à
saúde2654. Dentre as diretrizes do sistema único de saúde a Constituição previu a
participação da comunidade2655, o que deve ser observado particularmente em relação às
coletividades indígenas, tendo em vista as suas especificidades.
O reconhecimento constitucional dessa dupla dimensão se alinha ao tratamento conferido
ao direito à saúde dos povos indígenas pelo sistema internacional de direitos humanos,
conforme já examinado.
Vale observar, ainda, que o direito à medicina convencional também é previsto na Lei
6.001/73, segundo a qual os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados à
comunhão nacional2656. A ausência de previsão do direito à etnomedicina naquele texto
normativo não deve surpreender, tendo em vista que à época da sua edição vigorava o
antigo paradigma assimilacionista.
O equilíbrio entre estes dois direitos é um desafio constante não só em abstrato, quanto à
adequada formulação teórica das políticas públicas de saúde indígena, mas, também, em
2648
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concreto, no que se refere aos profissionais envolvidos com as questões relativas à
intermedicalidade, considerando que uma eventual atuação equivocada representa um
duplo risco: o de se tornar fatal e o de descambar para o etnocentrismo.
Além disso, o citado equilíbrio é fundamental para o direito ao desenvolvimento dos povos
indígenas brasileiros, pois para que os membros daquelas coletividades possam alargar as
suas possibilidades de escolhas precisam, ao mesmo tempo, se encontrar em boas
condições de saúde e desfrutar de um ambiente de respeito à sua cultura coletiva. A maior
expectativa de vida, assim, deve vir acompanhada da ambiência cultural necessária ao
completo bem-estar dos índios. Nesse contexto, deve ser adotada uma série de precauções
e cuidados, conforme já mencionado quando estudamos o direito à saúde como elemento
do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no plano internacional.
As ações e serviços de saúde indígena no Brasil inicialmente ficaram a cargo da Fundação
Nacional do Índio – FUNAI2657, tendo em vista que a sua lei de criação previu dentre as
suas finalidades a de promover a prestação da assistência médico-sanitária aos índios2658.
Além disso, a Portaria nº 542, de 21 de dezembro de 1993, do Ministério da Justiça, que
veicula o Regimento Interno da FUNAI, incluiu entre as finalidades daquele órgão
promover a prestação de assistência médico-sanitária aos índios2659 e entre as diretrizes dos
programas da FUNAI garantir assistência à saúde de acordo com a situação de contato e
especificidades etno-culturais das populações indígenas, bem como valorizar a medicina
tradicional através da recuperação da sabedoria xamanística e da utilização da flora
medicinal2660. Nota-se neste último documento, de forma clara, uma referência à
etnomedicina, o que denota a influência da Constituição de 1988, a qual, como vimos,
rompeu com o paradigma assimilacionista e assumiu um compromisso com o direito à
alteridade e à manutenção da própria cultura.
Nos termos do Estatuto do Índio há o dever da União, Estados e Municípios, bem como
dos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites das suas competências,
adotar ações voltadas à proteção das comunidades indígenas e à preservação dos seus
direitos. Dentre as ações ali citadas algumas podem ser aplicadas em relação à saúde,
2656

Art. 54, caput.
Sobre a atuação da FUNAI no tema da saúde indígena vide GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o
Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 94-95.
2658
Art. 1°, IV, da Lei nº 5.371, de 05 de dezembro de 1967.
2659
Artigo 1º, V.
2660
Artigo 1º, V.
2657

674

como, por exemplo, estender aos índios os benefícios da legislação comum, prestar-lhes
assistência e executar os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades
indígenas2661.
Com a promulgação da Constituição de 1988 as ações e serviços públicos de saúde em
geral passaram a integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema
único organizado conforme diretrizes constitucionalmente estabelecidas2662. Como já dito,
a saúde indígena não foi expressamente prevista no Texto Maior, e a tarefa continuou a
cargo da Fundação Nacional do Índio.
Posteriormente, no final da década de 90, as ações e serviços de saúde indígena foram
transferidas para a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA2663, por meio da Medida
Provisória n° 1.911, de 29 de julho de 1999, que alterou a Lei n° 9.649, de 27 de maio de
1998, a qual dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios2664.
Pouco depois, a Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999, instituiu o Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena, acrescentando um capítulo próprio a respeito na Lei no 8.080, de 19 de
setembro de 1990, a qual dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde e disciplina o Sistema Único de Saúde – SUS. As ações e serviços de
saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional,
coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto naquela lei2665, em especial às regras
do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, o qual é componente do Sistema Único de
Saúde e com ele deve funcionar em perfeita integração2666. É dever da União financiar,
com seus recursos próprios, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena2667. A articulação
do referido subsistema com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País será
2661
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promovido pelo Sistema Único de Saúde2668. Os Estados, Municípios, outras instituições
governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e
execução das ações relativas ao subsistema2669. A legislação estabelece ainda o dever de se
levar em consideração, obrigatoriamente, a realidade local e as especificidades da cultura
dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, a qual se
deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de
assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de
terras, educação sanitária e integração institucional2670. O Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena deverá ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado2671, seguindo o modelo
do Sistema Único de Saúde, tendo como base, assim, os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas2672. O Sistema Único de Saúde servirá de retaguarda e referência ao Subsistema
de Atenção à Saúde Indígena, devendo, para isso, ser promovidas adaptações na sua
estrutura e organização nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar
essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações2673. As
populações indígenas devem ter acesso garantido ao Sistema Único de Saúde, em âmbito
local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades,
compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde2674. As populações
indígenas têm, ainda, o direito de participar dos organismos colegiados de formulação,
acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de
Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso2675.
Mais recentemente, a Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003, reforçou a competência do
Ministério da Saúde para tratar da saúde indígena, afirmando que compete àquele órgão as
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos
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Art. 19-D da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999.
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índios2676. De outro lado, o Decreto n° 4.727, de 09 de junho de 2003, ao aprovar o
Estatuto da Fundação Nacional de Saúde reiterou as atribuições daquele órgão quanto à
saúde indígena2677, criando, para tanto, um Departamento de Saúde Indígena2678.
Importante salientar que as atribuições do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde
e da Fundação Nacional de Saúde não significam que a Fundação Nacional do Índio tenha
sido afastada completamente do tema. Anote-se, a respeito, que o dispositivo da lei de
criação da FUNAI estipula como uma das suas finalidades a de promover a prestação da
assistência médico-sanitária aos índios ainda se encontra em vigor, não tendo sido
revogado. Ademais, a mesma medida provisória que transferiu as ações de saúde para a
Fundação Nacional de Saúde introduziu uma ressalva na Lei n° 9.649/1998 no sentido de
que a competência relativa aos direitos dos índios atribuída ao Ministério da Justiça, ao
qual é vinculada a FUNAI, inclui o acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em
prol das comunidades indígenas2679, o que foi repetido pela Lei n° 10.683/20032680. Nesse
sentido, o Decreto nº 4.645, de 25 de março de 2003, que aprovou o Estatuto daquele órgão
lista entre as suas finalidades apoiar e acompanhar o Ministério da Saúde e a Fundação
Nacional de Saúde nas ações e serviços destinados à atenção à saúde dos povos2681.
Merece destaque, ainda, a Portaria nº 254, de 31/01/2002, do Ministério da Saúde, que
aprovou a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Dentre os diversos
pontos ali abordados cabe mencionar a abordagem relativa aos Sistemas Tradicionais
Indígenas de Saúde, ou seja, à etnomedicina. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos
Povos Indígenas2682 reconhece que todas as sociedades humanas dispõem de seus próprios
sistemas de interpretação, prevenção e de tratamento das doenças, e que até os dias atuais
esses sistemas tradicionais de saúde são o principal recurso de atenção à saúde da
população indígena, ainda que seja uma realidade a presença de estruturas de saúde da
sociedade majoritária. Afirma que como os sistemas tradicionais integram a cultura
terminam por condicionar a relação dos indivíduos com a saúde e a doença e influenciar a
relação com os serviços e os profissionais de saúde no que concerne, por exemplo, à
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Art. 27, XX, “c”.
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procura ou não dos serviços de saúde, à aceitabilidade das ações e projetos de saúde, à
compreensão das mensagens de educação para a saúde, e, além disso, exercem influência
na interpretação dos casos de doenças. Assenta, ainda, que os sistemas tradicionais
indígenas de saúde têm como base uma abordagem holística de saúde, a qual adota como
princípio a harmonia de indivíduos, famílias e comunidades com o universo que os rodeia,
e, nesse contexto, as práticas de cura respondem a uma lógica interna de cada comunidade
indígena e representam o produto de sua relação particular com o mundo espiritual e com
os seres do ambiente em que vivem. Entende que essas práticas e concepções em geral
constituem recursos de saúde de eficácias empírica e simbólica, nos termos da definição
mais recente de saúde da Organização Mundial de Saúde. Portanto, conclui a Política
Nacional de Atenção à Saúde Indígena que a melhoria do estado de saúde daqueles povos
não ocorre pela simples transferência para eles de conhecimentos e tecnologias da
biomedicina, pois não são receptores passivos e não estão privados de saberes e práticas
próprios ligados ao processo saúde-doença. Assim, considera que o reconhecimento da
diversidade social e cultural dos povos indígenas, bem como a consideração e o respeito
aos seus sistemas tradicionais de saúde, são indispensáveis para a execução de ações e
projetos de saúde e para a elaboração de propostas voltadas à prevenção, à promoção e à
educação para a saúde adequadas ao contexto local2683.
A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas deixou registrado, ainda, que
diversos órgãos exercem funções indispensáveis para a saúde indígena, na linha de que a
saúde deve ser compreendida como o completo bem-estar. Dentre os órgãos listados cabe
mencionar a Fundação Nacional do Índio, a qual, segundo o texto citado, tem uma
atribuição que assume uma relevância primordial entre os fatores determinantes de saúde e
qualidade de vida das populações indígenas, que é justamente a de garantir os territórios
indígenas, por meio de uma política de demarcação, fiscalização e retirada de invasores2684.
Além dos textos acima citados, são dignos de nota, dentre outros documentos da ordem
normativa infraconstitucional que se referem à saúde indígena, os seguintes: Resolução
MS/CNS nº 293, de 08/07/1999 - aprova a reestruturação da Comissão Intersetorial de
Saúde do Índio – CISI; Portaria MS nº 1.163, de 14/09/1999 - dispõe sobre as
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Sobre a compatibilidade entre a medicina convencional e a etnomedicina vide LANGDON, Esther Jean.
A tolerância e a política de saúde do índio no brasil: são compatíveis os saberes biomédicos e os saberes
indígenas? In GRUPIONI, Luís Donisete Benzi, VIDAL, Lux Boelitz, FISCHMANN, Roseli (orgs.). Povos
Indígenas e Tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2001, pp. 157-165.
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responsabilidades na prestação de assistência à saúde dos povos indígenas; Portaria
FUNASA nº 852, de 30/09/1999 - cria os Distritos Sanitários Especiais Indígenas; Portaria
FUNASA nº 479, de 13/08/2001 – institui diretrizes para a elaboração de projetos de
estabelecimentos de saúde e de saneamento, em áreas indígenas; Portaria MS nº 2.405, de
27/12/2002 - cria o Programa de Promoção da Alimentação Saudável em Comunidades
Indígenas – PPACI; Portaria MS nº 70, de 20/01/2004 - aprova as Diretrizes da Gestão da
Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena; Portaria 266/2004 (Funasa) de 08/06/2004,
Trata da composição do Comitê Consultivo da Política de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas; Portaria MS/GM 1810 de 03/08/2006 - Define as transformações dos Distritos
Sanitários Especial Indígena (DSEI).
Como se vê, o tema tem tido a atenção do Poder Público, talvez como forma de compensar
a já mencionada dívida moral do país em relação à saúde indígena. O sistema atual, porém,
apesar se mostrar cada vez mais eficiente em relação a um dos aspectos do direito à saúde
indígena, qual seja o relativo ao direito à medicina convencional, ainda não avançou o
suficiente quanto ao outro aspecto daquele mesmo direito, o qual diz respeito à
etnomedicina, mesmo sendo impensável a qualquer povo indígena abrir mão da mesma e
dos seus xamãs ou pajés, como bem observa Carlos Frederico Marés de Souza Filho2685.

3.4.3.8. O direito indigenista à educação no Brasil

A Lei nº 5.371, de 05 de dezembro de 1967, ao criar a Fundação Nacional do Índio incluiu
dentre as suas finalidades a de promover a educação de base apropriada do índio visando a
sua progressiva integração na sociedade nacional2686, o que deixa claro o ideal
assimilacionista então vigente.
Poucos anos depois, a Lei nº 6.001/73 estendeu à população indígena, com as necessárias
adaptações, o sistema de ensino em vigor no País2687. Referiu-se a uma dentre essas
2684
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SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. A saúde como cultura, a cultura como direito. In Revista de
Direito Sanitário, vol. 9, n° 3, nov. 2008 / fev. 2009, São Paulo, Núcleo de Pesquisas em Direito Sanitário da
USP, p. 111.
2686
Art. 1°, V.
2687
Art. 48.
2685

679

adaptações necessárias ao estabelecer que a alfabetização dos índios deve ser realizada na
língua do grupo a que pertençam e em português, salvaguardado o uso da primeira2688,
disposição essa certamente influenciada pela Convenção n° 107 da OIT, então vigente. O
paradigma assimilacionista fica evidente quando aquele diploma normativo afirma que a
educação do índio será orientada para a integração na comunhão nacional mediante
processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade nacional,
bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais2689. O Estatuto do Índio
também garante que a assistência educacional aos menores será prestada, tanto quanto
possível, sem afastá-los do convívio familiar ou tribal2690. Além disso, preocupa-se com a
capacitação indígena, determinando que será proporcionada ao índio uma formação
profissional adequada ao seu grau de aculturação2691.
Como se pode notar, a legislação citada limitava-se a tratar da educação escolar indígena,
ou seja, do ensino indígena, com o objetivo etnocêntrico de facilitar a sua incorporação
definitiva à sociedade majoritária, transformando-os pelo saber em homens civilizados2692.
As escolas indígenas, portanto, eram instrumentos de assimilação dos índios à comunhão
nacional, não havendo qualquer interesse em valorizar a cultura indígena2693.
Assim como a saúde, a educação também é garantida como um direito social de todas as
pessoas pela Constituição de 19882694. Trata-se de um dever do Estado e da família, que
deve ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
2688
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para o trabalho2695. Desenvolvendo o tema, a Constituição cuida dos princípios do ensino,
o qual é livre à iniciativa privada2696, dentre os quais encontramos a igualdade de acesso e
de permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber, e o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas2697. O
ensino fundamental é obrigatório e gratuito2698, e o acesso ao mesmo é considerado um
direito público subjetivo2699. Ao contrário da saúde, não há um sistema único de educação.
Assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os seus
próprios sistemas de ensino, embora seja previsto não só um regime de colaboração como,
ainda, qual deve ser a atuação prioritária de cada uma das entidades federadas em relação
aos diversos níveis de ensino2700. Além disso, foram estipuladas na Constituição regras
referentes aos recursos financeiros destinados ao ensino2701. O ensino fundamental terá
conteúdos mínimos fixados de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos
valores culturais e artísticos, nacionais e regionais, e, além disso, será ministrado em língua
portuguesa2702. Finalmente, a Constituição prevê que a lei estabelecerá o Plano Nacional
de Educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à
erradicação do analfabetismo, à universalização do atendimento escolar, à melhoria da
qualidade do ensino, à formação para o trabalho e à promoção humanística, científica e
tecnológica do País2703.
Como se pode facilmente notar a partir da leitura dos dispositivos acima referidos, os
índios são titulares do direito à educação como quaisquer outros brasileiros. Além disso, a
disciplina constitucional da educação se refere expressamente às comunidades indígenas,
nos seguintes termos: O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem2704.
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Ao se referir à possibilidade de utilização de suas línguas maternas, a Constituição, em
primeiro lugar, remete a um ensino indígena de natureza bilíngüe, o que se reveste de suma
importância, tendo em vista que, como já dito, a utilização da própria língua é fundamental
para a preservação da cultura indígena, cabendo relembrar que quando as ações estatais se
guiavam pelo ideal assimilacionista essa utilização chegou a ser proibida2705.
De outro lado, quando a Lei Maior ajunta ser possível utilizar também processos próprios
de aprendizagem abre significativo espaço para a educação indígena. A educação indígena
não se confunde com o ensino indígena acima referido, pois não se perfaz através de
estruturas formais escolares. Ao contrário, a educação indígena diz respeito aos processos
de aprendizagem próprios dos povos indígenas, por intermédio dos quais são transmitidos
entre as suas gerações os saberes e conhecimentos tradicionais pertencentes a cada
grupo2706. Normalmente a transmissão de conhecimentos ocorre por meios orais na
vivência do cotidiano coletivo, sendo importante, ainda, o papel de rituais e de mitos2707. A
educação indígena tem sido historicamente um poderoso instrumento de perpetuação da
cultura e da identidade indígena2708.
A aceitação da educação indígena alinha-se ao espírito pluricultural da Constituição, não
se tratando a menção à possibilidade de utilização de processos próprios de aprendizagem
indígena uma disposição isolada. Ao contrário, insere-se no contexto da proteção
constitucional às diversas culturas. Assim, a educação indígena encontra-se amparada,
ainda, pelos dispositivos da ordem constitucional da cultura, podendo até mesmo ser
compreendida como um bem de natureza imaterial que integra o patrimônio cultural
2705
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brasileiro, pois, dizendo respeito às formas de expressão e aos modos de criar, fazer e viver
indígenas, porta uma referência inequívoca à identidade, à ação e à memória daqueles
povos, partícipes da formação da sociedade brasileira2709.
A disciplina constitucional do direito à educação das comunidades indígenas, portanto,
encontra-se em conformidade com a abordagem do sistema internacional de direitos
humanos, o qual, como visto, também sustenta o duplo aspecto desse direito, abarcando
não só o direito ao ensino escolar indígena como também o direito à educação indígena.
Dessa forma, a Lei Maior atendeu a uma reivindicação daqueles povos, que desde a década
de 70 começaram a se articular no sentido da adoção de uma educação escolar indígena
bilíngüe, intercultural e diferenciada2710. O atendimento a essa reivindicação, vale a pena
observar, encontra forte amparo popular, pois conforme a já referida pesquisa de opinião
realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística em fevereiro de 2000 a
pedido do Instituto Socioambiental, 93% dos entrevistados concorda que a educação dada
aos índios deve respeitar seus valores e suas culturas2711.
Em termos constitucionais, portanto, o ensino indígena deve funcionar como um
complemento à educação indígena. Essa complementação, entretanto, não deve ser
obrigatória. A utilização ou não dos serviços estatais de ensino indígena deve ser uma
decisão de cada comunidade com base na sua autodeterminação, e, ao nosso ver, relacionase com o grau de intensidade do contato intercultural e com o tipo de desenvolvimento
desejado.
Na hipótese da comunidade optar por um modelo de desenvolvimento que tenha
características inspiradas no padrão majoritário, certamente o ensino indígena terá uma
importante função a cumprir como complemento à educação indígena, inclusive visando
capacitar os índios para tornar as situações de contato mais simétricas, através do seu
empoderamento. Nesse contexto, deverá valorizar a importância da cultura indígena e
fortalecer a auto-estima dos povos respectivos, de forma a repelir processos de depreciação
da pessoa do índio e da sua cultura. Dessa forma, através da educação escolar indígena
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podem ser combatidos os fenômenos de consciência infeliz ou colonized consciousness, os
quais, como já visto, forçam o desejo de assimilação ao grupo majoritário.
Caso, porém, a opção seja por um modelo radicalmente alternativo de desenvolvimento, a
idéia de complementar a educação indígena pode perder o sentido, pois a intenção será
justamente manter preservadas as características culturais e evitar, o máximo possível,
situações de empréstimo cultural. Isso significa que há uma exceção constitucional à
obrigatoriedade do ensino fundamental, pois os povos indígenas, com base no seu
entendimento sobre o tipo de vida que desejam viver, podem dispensar o ensino indígena e
permanecerem apenas com os seus próprios processos de aprendizado, ou seja, com a
educação indígena.
O novo enfoque trazido pela Constituição de 1988 tornou necessárias modificações nas
políticas públicas educacionais, razão pela qual a educação escolar indígena foi objeto de
diversos atos normativos, dentre os quais alguns merecem destaque.
O Decreto nº 26, de 04/02/1991, dispôs sobre a educação indígena no Brasil tendo em vista
o disposto na Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 e em cumprimento da Convenção
nº 107, da Organização Internacional do Trabalho. O citado decreto atribuiu ao Ministério
da Educação a competência para coordenar as ações referentes à Educação Indígena, em
todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a FUNAI2712. Estipulou, ainda, que estas
ações serão desenvolvidas pelas Secretarias de Educação dos Estados e Municípios em
consonância com as Secretarias Nacionais de Educação do Ministério da Educação2713.

2712

Art. 1º.
Art. 2º. Sobre a transferência da responsabilidade pela educação indígena da Fundação Nacional do Índio
para o Ministério da Educação, o Plano Nacional de Educação que seria instituído mais tarde pela Lei 10.172,
de 09 de janeiro de 2001, afirmou, no seu item 9.1, que a mesma “não representou apenas uma mudança do
órgão federal gerenciador do processo. Representou também uma mudança em termos de execução: se antes
as escolas indígenas eram mantidas pela FUNAI (ou por secretarias estaduais e municipais de educação,
através de convênios firmados com o órgão indigenista oficial), agora cabe aos Estados assumirem tal tarefa.
A estadualização das escolas indígenas e, em alguns casos, sua municipalização ocorreram sem a criação de
mecanismos que assegurassem uma certa uniformidade de ações que garantissem a especificidade destas
escolas. A estadualização assim conduzida não representou um processo de instituição de parcerias entre
órgãos governamentais e entidades ou organizações da sociedade civil, compartilhando uma mesma
concepção sobre o processo educativo a ser oferecido para as comunidades indígenas, mas sim uma simples
transferência de atribuições e responsabilidades. Com a transferência de responsabilidades da FUNAI para o
MEC, e deste para as secretarias estaduais de educação, criou-se uma situação de acefalia no processo de
gerenciamento global da assistência educacional aos povos indígenas. Não há, hoje, uma clara distribuição de
responsabilidades entre a União, os Estados e os Municípios, o que dificulta a implementação de uma política
nacional que assegure a especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngüe às comunidades
indígenas”.
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A Portaria Interministerial nº 559, de 16/04/19912714, do Ministério da Justiça e do e
Ministério da Educação e Cultura tratou da educação escolar para as populações indígenas.
Logo em seus considerandos o documento reconhece que historicamente no Brasil a
educação para as populações indígenas tem servido como instrumento de aculturação e
destruição das respectivas etnias, e que todos os grupos indígenas hoje reivindicam uma
escolarização formal com características próprias e diferenciadas, respeitada e reforçadas
suas especificidades culturais, o que se trata de um direito garantido pela Constituição de
1988, especialmente através do § 2º do seu artigo 210. Além disso, afirma que estas
conquistas devem fazer com que as escolas indígenas deixem de ser um instrumento de
imposição de valores e normas culturais da sociedade envolvente, transformando-se em um
novo espaço de ensino-aprendizagem, com base na construção coletiva de conhecimentos,
de forma a refletir as expectativas e os interesses de cada grupo étnico, razão pela qual é
objetivo da ação intergovernamental garantir que as ações educacionais dirigidas às
populações indígenas encontrem seu fundamento no reconhecimento de suas organizações
sociais, costumes, língua, crenças, tradições, bem como nos seus processos próprios de
transmissão do saber. Nota-se, portanto, que o texto deixa claro que além do ensino escolar
indígena a educação indígena deve ser valorizada e reconhecida.
Diante de tais premissas, a Portaria Interministerial em foco, após reconhecer que a
educação dos grupos indígenas, por força da Constituição Federal de 1988, da Lei 6001, de
19 de dezembro de 1973 e em decorrência do Decreto nº 26, de 04 de fevereiro de 1991,
constitui um dever do Estado, resolveu: a) garantir às comunidades indígenas uma
educação escolar básica de qualidade, laica, e diferenciada, que respeite e fortaleça seus
costumes, tradições, língua, processos próprios de aprendizagem e reconheça suas
organizações sociais2715; b) garantir ao índio o acesso ao conhecimento e o domínio dos
códigos da sociedade nacional, assegurado às populações indígenas a possibilidade de
defesa de seus interesses e a participação plena na vida nacional em igualdade de
condições, enquanto etnias culturalmente diferenciadas2716; c) garantir o ensino bilingüe
nas línguas materna e oficial do país, atendido os interesses de cada grupo indígena em
particular2717; d) Garantir aos alunos indígenas condições para continuidade da
escolarização, nas demais escolas do sistema nacional de ensino quando não for oferecido
2714

Texto completo publicado no D.O.U. de 17/04/1991, p. 7.084, Seção 1.
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o ensino de 2º grau no interior das áreas indígenas2718. A Portaria dispôs, ainda, sobre: a
criação da Coordenação Nacional de Educação Indígena no âmbito do Ministério da
Educação2719; o estímulo à criação de Núcleos de Educação Indígena nas Secretarias
Estaduais de Educação, com a finalidade de apoiar e assessorar as escolas indígenas2720; a
garantia de recursos financeiros destinados às ações de educação escolar nas áreas
indígenas no orçamento dos diversos órgãos envolvidos2721; a necessidade de capacitação
dos profissionais responsáveis pela educação indígena2722; o processo de reconhecimento
das escolas destinadas às comunidades indígenas2723; a publicação e distribuição do
material didático pedagógico, através da Fundação de Assistência ao Estudante2724; a
inclusão das ações de Educação Indígena no Plano Nacional de Educação2725; a isonomia
salarial entre professores índios e não-índios2726; a necessidade de revisão da imagem do
índio, historicamente distorcida, com a adequada divulgação na rede de ensino através de
literaturas didáticas2727; a tarefa de colocar, à disposição das populações indígenas as
informações necessárias à defesa, preservação e proteção de suas reservas, assim como à
valorização do seu saber sobre o tema2728.
Já Portaria nº 542, de 21 de dezembro de 1993, do Ministério da Justiça, que veicula o
Regimento Interno da FUNAI, inclui entre as finalidades daquele órgão promover a
educação de base apropriada ao índio2729, e entre as diretrizes dos programas da FUNAI
garantir às populações indígenas uma educação escolar diferenciada e que dê acesso aos
conhecimentos e ao domínio dos códigos da sociedade nacional, a fim de assegurar-lhes a
participação na vida nacional em igualdade de condições2730. Tais disposições devem ser
lidas em conjunto com uma outra finalidade da FUNAI ali prevista, que é a de garantir o
cumprimento da política indigenista baseada, dentre outros, nos princípios do respeito à
pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais, da preservação do equilíbrio
cultural do índio no seu contato com a sociedade nacional e do resguardo à identidade
2718
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diferenciada do índio no contexto da sociedade nacional. A prometida educação
diferenciada, dessa forma, deve atender a esses princípios.
De suma importância foi o tratamento conferido ao tema pela Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, denominada Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em
primeiro lugar, aquele documento cuidou da inclusão, no ensino da História do Brasil
ministrado nos estabelecimentos escolares comuns, de uma abordagem que considerasse as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana e européia2731. Além disso, dispôs também
acerca da educação das pessoas pertencentes aos grupos indígenas. Reafirmou, de início, a
garantia constitucional da utilização pelas comunidades indígenas de suas línguas maternas
e processos próprios de aprendizagem2732. Estipulou, também, que o sistema de ensino da
União, contando com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de
assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, visando
oferecer uma educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com o objetivo
de proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e
ciências, bem como de garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às
informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais
sociedades indígenas e não-índias2733. Não se pode deixar de destacar a menção legislativa
expressa à palavra povos, para se referir às coletividades indígenas nacionais,
reconhecendo assim a existência de povos indígenas brasileiros, o que representa um
grande avanço. Também é digno de nota que o dispositivo legal garante o ensino bilíngüe e
intercultural, em um claro cumprimento dos ditames constitucionais a respeito da
pluralidade cultural. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ainda estabeleceu
que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da
educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de
ensino e pesquisa2734, os quais deverão ser planejados com audiência das comunidades
indígenas2735 e, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos:
a) fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena; b)
2731

Art. 26, § 4°. Mais tarde a Lei nº 11.645/2008, acrescentaria à Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional traria novas disposições sobre o ensino escolar comum em relação o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena, como se verá.
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Artigo 32, § 3º.
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Art. 78, I e II.
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Art. 79, caput.
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manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas
comunidades indígenas; c) desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo
os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; d) elaborar e publicar
sistematicamente material didático específico e diferenciado2736. As disposições da Lei n°
9.394/1996, ao valorizarem a cultura indígena na rede regular comum e também na
educação escolar indígena, ajudam a afastar preconceitos e pendores discriminatórios por
parte da sociedade majoritária e combatem fenômenos de consciência infeliz ou de
colonized consciousness que podem acometer as pessoas que compõem aqueles povos.
No ano de 1999 foram produzidos dois documentos no âmbito do Conselho Nacional de
Educação que merecem menção. Trata-se do Parecer n° 14, de 14 de setembro de 1999, e
da Resolução n° 03, de 10 de novembro de 1999. Estes dois documentos, tomando como
base as disposições da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, criaram nos sistemas de ensino nacionais, no âmbito da educação básica, as
escolas indígenas. A criação dessas escolas foi vinculada à reivindicação ou iniciativa de
uma comunidade interessada, ou com a anuência da mesma, respeitadas suas formas de
representação2737. A participação da comunidade foi ainda considerada essencial para a
organização e gestão das escolas indígenas2738. A essas instituições foi reconhecida a
condição de escolas com normas e ordenamento jurídico próprios (sic), sendo fixadas
ainda as diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngüe, visando à valorização
plena das culturas dos povos indígenas e à afirmação e manutenção de sua diversidade
étnica2739. Dentre outras disposições relativas ao tema, foram tidos como elementos básicos
da organização, estrutura e funcionamento da escola indígena os seguintes: a) a sua
localização em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que se estendam por
territórios de diversos Estados ou Municípios contíguos; b) a exclusividade de atendimento
a comunidades indígenas; c) o ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades
atendidas, como uma das formas de preservação da realidade sociolingüística de cada
povo; e d) a organização escolar própria2740.
Dois anos depois, o Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei n° 10.172, de 09 de
janeiro de 2001, enalteceu o fato de a Constituição Federal ter assegurado o direito das
2735
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sociedades indígenas a uma educação escolar diferenciada, específica, intercultural e
bilíngüe, bem como a sua regulamentação por vários textos legais. Reconheceu, ainda, que
uma educação bilíngüe e adequada às peculiaridades culturais dos diferentes grupos é
atendida melhor através de professores índios. Finalmente, estabeleceu diversas diretrizes,
objetivos, e metas para a educação escolar indígena. Dentre tais objetivos e metas constam:
a) criar, no prazo de um ano, da categoria oficial de escola indígena, de modo a garantir a
especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngüe2741; b) universalizar, em dez
anos, a oferta às comunidades indígenas de programas educacionais equivalentes às quatro
primeiras séries do ensino fundamental, respeitando seus modos de vida, suas visões de
mundo e as situações sociolingüísticas específicas por elas vivenciadas2742; c) ampliar,
gradativamente, a oferta de ensino de 5ª a 8ª série à população indígena, quer na própria
escola indígena, quer integrando os alunos em classes comuns nas escolas próximas, e, ao
mesmo tempo, oferecer-lhes atendimento adicional necessário para sua adaptação, a fim de
garantir o acesso ao ensino fundamental pleno2743.
O Decreto nº 4.645, de 25 de março de 2003, que aprovou o Estatuto da Fundação
Nacional do Índio, incluiu entre as suas finalidades apoiar e acompanhar a educação de
base apropriada ao índio, visando a sua progressiva integração na sociedade nacional2744. A
parte final deste dispositivo encontra-se em nítido descompasso com a Constituição atual,
pois a educação escolar indígena, como já restou claro, não deve ter o propósito de integrar
os índios à sociedade nacional. A integração ou não, e o grau de intensidade respectivo,
deve ser uma decisão interna de cada uma das comunidades indígenas, com base na sua
autodeterminação. De qualquer forma, o Estatuto deixou evidente que a FUNAI ainda tem
um papel a cumprir quanto ao tema, não tendo sido completamente eximida das suas
funções a respeito do mesmo na esfera federal pela atuação principal do Ministério da
Educação.
No mesmo ano foi editada a Resolução nº 045, de 31/10/2003, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, a qual estabeleceu critérios para o repasse de
recursos financeiros, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para o
atendimento dos alunos em escolas de educação indígena. A Resolução, de maneira
2740
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condizente com a atenção diferenciada que deve ser dispensada aos povos indígenas,
previu a participação de representantes indígenas na elaboração do cardápio dos
estabelecimentos escolares indígenas, o qual deve ser elaborado por nutricionista
habilitado e deve respeitar os hábitos alimentares de cada etnia, priorizando os alimentos
semi-elaborados e in natura e respeitando sua vocação agrícola, ficando vedada a
aquisição ou a utilização de produtos que não sejam adequados aos hábitos alimentares
respectivos, bem como a aquisição de alimentação escolar pronta2745.
Em 2004 foi criada no âmbito do Ministério da Educação e Cultura a Comissão Nacional
de Educação Escolar Indígena – CNEEI, a qual foi composta por 15 representantes, sendo
10 de organizações de professores indígenas, 4 de organizações indígenas regionais e mais
o representante indígena no Conselho Nacional de Educação. Essa comissão, como
instância consultiva e assessora, tem sido o principal canal de interlocução daquele
Ministério no que se refere à política de educação escolar indígena.
Finalmente, a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, alterou a Lei de diretrizes e Bases da
Educação Nacional acrescentando dispositivos que tratam da obrigatoriedade do estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e
de ensino médio, públicos e privados2746. O conteúdo programático respectivo deve incluir
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos
africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil2747. A
lei determina, ainda, que o conteúdo referente à história e cultura afro-brasileira e dos
povos indígenas brasileiros deve ser ministrado no âmbito de todo o currículo escolar, em
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras 2748.
As informações existentes sobre o ensino indígena no Brasil indicam que boa parte das
nossas comunidades indígenas tem demandado este serviço. Os dados do Censo Escolar
realizado em 2006 pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e
2745
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Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP2749 demonstram que entre 2002 e 2006 a
oferta de educação escolar indígena aumentou 48,7 %. No ano de 2002 havia 117.171
alunos freqüentando os diversos cursos oferecidos por escolas indígenas, desde a educação
infantil até o ensino médio, distribuídas em 24 unidades federadas, contra 174.255
estudantes em 2006. Tais dados apontam para uma expansão a uma taxa de cerca de 10%
ao ano, o que representa o crescimento mais expressivo do período dentre todos os
segmentos educacionais. No ano de 2002 havia 1.706 escolas em funcionamento nas várias
terras indígenas, número que subiu para 2.324 em 2005 e para 2.422 em 2006. Nestas
últimas trabalhavam cerca de 10.200 professores, dos quais aproximadamente 90% eram
professores indígenas. Dentre as escolas citadas 1.113 estavam vinculadas diretamente às
Secretarias Estaduais de Educação, 1.286 eram mantidas por Secretarias Municipais de
Educação de 179 Municípios, especialmente nos estados do Amazonas, Bahia, Espírito
Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba e Paraná. As 23 escolas restantes
foram consideradas escolas particulares, já que eram mantidas no bojo de projetos
específicos ou por entidades religiosas.
Conforme análise da Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena da FUNAI e da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da
Educação2750, os dados acima não significam que o acesso ao ensino esteja realmente
garantido aos povos indígenas, pois havia um desequilíbrio muito grande entre o número
de alunos matriculados nos diversos níveis de ensino: a) 18.918 alunos na educação
infantil; b) 105.453 alunos no primeiro segmento do ensino fundamental, abrangendo da 1ª
à 4ª série; c) 28.767 alunos no segundo segmento do ensino fundamental, entre a 5ª e a 8ª
série; d) 7.900 alunos no ensino médio; e) 13.217 na educação de jovens e adultos. Os
números sugerem que os jovens indígenas encontram dificuldades de acesso a partir do
segundo segmento do ensino fundamental, o que se agrava no ensino médio, obrigando-os
a migrar para as cidades caso desejem continuar os seus estudos, o que causa uma série de
problemas. Além disso, a maioria das escolas indígenas apresentava deficiências na sua
estrutura física e nos seus equipamentos, inadequados às suas necessidades. Segundo os
dados, 1.057 escolas indígenas, o que corresponde a 43,6%, funcionavam em instalações
improvisadas, ou seja, em locais como barracões, casas de farinha, galpões, casas
2749
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comunitárias, igrejas, casas dos professores, ou mesmo ao ar livre, e, ademais, quanto
àquelas que se encontravam instaladas em imóveis próprios, as quais somavam apenas
1.365, a maioria delas necessitava de reformas e da aquisição de equipamentos básicos2751.
Como se não bastasse, não havia avaliação adequada quanto à qualidade do ensino que era
ministrado nas escolas indígenas e a formação dos professores indígenas em alguns
Estados era feita de maneira intermitente e com questionável qualidade. Os dados apontam
que um professor de cada cinco que ministram aulas nas escolas indígenas não possui
sequer o ensino médio, bem como que apenas um em cada cinco professores daquelas
mesmas escolas conclui curso de nível superior, números esses que são piores do que
aqueles apresentados pelos demais estabelecimentos nacionais de ensino2752. Assim,
embora tenham ocorrido avanços, especialmente no que concerne ao volume de recursos
destinados, a educação escolar indígena ainda necessita de maiores esforços para vencer os
desafios ainda existentes2753.
A crescente demanda pela educação escolar indígena tem provavelmente como uma das
suas causas a atenção que o tema tem despertado após a Constituição de 1988,
especialmente a partir do novo paradigma de valorização das diversas culturas que formam
o Estado brasileiro.
Finalmente, uma questão que se encontra na ordem do dia no Brasil é a questão de reservas
de vagas no ensino superior para pessoas que integram as comunidades indígenas2754. O
Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional em maio de 2004 um projeto de lei
que institui um sistema especial de reserva de vagas para estudantes egressos de escolas
públicas, em especial negros e indígenas, nas instituições públicas federais de educação
superior2755. O projeto do governo, entretanto, terminou sendo tido por prejudicado tendo
2751
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Brasileira. Brasília: Brasília Jurídica, 2005, pp. 243-252.
2755
Projeto de Lei n° 3.627/2004. Segundo o projeto, as instituições públicas federais de educação superior
devem reservar, em cada concurso de seleção para ingresso nos cursos de graduação, no mínimo, cinqüenta
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em vista a aprovação, em 20 de novembro de 2008, na Câmara dos Deputados de um outro
projeto que tramitava naquela casa desde 19992756.
O projeto aprovado na Câmara dos Deputados prevê que as instituições federais de
educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão em cada concurso
seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50%
(cinqüenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas2757, e que no preenchimento destas vagas 50%
(cinqüenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com
renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita2758. Além disso, estipula que em
cada instituição federal de ensino superior, as vagas reservadas serão preenchidas, por
curso e turno, por autodeclarados negros, pardos e indígenas, no mínimo igual à proporção
de negros, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a
instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE2759. No caso de não-preenchimento das vagas segundo os critérios acima
estabelecidos, o projeto ordena que aquelas remanescentes sejam completadas por
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Os
mesmos critérios devem ser adotados em relação ao ingresso nas instituições federais de
ensino técnico de nível médio, as quais devem aplicá-los para estudantes que cursaram
integralmente o ensino fundamental em escolas públicas2760. A responsabilidade pelo
acompanhamento e avaliação do programa de reservas de vagas ali estabelecido é do
Ministério da Educação e da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial da Presidência da República, devendo ser ouvida a Fundação Nacional do Índio2761.
Algumas leis estaduais já fazem previsão da reserva de vagas no ingresso nas instituições
públicas estaduais de ensino superior para membros de comunidades indígenas. No Estado
do Amazonas, por exemplo, a Lei Estadual n° 2.894, de 31 de maio de 2004, determina
que a Universidade do Estado do Amazonas deverá reservar, a partir do vestibular 2005,
por cento de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas, as quais serão preenchidas por uma proporção mínima de autodeclarados negros e indígenas igual à
proporção de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a
instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
2756
Projeto de Lei n° 73-C de 1999, remetido ao Senado Federal em 25 de novembro de 2008 por meio do
Ofício nº 678/08/PS-GSE.
2757
Art. 1º.
2758
Art. 1º, parágrafo único.
2759
Art. 3º.
2760
Artigos 4ºe 5°.
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um percentual de vagas, por curso, no mínimo igual ao percentual da população indígena
na composição da população amazonense, para serem preenchidas exclusivamente por
candidatos pertencentes às etnias indígenas localizadas naquele Estado2762. Pelo prazo
mínimo de 10 (dez) anos, o percentual será igual, no mínimo, ao dobro do percentual de
índios na composição da população amazonense, para o oferecimento de vagas nos cursos
de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Direito, Administração Pública, Turismo,
Engenharia Florestal e Licenciatura Plena em Informática2763. Os percentuais de vagas
fixados para serem preenchidos pelos índios devem ser calculados sobre o número de total
de vagas de cada um dos cursos oferecidos2764. Já no Estado do Mato Grosso do Sul, ainda
a título de exemplo, a Lei nº 2.589, de 26 de dezembro de 2002, determinou que a
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS ficava obrigada a cotizar vagas
destinadas ao ingresso de vestibulandos índios, o que tem sido feito desde o vestibular
seguinte.
Aponte-se que, independentemente de obrigação legislativa, diversas universidades
púbicas brasileiras, com base na sua autonomia constitucionalmente assegurada, têm
adotado programas de reservas de vagas no acesso ao ensino superior que prevêem cotas
para pessoas que integram as comunidades indígenas. É o caso, por exemplo: a) da
Universidade de Brasília – UnB, desde o primeiro semestre letivo de 20042765; b) da
Universidade Federal da Bahia – UFBA, desde o vestibular 20052766; c) da Universidade
Federal do Tocantins – UFT, desde 20042767.
Embora não reserve uma quantidade determinada de vagas, a Universidade Estadual de
Campinas – UNICAMP, desde o vestibular de 2005 tem adotado um sistema que aumenta
a pontuação de candidatos indígenas que optem por participar do Programa de Ação
Afirmativa e Inclusão Social – PAAIS2768.

2761

Art. 6°.
Art. 5°, caput.
2763
Art. 5°, § 1°.
2764
Art. 5°, § 4°.
2765
No bojo do seu Plano de Metas de Integração Social, Étnica e Racial, a Universidade de Brasília firmou,
em 12 de março de 2004, convênio com a Fundação Nacional do Índio tendo por objeto a reserva de 10 vagas
destinadas aos indígenas em cada vestibular.
2766
Programa de Ações Afirmativas da UFBA, aprovado pela Resolução de 06 de abril de 2004, do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE – daquela instituição.
2767
Resolução n° 3ª, de 03 de setembro de 2004, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE –
daquela instituição.
2768
Resolução GR N-45, de 19-7-2004.
2762
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Quanto às entidades privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, a Lei n°
11.096, de 13 de janeiro de 20052769, a qual instituiu o Programa Universidade para Todos
– PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes
de cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, determinou que o termo de
adesão àquele programa deve prever, dentre as obrigações a serem cumpridas pela
instituição privada de ensino superior, uma cláusula necessária relativa ao percentual de
bolsas de estudo destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao ensino
superior de portadores de deficiência ou de autodeclarados indígenas e negros2770. Este
percentual deverá ser, no mínimo, igual ao percentual de cidadãos autodeclarados
indígenas, pardos ou pretos, na respectiva unidade da Federação, segundo o último censo
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE2771.

3.4.3.9. O direito indigenista à subsistência, ao trabalho e à obtenção de renda no
Brasil

Como já mencionado, a subsistência das pessoas em geral nas sociedades modernas,
industriais e capitalistas depende da obtenção da renda necessária à aquisição dos bens
indispensáveis, sendo provida principalmente através do trabalho produtivo ou de políticas
públicas de assistência e previdência sociais.
Ao reconhecer a organização social, os usos e os costumes das comunidades indígenas a
Constituição também reconheceu o modo próprio de ser e viver dos índios brasileiros, bem
como a sua idéia de desenvolvimento, ou seja, o etnodesenvolvimento. Nessa toada,
também foi protegida pela Lei Maior a compreensão indígena própria sobre temas como
renda, trabalho e riqueza. Assim, é preciso respeitar a sua autodeterminação também nesse
campo.
Isso significa que deve caber a cada comunidade indígena e a seus membros decidir o seu
modelo de desenvolvimento e a forma pela qual assegurarão a sua subsistência, como uma
conseqüência do direito de cada um escolher o modo de vida que deseja viver. Porém, é
2769

Trata-se da conversão em lei da Medida Provisória n° 213, de 10 de setembro de 2004.
Art. 7°, II.
2771
Art. 7°, § 1°.
2770
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fato que muitas comunidades indígenas não tiveram nenhuma oportunidade de escolha,
sendo submetidas a processos de assimilação forçada, os quais, se não se completaram, ao
menos resultaram em um determinado grau de integração e de incorporação de
necessidades só satisfeitas por bens e serviços de origem não índia. Essa assimilação
forçada pode ter se dado, inclusive, no contexto do processo de transfiguração étnica já
referido, o qual foi identificado por Darcy Ribeiro. Deve competir a elas, daqui por diante,
escolher se desejam continuar ou não com o seu modelo de desenvolvimento atual,
podendo, inclusive, como vimos, engajar-se em movimentos de contra-aculturação e de
etnogênese.
Assim, quando se trata de comunidades indígenas, a forma pela qual se dá a subsistência
dos seus membros depende do modelo de desenvolvimento no qual estão inseridos. Esse
modelo pode ser radicalmente alternativo, no qual não há contato ou, se existe, seu grau é
mínimo, ou pode estar impregnado por fenômenos de empréstimo cultural, decorrentes de
um grau de integração já existente, seja por vontade própria, com base na sua
autodeterminação indígena, seja como resultado de processos de assimilação forçada.
No primeiro caso, a subsistência física dos índios normalmente depende basicamente das
atividades tradicionais, e não de mecanismos de obtenção de renda. Ainda assim, é
possível que o direito indigenista termine reconhecendo direitos que levem a ganhos
financeiros, os quais, nesse caso, deverão ser geridos pelo órgão de assistência e
empregados em ações voltadas ao bem-estar desses povos, respeitadas as suas
peculiaridades, como, por exemplo, a preservação da terra tradicional respectiva e a
manutenção do estado de isolamento. É o caso do que resta do povo indígena AváCanoeiro, em relação aos quais o Decreto Legislativo n° 103/1996, ao autorizar a
realização do aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mesa, em trecho do Rio Tocantins e
seus afluentes, no Estado de Goiás, inundando cerca de 10% das terras tradicionais
daqueles índios, determinou que a concessionária creditasse mensalmente em favor dos
mesmos o valor equivalente a dois por cento daquele distribuído a título de royalties aos
municípios inundados pelo reservatório da hidrelétrica2772.

2772

No artigo 3° do Decreto Legislativo 103/1996 ficou previsto: “Deverá ser creditado pela concessionária,
mensalmente, ao grupo indígena Avá-Canoeiro, que habita esta terra indígena, o equivalente a dois por cento
do valor a ser distribuído a título de royalties aos municípios inundados pelo reservatório desta UHE.
Parágrafo único. Os recursos previstos no caput deste artigo serão administrados pelo órgão federal
competente e com a interveniência do Ministério Público Federal, até que a comunidade indígena local seja
considerada em condições de administrar diretamente estes recursos”. Sobre o tema, vide ANJOS FILHO,
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Já no segundo caso, diante dos fenômenos de empréstimo cultural a obtenção de renda
assume papel bastante relevante, pois a subsistência da comunidade indígena estará ligada,
também, à necessidade de aquisição dos bens e serviços estranhos à cultura original
indígena2773.
Independentemente do modelo de desenvolvimento, é preciso que esteja garantida a
subsistência física dos povos indígenas. Trata-se de um verdadeiro direito, o qual é
extraído das normas que compõem o direito constitucional indigenista, em especial o
artigo 231 da Constituição que institui um dever de proteção a cargo especialmente da
União.
O ideal é que as comunidades indígenas atinjam a autosustentabilidade em termos de sua
própria subsistência, o que pode ser objeto de programas e ações estatais específicos.
Nesse sentido, cabe observar que uma das diretrizes dos programas realizados no âmbito
da Fundação Nacional do Índio é justamente assegurar a autosustentação das populações
indígenas, consideradas suas especificidades culturais, ambientais, tecnológicas e sócioeconômicas2774. Aos povos indígenas devem ser garantidos meios para proverem, por si
mesmos, a sua própria subsistência, seja através de atividades puramente tradicionais, no
caso de ser adotada uma visão de desenvolvimento radicalmente alternativa, seja por meio
de mecanismos de obtenção de renda, quando o desenvolvimento desejado incluir aspectos
do modelo majoritário. Em qualquer dessas situações a efetividade dos direitos
constitucionais indígenas assume capital importância para que seja atingida a
autosustentabilidade daqueles povos, especialmente no que concerne ao direito às terras
que tradicionalmente ocupam e aos recursos nelas existentes.
Fundamental para a subsistência e a autosustentabilidade dos povos indígenas é a garantia
do direito à terra. Nesse ponto, cabe anotar desde logo que a Constituição não limita a
forma de utilização das terras pelos índios. O reconhecimento de uma gleba como sendo
terra tradicional indígena não está condicionado ao exercício de atividades puramente
Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns avanços e obstáculos
desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM,
Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009,
pp. 594-595.
2773
Para uma análise antropológica sobre a questão da obtenção de renda em comunidades indígenas, vide,
dentre outros, SOUZA, Marcos Alves de. O PRONAF e os povos indígenas. In VERDUM, Ricardo (org.).
Assistência técnica e financeira para o desenvolvimento indígena: possibilidades e desafios para políticas
públicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2005, pp. 129-134.
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tradicionais na mesma. As terras tradicionais indígenas, assim, podem ser utilizadas
também em atividades não tradicionais de exploração econômica2775. Por isso, na busca do
desenvolvimento e da autosustentabilidade econômica das comunidades indígenas é
possível, considerando a realidade concorrencial da economia globalizada, que as terras
que ocupam ou os seus recursos naturais venham a ser explorados de forma não
tradicional, inclusive com uma visão empresarial capitalista e com a utilização de todo o
aparato tecnológico disponível nos dias atuais.
A subsistência e a autosustentabilidade exigem, portanto, políticas públicas adequadas à
proteção e efetivação dos direitos indígenas, especialmente o direito à terra, envolvendo
ainda os recursos financeiros necessários. Esses recursos podem decorrer de mecanismos
de obtenção de renda ou podem estar ligados a programas estatais de apoio às comunidades
indígenas.
Os mecanismos de obtenção de renda serão estudados adiante. Por ora, cabe anotar que boa
parte dos mesmos está ligada direta ou indiretamente aos bens integrantes do denominado
Patrimônio Indígena. Segundo o Estatuto do Índio, constituem bens do Patrimônio
Indígena: a) as terras pertencentes ao domínio das comunidades indígenas; b) o usufruto
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas por
grupos indígenas e nas áreas a eles reservadas; c) os bens móveis ou imóveis, adquiridos a
qualquer título2776. Estão, porém, expressamente excluídas as terras de exclusiva posse ou
domínio do índio individualmente considerado e o usufruto das respectivas riquezas
naturais e utilidades, bem como a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os objetos
de uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os produtos da lavoura, caça, pesca e coleta
ou do trabalho em geral dos índios2777. Além disso, são tidos como titulares desse
patrimônio: a) a população indígena do País, no tocante a bens ou rendas pertencentes ou
destinadas aos índios, sem discriminação de pessoas ou comunidades indígenas; b) uma
comunidade indígena determinada, quanto à posse e usufruto das terras por ela
exclusivamente ocupadas, ou a ela reservadas; c) a comunidade indígena ou grupo tribal
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Art. 2°, VII, da Portaria nº 542, de 21 de dezembro de 1993, do Ministério da Justiça, a qual aprova o
Regimento Interno da Fundação Nacional do Índio.
2775
Segundo Luiz Fernando Villares “A gestão tradicional das terras indígenas já não supre as necessidades
da vida marcada por uma maior intensidade das relações interétnicas” (VILLARES, Luiz Fernando. Terras
indígenas, meio ambiente e sustentabilidade econômica. In Brasil Indígena, ano III, n° 5. Brasília: FUNAI,
dezembro 2006/janeiro 2007, pp. 39-40)
2776
Art. 39, I, II e III.
2777
Art. 41, I e II.
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nomeado no título aquisitivo da propriedade, em relação aos respectivos imóveis ou
móveis2778.
A Lei 6.001/73 estabelece ainda que cabe ao órgão de assistência a gestão do Patrimônio
Indígena, propiciando-se, porém, a participação dos índios e das comunidades indígenas na
administração dos próprios bens, sendo-lhes totalmente confiado o encargo quando
demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício2779. Ao nosso ver, embora a parte final
desse dispositivo faça uma ressalva importante, considerando os termos da atual
Constituição, em especial o direito à autodeterminação, a lógica deve ser invertida,
partindo-se da plena administração dos bens por parte dos índios e de suas coletividades e
admitindo-se a participação da Fundação Nacional do Índio, como órgão de assistência, de
forma suplementar apenas quando aquelas pessoas ou grupos, por qualquer motivo,
solicitarem essa ajuda ou não tiverem condições de administrar tais bens. Neste último
caso, essa impossibilidade deve ser aferida por laudo antropológico. A lei determina, ainda,
que o arrolamento dos bens do Patrimônio Indígena será permanentemente atualizado,
procedendo-se à fiscalização rigorosa de sua gestão, mediante controle interno e externo, a
fim de tornar efetiva a responsabilidade dos seus administradores2780, o que deve ser
observado em especial quando houver administração supletiva da Fundação Nacional do
Índio.
Importante consignar que legalmente os bens do Patrimônio Indígena gozam de plena
isenção tributária2781 e que lhes são extensivos os privilégios da Fazenda Pública quanto à
impenhorabilidade de bens, ações especiais, prazos processuais, juros e custas2782.
A legislação citada estabelece também restrições específicas em relação à possibilidade de
exploração, por terceiros, das riquezas do solo e do subsolo, bem como de madeira, em
terras que integrem o patrimônio indígena2783.
O poder público, em especial a União diante da sua obrigação constitucional de proteger os
índios e as suas terras, deve implementar programas de apoio voltados à subsistência
2778

Art. 40, I, II e III.
Art. 42.
2780
Art. 42, parágrafo único.
2781
Art. 61 da Lei n° 6.001/73.
2782
Art. 60 da Lei n° 6.001/73.
2783
Artigos 44, 45 e 46 da Lei n° 6.001/73. O art. 45, como já visto quando estudamos a exploração de
riquezas minerais em terras indígenas, não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Já os artigos 44 e 46
serão tratados adiante.
2779
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indígena. Estes programas podem estar voltados, por exemplo, à proteção dos direitos e das
terras indígenas ou ao objetivo de conferir autosustentabilidade àqueles povos ou suprir a
sua ausência, inclusive através do fornecimento de bens e produtos básicos voltados à sua
subsistência. Esse último quadro pode se tornar especialmente necessário quando aqueles
povos se encontram privados de suas terras. Estes programas, emergenciais ou não, devem
ser adotados de todas as cautelas necessárias para não desvirtuarem o modo tradicional de
vida dessas comunidades e as tornarem dependentes de medidas assistencialistas.
Dentre os projetos específicos de proteção aos povos indígenas podemos citar, por
exemplo, o Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia
Legal – PPTAL. Trata-se de um projeto de natureza multilateral, com recursos
disponibilizados a fundo perdido, negociado pelo governo brasileiro com a coordenação do
Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil2784. O objetivo é
apoiar projetos indígenas voltados ao acompanhamento de demarcações e à proteção e
vigilância de terras indígenas. A execução do projeto foi entregue à Fundação Nacional do
Índio, mas a execução das tarefas a ele correlatas é de responsabilidade das comunidades
indígenas, as quais são as beneficiárias da sua implementação2785.
Os recursos financeiros estatais destinados às comunidades indígenas brasileiras em
programas de apoio diversos têm aumentado nos últimos anos. Segundo levantamento não
oficial2786, os valores correntes repassados anualmente pela União para programas ligados
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Chamado de PPG7, trata-se de um acordo feito inicialmente entre o governo brasileiro e o grupo dos sete
países mais ricos do mundo, o chamado G7, tendo se transformado no maior programa internacional voltado
à conservação e uso sustentável da biodiversidade (cf. GRAMKOW, Márcia Maria, MELO, Guiomar,
VIANNA, Fernando de Luiz Brito, WENTZEL, Sondra. Antropologia, povos indígenas, cooperação
internacional e políticas públicas no Brasil. In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos
de Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra [orgs.]. Povos Indígenas: projetos e
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp. 137-150).
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Sobre o PPTAL vide, dentre outros: MATOS, Maria Helena Ortolan. Execução e gestão de projetos
indígenas: criando tradição e/ou reflexão? In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de
Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra (orgs.). Povos Indígenas: projetos e
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp. 21-36; MENDES, Artur Nobre. O PPTAL
e as demarcações participativas. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria
(orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova política indigenista II. Rio de
Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 37-40; GRAMKOW, Márcia Maria, MELO, Guiomar, VIANNA,
Fernando de Luiz Brito, WENTZEL, Sondra. Antropologia, povos indígenas, cooperação internacional e
políticas públicas no Brasil. In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de Souza,
ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra (orgs.). Povos Indígenas: projetos e
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp. 137-150.
2786
Os dados foram levantados pela organização não governamental Contas Abertas, a qual esclarece a
respeito dos mesmos o seguinte: “Os programas federais foram selecionados a partir de informações do Siga
Brasil (banco de dados orçamentários do Senado disponibilizado no site do órgão) e do Sistema Integrado de
Administração Financeira (Siafi), filtrando aqueles que tinham as palavras ‘índio’, ‘indígena’, ‘indigenista’ e
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aos índios foram os seguintes2787: a) em 2003, R$ 203.318.693,00; b) em 2004, R$
231.381.754,92; c) em 2005, R$ 316.992.206,25; d) em 2006, R$ 405.914.294,21; e) em
2007, R$ 418.452.314,23. Dentre os programas beneficiados por esses recursos dois se
destacam, sendo um ligado à identidade étnica e ao patrimônio cultural dos povos
indígenas e outro vinculado à proteção de terras indígenas, gestão territorial e
etnodesenvolvimento. Para este último foram destinados em 2007 R$ 61,3 milhões, dos
quais foram gastos R$ 44,1 milhões, ou seja, 71,9%2788. Esses valores, porém, são menores
do que aqueles de 20052789, quando o mesmo programa recebeu R$ 57,7 milhões, ou seja,
um montante 30,8% superior em comparação a 2007, embora os valores totais repassados
tenham crescido substancialmente, passando de cerca de R$ 317 milhões para
aproximadamente R$ 418 milhões, ou seja, R$ 131 milhões a mais. Esses dados sugerem
que nos últimos anos a questão da terra não tem sido priorizada em termos de destinação
de recursos financeiros, o que é preocupante considerando o seu papel fundamental em
qualquer modelo de desenvolvimento.
Uma outra forma de buscar a autosustentabilidade das comunidades indígenas é a
vinculação da concessão ou autorização para atividades econômicas localizadas nas
proximidades de terras indígenas, mas não no seu interior, a programas e projetos de apoio
e auxílio aos índios. Mesmo estando localizadas fora de terras indígenas, determinadas
atividades podem ser tão impactantes em termos sociais ou ambientais que justifiquem
uma reparação de natureza econômica aos índios envolvidos. Cite-se, como exemplo, a
exploração mineral em larga escala no entorno de uma determinada terra de ocupação
tradicional indígena. A simples presença de um grande número de garimpeiros na região, o
desmatamento, o desvio do curso de rios, e tantas outras ações podem afetar negativamente
a vida dessas comunidades, justificando a reparação2790.

‘aldeia’ no nome” (http://contasabertas.uol.com.br/noticias/detalhes_noticias.asp?auto=2212, acesso em
03/01/2009).
2787
Fonte: http://contasabertas.uol.com.br/noticias/imagens/Série_Histórica_(1_).pdf, acesso em 03/01/2009.
2788
Fonte: http://contasabertas.uol.com.br/noticias/imagens/SB_-_indio_-_vários_termos_-_2007.pdf, acesso
em 03/01/2009.
2789
Fonte: http://contasabertas.uol.com.br/noticias/imagens/SB_-_indio_-_vários_termos_-_2005.pdf, acesso
em 03/01/2009.
2790
Como exemplo, a Resolução nº 331 do Senado Federal, de 05 de dezembro de 1986, a qual autorizou o
Poder Executivo a conceder à Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, o direito real de uso resolúvel de uma
gleba de terras do domínio da União, adjacente à Província Mineral de Carajás e localizada no Município de
Marabá, Estado do Pará, com área de 411.948,87 hectares (quatrocentos e onze mil, novecentos e quarenta e
oito hectares e oitenta e sete ares), vinculou a concessão do direito real de uso sobre a gleba referida a
diversas cláusulas obrigacionais, dentre as quais a de amparo das populações indígenas existentes nas
proximidades da área concedida e na forma do que dispuser convênio com a Fundação Nacional do Índio
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3.4.3.9.1. O direito indigenista à subsistência no modelo de etnodesenvolvimento
radicalmente alternativo

A subsistência física e cultural dos povos indígenas está normalmente vinculada de forma
direta às suas atividades tradicionais, as quais devem ser entendidas como aquelas
realizadas com base nos seus usos, costumes, crenças e tradições, ou seja, conforme a sua
própria cultura. A hipotética privação absoluta de todas as características tradicionais de
qualquer um desses povos implicaria na perda do seu elemento diferenciador cultural, ou
seja, na aniquilação da sua cultura e da sua identidade, o que significaria a sua total
assimilação. Exatamente por isso essas atividades são especialmente reconhecidas e
protegidas pela Constituição, em especial pelo disposto no caput do seu artigo 231.
Quanto mais alternativo for o modelo de desenvolvimento de uma comunidade indígena
maior será a importância de determinadas atividades tradicionais para a sua subsistência
física. Assim, nos modelos de desenvolvimento radicalmente alternativos, como ocorre
com os povos indígenas que se mantêm em estado de isolamento, a subsistência é provida
exclusivamente ou quase exclusivamente por atividades tradicionais, vinculadas às
relações internas, sendo mínimas ou inexistentes as relações externas do grupo. Nesses
casos, o direito à vida e à existência dos seus membros dependerá diretamente de
atividades desde muito tempo realizadas e transmitidas de geração a geração, a exemplo da
caça, da coleta, da agricultura, e da pesca, através das quais são obtidos os bens necessários
à subsistência do grupo.
Importante relembrar que nesse contexto a execução das tarefas ligadas às atividades
tradicionais não é impregnada pela noção de trabalho existente na sociedade majoritária,
nem representa uma oposição ao lazer, pois a produção e a recreação não raro se
misturam2791. Aliás, a palavra trabalho sequer é tida como adequada para se referir às
(art. 3°, “e”). Assim, foi firmado o convênio n° 453/89, prevendo ações de assistência à comunidade indígena
Xikrin visando minorar os impactos ambientais decorrentes diretamente das operações minerárias da empresa
em área da Floresta Nacional de Carajás, nos limites da terra indígena. Sobre o convênio citado e o seu
impacto na comunidade, especialmente no que se refere às questões econômicas, vide GORDON, César.
Economia selvagem: ritual e mercadoria entre os índios Xikrin-Mebêngôkre. São Paulo: Editora UNESP,
2006.
2791
RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 23-28.
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tarefas de execução das atividades tradicionais produtivas indígenas2792. Cabe observar que
os mecanismos de obtenção dos bens e de distribuição da produção podem variar nas
diversas sociedades indígenas, sendo equivocado imaginar que não há nenhuma noção de
propriedade privada a respeito dos bens obtidos2793. Porém, lembra Rita Alcida Ramos que
como a organização social obedece a um padrão comunitário e não individualista a noção
de propriedade não está vinculada à idéia de acumulação, existindo várias formas de inibir
tentativas nesse sentido e de evitar desigualdades sociais com base em uma aquisição
material diferenciada, cabendo destacar que a avareza é uma das ações anti-sociais mais
condenáveis em diversos grupos indígenas. Por tais razões não se nega, por exemplo,
alimentos a quem tem fome2794.
No quadro que tratamos, de um modelo de desenvolvimento bastante alternativo no qual o
papel das atividades tradicionais indígenas como instrumento de subsistência é enorme, os
direitos relativos ao trabalho e à seguridade social terão uma importância reduzida ou
mesmo inexistente. Povos indígenas que se mantêm em estado de isolamento ou com
muito pouco contato com a sociedade majoritária certamente não estão preocupados com
as normas trabalhistas do direito positivo brasileiro, ou com os requisitos necessários à
aposentadoria, mas sim com temas como caça, pesca, coleta e agricultura de
subsistência2795.
O papel do Estado e da sociedade em relação à subsistência dessas comunidades diz
respeito principalmente à obediência ao princípio do não contato, evitando-se o ingresso
de terceiros nas terras indígenas, o que inclui a proteção jurídica aos territórios respectivos,
bem como à adequada preservação ambiental da área indígena e do seu entorno. Caso
alguma espécie de renda seja devida a estes grupos com base no direito indigenista, a
mesma pode ser administrada pelo órgão de assistência e aplicada nessas finalidades2796.

2792

RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 26-27.
MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp.
109-111; RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 37-45.
2794
RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 37-39.
2795
“Quase todos as sociedades indígenas da América do Sul praticam agricultura, umas de forma mais
elaborada, outras de maneira mais rudimentar” (RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São
Paulo: Editora Ática, 1988, p. 31).
2796
É o caso, já referido, dos índios avá-Canoeiro.
2793
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3.4.3.9.2. O direito indigenista à subsistência nos modelos de etnodesenvolvimento que
incorporam empréstimos culturais

Situação diferente ocorre quando o modelo de desenvolvimento de uma comunidade
indígena possui fenômenos de empréstimo cultural já incorporados, seja devido a uma
decisão do próprio grupo, com base na sua autodeterminação, seja em razão de processos
de assimilação forçada. Nesses casos, as atividades tradicionais não deixam de ter
importância para as comunidades indígenas. Ao contrário, continuam sendo capitais para a
manutenção da cultura e da identidade indígena, embora o seu grau e a sua intensidade
possam variar em cada um dos povos respectivos, os quais se encontram em uma miríade
de situações distintas. Porém, a subsistência passa a depender, também, da geração da
renda necessária à aquisição de bens e serviços não índios, tidos como imprescindíveis
devido ao modo de vida escolhido pelo grupo ou no qual estão inseridas as pessoas que
compõem a coletividade em questão.
Quando o modelo de desenvolvimento de uma comunidade indígena é mais próximo do
paradigma dominante, certamente será preciso a aquisição de bens e serviços junto aos não
índios, diante de fenômenos de empréstimo cultural ou interculturalidade, os quais
relativizam os elementos culturais originários daqueles povos e introduzem novas
demandas nas suas necessidades básicas. A relativização da cultura originária
necessariamente ocorre em algum grau nesse contexto, inclusive porque passa a ser preciso
lidar, dentre outras, com as noções de dinheiro, de troca comercial, de pagamento em
moeda. Como anota Alcida Rita Ramos, em geral na economia interna indígena é rara a
existência de um número elevado de bens que possuem exclusivamente valor de troca,
como o dinheiro, pois em sua grande maioria os bens possuem apenas valor de uso, e, além
disso, a troca representa acima de tudo uma relação social2797. Porém, mesmo nesse
contexto há trocas entre as sociedades indígenas brasileiras, muitas vezes de forma intensa,
pois umas produzem artefatos ou possuem em seus territórios coisas que as demais não
produzem ou não têm, e vice-versa2798. Só que essas trocas, nos seus moldes tradicionais,
envolvem bens e não moeda, além do que possuem um sentido social e não uma função
2797

RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 39-41. Para
exemplo de rituais de trocas que não possuem justificativa econômica e sim social, vide MELATTI, Julio
Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp. 115-116.
2798
MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, p. 113.
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puramente comercial. O dinheiro é, assim, para os índios brasileiros, em si mesmo um
fenômeno de empréstimo cultural2799.
Na grande maioria das comunidades indígenas que possuem um modelo de
desenvolvimento que exige a aquisição de bens e serviços da sociedade não índia a
necessidade de crescimento econômico é muito grande, pois, como já mencionado no
presente trabalho, os índios são os mais pobres entre os pobres2800, tratando-se do grupo
mais marginalizado da sociedade brasileira2801. Assim, é preciso que sejam adotados
mecanismos satisfatórios de obtenção de renda, pois estes se tornam imprescindíveis.
Nesse ponto a idéia de desenvolvimento humano em relação aos membros das
comunidades indígenas se aproxima daquela construída tomando por base a sociedade
majoritária, na qual a geração de recursos financeiros assume uma importância muito
grande, a ponto de fazer com que, como mencionado alhures, um dos indicadores que
compõem o Índice de Desenvolvimento Humano seja vinculado justamente à questão da
renda.
Diante disso, tem razão Gilberto Azenha quando afirma que o etnodesenvolvimento exige a
identificação das necessidades impostas pelo contato e da demanda por produtos
manufaturados, bem como a garantia dos meios necessários para obtê-los, e, além disso,
requer que sejam resolvidas questões ligadas ao tempo que será empregado para a geração
dos recursos financeiros necessários à aquisição desses bens, bem como que sejam
determinados os mecanismos pelos quais ocorrerá o ingresso de tais valores no âmbito
interno da comunidade envolvida2802. Portanto não é à toa que, como visto, o mesmo autor
incluiu entre grandes metas ou objetivos a atingir do etnodesenvolvimento a satisfação da
procura pelos bens produzidos pelos não índios2803. Essa satisfação deve ocorrer,

2799

Para um estudo antropológico acerca do desejo indígena por dinheiro e mercadorias inclusive abordando
a possibilidade de identificação de fenômenos como o consumismo, vide GORDON, César. Economia
selvagem: ritual e mercadoria entre os índios Xikrin-Mebêngôkre. São Paulo: Editora UNESP, 2006.
2800
ANAYA, S. James. Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional. Madrid: Editorial Trotta, 2005,
p. 221.
2801
ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 150.
2802
AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, p. 32.
2803
AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, p. 32.
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preferencialmente, através de recursos gerados no âmbito interno e por intermédio de
processos não predatórios, o que se alinha à idéia de autosustentabilidade já referida.
São vários os mecanismos de obtenção de renda que podem servir para atender a demanda
relativa à aquisição de bens e serviços da sociedade dominante. Dentre eles merecem
destaque: a) o redimensionamento de atividades econômicas tradicionais; b) a renda
indígena; c) o exercício pelos índios de trabalho produtivo, seja através do trabalho
assalariado ou da exploração de atividade econômica; d) a exploração econômica de
recursos hídricos e minerais localizados em terras indígenas por terceiros; e e) a fruição de
benefícios decorrentes dos sistemas de previdência e assistência social.
Estes mecanismos de obtenção de renda serão adiante examinados. Entretanto, é
importante

salientar

desde

logo

que

caso

eventualmente

seja

alcançada

a

autosustentabilidade ou mesmo ocorra um grande progresso econômico de um índio ou de
uma comunidade indígena através de qualquer desses mecanismos não se justifica nenhum
tipo de discurso no sentido da perda da identidade ou da condição de indígena. A eventual
riqueza econômica não descaracteriza necessariamente a identidade étnica indígena, pois
esta não exige a condição de pobreza. Não deve haver lugar, assim, no Brasil, para
fenômenos como o já mencionado rich indian racism2804.
Finalmente, anote-se que conforme Ricardo Antônio Lucas Camargo, prover os índios dos
bens necessários à satisfação das necessidades que tenham se incorporado ao seu contexto
cultural é um dos objetivos que devem ser perseguidos pela política econômica equilibrada
necessária à compatibilização do direito ao desenvolvimento das populações indígenas
com o direito ao desenvolvimento da sociedade majoritária, de forma a tornar possível a
convivência da manutenção do sistema econômico tribal coletivista dentro da área indígena
demarcada com o sistema econômico da sociedade dominante que a circunda2805.

3.4.3.9.2.1. Obtenção de renda através do redimensionamento das atividades
tradicionais
2804

No tópico sobre o direito à subsistência, ao trabalho e à obtenção de renda das comunidades indígenas no
Direito Internacional.
2805
CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. O direito ao desenvolvimento, a sociedade ocidental e a sociedade
tribal no caso brasileiro. In Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 34, n° 133, jan./mar. 1997, pp.
41-42.
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Normalmente as atividades tradicionais indígenas visam obter apenas o necessário para o
próprio consumo, sem gerar excedente, o que se explica por uma série de fatores, dentre os
quais a ausência de um sentido maior para a idéia de acumulação e a dificuldade para
preservar e estocar produtos perecíveis, o que torna o consumo imediato2806. Quando
ocorre excesso o mais comum é dividi-lo com outras famílias ou comunidades vizinhas,
embora mecanismos de comercialização não sejam de todo estranhos para boa parte das
comunidades indígenas brasileiras2807.
No entanto, uma vez que uma determinada comunidade indígena esteja inserida em um
modelo de desenvolvimento que não seja radicalmente alternativo, uma possibilidade para
a geração da renda necessária à aquisição dos bens e serviços externos que tenham sido
incorporados como fenômenos de empréstimo cultural é o redimensionamento das
atividades tradicionais com o objetivo de gerar excedentes comercializáveis. Dentre as
atividades tradicionais que podem ser redimensionadas encontram-se, por exemplo, a
agricultura, a coleta, a pesca, a criação de animais e a produção de artefatos, as quais, em
tese, podem ser redimensionadas com o objetivo de gerar excedentes financeiros através do
comércio.
Esse redimensionamento sempre produz impactos na cultura do grupo. Em primeiro lugar,
porque o desejo de obter dinheiro pode desvirtuar mecanismos de distribuição ou de
divisão do produto de empreitadas coletivas2808. A noção de acumulação será introduzida
ou ganhará nova dimensão, e tornará necessária a adoção de processos de estocagem e
preservação dos produtos. Além disso, o redimensionamento das atividades implicará um
gasto de tempo maior na execução das mesmas, o que fará com que outras ocupações
tenham que ser reduzidas. Para se ter uma idéia, no modo de vida tradicional dos
Yanomami a execução das tarefas ligadas à produção exige que os homens dediquem às
mesmas uma média de apenas duas horas e cinqüenta e um minutos diários, e as mulheres

2806

RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, p. 45.
“(...) quando uma determinada família ou comunidade tem excesso de produção, ela convida outra
família ou comunidade vizinha para partilhar dos alimentos. (...) Onde há acesso a mercados regionais, o
excedente é geralmente vendido” (RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora
Ática, 1988, p. 31).
2808
Segundo Julio Cezar Melatti é o caso da propriedade do couro dos animais caçados em expedições
coletivas dos índios craôs (MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 2007, pp. 110-111).
2807
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uma média de uma hora e cinqüenta e oito minutos diários2809. Caso tenham que
redimensionar essas atividades para atingir fins comerciais o tempo dedicado às mesmas
teria que aumentar significativamente.
É possível, ainda, que surjam outros problemas, como, por exemplo, a necessidade obter
áreas agricultáveis maiores ou de abandonar o sistema de coivara, o qual consubstancia a
técnica rudimentar de plantio mais utilizada pelos índios brasileiros, mas que não se adapta
à larga escala2810.
Também pode ser um problema a divisão social do trabalho. Na maior parte das
comunidades há uma divisão das tarefas tradicionais conforme o gênero, o que precisa ser
modificado para que possa haver produção suficiente para o comércio. Darcy Ribeiro
conta, por exemplo, que os homens Xokleng julgavam que todo o trabalho agrícola deveria
ser feito pelas mulheres, e se negavam a cooperar, só se submetendo a realizar este tipo de
tarefa quando compreenderam a impossibilidade de retornar ao modo de vida antigo2811.
Apesar de todas essas dificuldades, o redimensionamento das atividades tradicionais é uma
alternativa que pode dar certo. A respeito, Roberto Cardoso de Oliveira registrou que a
integração dos índios Tuküna na economia regional envolveu uma nova dimensão da
produção indígena com vistas à comercialização, transformando os produtos de consumo
como mandioca e peixe em mercadorias, mas conclui que o processo de produção
envolvido nesses produtos jamais chegou a modificar substancialmente a organização
tradicional do trabalho indígena, tendo sido alterada não a natureza, mas sim apenas a
quantidade do trabalho2812.

3.4.3.9.2.2. Obtenção de renda através da Renda Indígena

2809

Os dados foram colhidos em estudos realizados por Jacques Lizot com duas comunidades Yanomami da
Venezuela (apud RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, p.
30).
2810
Sobre o sistema de coivara vide RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo:
Editora Ática, 1988, pp. 31-35; MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2007, pp. 100-103.
2811
Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, pp. 416-417.
2812
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O índio e o mundo dos brancos. 4ª edição. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1996, p. 111.
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Conforme a Lei 6.001/73 considera-se renda indígena aquela resultante da aplicação de
bens e utilidades integrantes do Patrimônio Indígena, sob a responsabilidade do órgão de
assistência ao índio2813. Como já assinalado, o Estatuto do Índio deve ser atualizado com
uma leitura que considere o Texto Constitucional em vigor e a autodeterminação indígena.
Assim, a administração da renda indígena deve ser, a princípio, entregue aos próprios
povos respectivos, admitindo-se a participação da Fundação Nacional do Índio de forma
supletiva, ou seja, somente quando for solicitada sua ajuda ou quando a comunidade em
questão não possuir condições de gerir a renda indígena, conforme apontado em estudo
antropológico.
O Estatuto do Índio impõe, ainda, que a renda indígena seja preferencialmente reaplicada
em atividades rentáveis ou utilizada em programas de assistência ao índio, revertendo
principalmente em benefício da comunidade que produziu os primeiros resultados
econômicos. Ao nosso ver, quando as próprias comunidades indígenas gerem as suas
rendas elas têm plena autonomia para decidirem acerca da destinação dos recursos,
aplicando-se este dispositivo somente quando a administração couber à Fundação Nacional
do Índio diante da impossibilidade de uma dada coletividade realizar essa tarefa. É preciso
cuidar, entretanto, para que os valores envolvidos não sejam apropriados pelas lideranças
indígenas em detrimento dos demais, o que pode eventualmente ser corrigido através da
fiscalização do órgão de assistência e do Ministério Público2814.
Nos termos da lei as rendas do Patrimônio Indígena possuem isenção tributária plena2815 e
usufruem os privilégios da Fazenda Pública quanto à impenhorabilidade de rendas, ações
especiais, prazos processuais, juros e custas2816.

3.4.3.9.2.3. Obtenção de renda através do trabalho produtivo

A Constituição de 1988 inclui expressamente entre os direitos sociais o direito ao trabalho
produtivo2817. Este, como visto, possui duas projeções segundo a doutrina, sendo uma
2813

Art. 43, caput.
A atuação do Ministério Público se dará com base no artigo 129, V, da Constituição de 1988 e no artigo
5°, III, “e”, 6°, VII, “c”, e XI, 37, II, da Lei Complementar n° 75/93.
2815
Art. 61 da Lei n° 6.001/73.
2814
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referente ao direito de exercer um trabalho assalariado e outra relativa ao direito à livre
exploração de uma atividade econômica independente2818. Todas essas duas projeções
encontram-se asseguradas pela Lei Maior2819.
As pessoas que integram as comunidades indígenas são também titulares dos direitos
acima mencionados, como quaisquer outros brasileiros, embora as suas peculiaridades
devam ser consideradas. Isso significa que constitucionalmente os índios podem auferir a
renda necessária à sua subsistência também por meio do direito ao trabalho ou pela
exploração de uma atividade econômica.
A idéia de trabalho produtivo pertencente à sociedade majoritária é diametralmente oposta
ao modo de vida tradicional indígena. Trata-se de uma grande relativização à sua cultura
tradicional, na qual como já dito, a noção de trabalho na forma como este é entendido pelo
restante da sociedade não é inteiramente aplicável2820. Normalmente, os índios buscam
uma colocação no sistema de labor produtivo capitalista apenas quando a isso são
obrigados, normalmente por se virem forçados a abandonar seus modos de subsistência
tradicionais devido à perda total ou parcial de suas terras2821. Muitos desses índios
sofreram o processo de transfiguração étnica descrito por Darcy Ribeiro, o qual concluiu
que o seu engajamento na força de trabalho nacional resultava apenas em maior miséria e
fome, sendo-lhes reservado apenas lugar nos substratos mais inferiores da sociedade2822.
Mas há também aqueles que, mesmo com as terras das suas comunidades asseguradas,
tendo contato com a sociedade envolvente com ela se envolvem e procuram um trabalho
produtivo.
A situação atual dos índios envolvidos com o trabalho produtivo parece confirmar as
observações de Darcy Ribeiro, pois a sua situação é a pior dentre todos os grupos étnicos
nacionais, conforme os dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, os quais podem ser conferidos na tabela abaixo2823:

2816

Art. 60 da Lei n° 6.001/73.
Art. 6°.
2818
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 343-344.
2819
Artigos 5°, XIII, e 170, caput, II, III, IV, VIII e parágrafo único.
2820
RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 26-27.
2821
RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, p. 27.
2822
Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, pp. 407-421.
2823
Disponível em www.ibge.gov.br, acesso em 05/01/2009.
2817
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Posição na ocupação no trabalho principal
Cor ou raça (%)
Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

Empregados

55,64

7,21

0,42

35,85

0,31

Empregadores

79,84

1,67

2,18

15,74

0,18

Conta própria

56,62

5,85

0,64

35,89

0,43

50,80

5,11

0,44

42,40

0,60

32,70

8,34

0,17

56,20

1,89

55,67

6,68

0,51

36,17

0,40

Não remunerado em
ajuda a outro
membro
Trabalhador na
produção para o
consumo
Total

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940 – 2000.

Dessa forma, avulta a importância do alcance de uma plena efetividade dos direitos
constitucionais acima referidos e dos demais direitos indígenas, bem como a importância
de serem envidados esforços ainda maiores no sentido da garantia da autosustentabilidade
daquelas comunidades.
Para tanto, seria de bom alvitre implementar plenamente o Estatuto do Índio no ponto em
que prevê que será proporcionada ao índio a formação profissional adequada, de acordo
com o seu grau de aculturação2824. Através de uma formação profissional adequada,
quando indicado conforme as peculiaridades culturais de cada um, o índio poderá se
qualificar melhor para exercer um trabalho assalariado ou para explorar atividades
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econômicas. O tema se insere no direito constitucional à educação, tendo em vista que um
dos seus objetivos é justamente a qualificação para o trabalho2825, o que deve ser lido em
conjunto com a proteção da cultura indígena.

3.4.3.9.2.3.1. Obtenção de renda através do trabalho assalariado

Independentemente da razão que vincule o índio ao trabalho assalariado, deve-se levar em
conta que a Constituição os assegura, assim como a todos os brasileiros, não só o direito ao
trabalho2826 como, também, as normas do direito do trabalho, dentre as quais diversos
direitos trabalhistas, individuais e coletivos, previstos diretamente na Lei Maior2827. Porém,
diante da situação de hipossuficiência específica dos povos indígenas, há regras especiais
no que concerne às relações de trabalho que os envolvem.
O Estatuto do Índio veiculou um capítulo próprio a respeito do tema2828. Dispõe,
inicialmente, que não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais
trabalhadores, aplicando-se aos primeiros todos os direitos e garantias das leis trabalhistas
e de previdência social2829. Em disposição condizente com a necessidade de preservação
dos índios, permite a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da
comunidade à qual pertencer o índio2830. Segundo Ismael Marinho Falcão, caso as
adaptações não sejam realizadas pelo empregador e o índio por essa razão não estiver
produzindo como deveria, nenhuma culpa lhe pode ser atribuída pela queda de produção
ou de rentabilidade, não podendo assim ser dispensado do trabalho2831.
Disposição importante é a que torna nulo o contrato de trabalho ou de locação de serviços
realizado com os índios isolados, desestimulando, assim, tentativas de contato e de

2824

Art. 52.
Art. 205, caput.
2826
Art. 6°.
2827
Artigos 7° a 11.
2828
Capítulo IV do Título II, abrangendo os artigos 14 a 16.
2829
Art. 14.
2830
Art. 14, parágrafo único.
2831
Falcão, Ismael Marinho. O Estatuto do Índio Comentado. Brasília: Senado federal, 1985, pp. 43-44.
2825
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exploração dos mesmos2832. A disposição, portanto, encontra-se conforme o princípio do
não contato.
Em relação aos demais índios, a Lei 6.001/73 estipula que os contratos de trabalho ou de
locação de serviços realizados com indígenas em processo de integração ou habitantes de
parques ou colônias agrícolas dependerão de prévia aprovação do órgão de proteção ao
índio, obedecendo, quando necessário, a normas próprias2833. Esta disposição, claramente
motivada pela antiga tutela orfanológica, exatamente por isso não se encontra totalmente
de acordo com a Constituição de 1988 na nossa opinião. Entendemos que não é
necessariamente obrigatória a prévia aprovação da Fundação Nacional do Índio para a
efetividade dos contratos de trabalho ou de prestação de serviços dos índios que já
possuem contato com a sociedade dominante. Porém, caberá ao órgão de proteção atuar
subsidiariamente, podendo assistir aos índios sempre que for solicitado a tanto, ou agir de
ofício para evitar eventuais explorações. Nesse ponto, aquela lei estipula que em qualquer
caso de prestação de serviços por indígenas não integrados, o órgão de proteção ao índio
exercerá permanente fiscalização das condições de trabalho, denunciando os abusos e
providenciando a aplicação das sanções cabíveis2834. Para tanto, poderá, inclusive,
representar ao Ministério Público do Trabalho para adoção das providências cabíveis, caso
este órgão já não tenha adotado por iniciativa própria alguma medida, tendo em vista a sua
atribuição legal para propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos
índios decorrentes das relações de trabalho2835.
O Estatuto do Índio estimula a realização de contratos por equipe, ou a domicílio, sob a
orientação do órgão competente, de modo a favorecer a continuidade da via
comunitária2836 e prevê que o órgão de assistência ao indígena propiciará o acesso, aos seus
quadros, de índios integrados, estimulando a sua especialização indigenista2837. Esta última
disposição pode ser entendida inclusive como indicativa de uma política de ação
afirmativa, com a reserva de vagas para trabalhadores indígenas.

2832

Art. 15.
Art. 16.
2834
Art. 16, § 2°.
2835
Art. 83, V, da Lei Complementar n° 75/93.
2836
Art. 16, § 1°.
2837
Art. 16, § 3°.
2833
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3.4.3.9.2.3.2. Obtenção de renda através da exploração de atividades econômicas não
tradicionais pelas comunidades indígenas

Como vimos, além do trabalho assalariado a noção de trabalho produtivo engloba o
direito à livre exploração de uma atividade econômica independente, o qual também está
garantido pela Lei Maior a todos os brasileiros, inclusive aos índios2838.
São muitas as espécies de atividades econômicas não tradicionais que podem ser
desenvolvidas pelas comunidades indígenas e por seus membros, dentre as quais, por
exemplo, a exploração de madeira, a pecuária intensiva, o comércio, a garimpagem a
faiscação e a cata.
A maior parte das ações e projetos existentes visando a obtenção de renda por meio de
atividades econômicas não tradicionais abrange naturalmente, de forma direta ou indireta,
o aproveitamento das terras indígenas e dos recursos naturais nelas existentes, embora não
seja impossível ou vedado que as mesmas sejam desenvolvidas fora delas, inclusive nas
cidades.

Assim,

as

terras

indígenas

possuem

importância

capital

para

a

autosustentabilidade dos povos respectivos. Cabe lembrar, entretanto, que há uma
atividade legalmente proibida em terras indígenas, que é a pesquisa e o cultivo de
organismos geneticamente modificados – OGM’s2839. A vedação citada, embora
aparentemente

tenha

uma

intenção

nobre,

ao

nosso

ver

não

se

justifica

constitucionalmente, pois parte do princípio de que as comunidades indígenas
necessariamente não têm condições de decidir a respeito da melhor forma de utilização de
suas terras, o que viola não só o direito à autodeterminação indígena como, também, a
proporcionalidade. Embora, em princípio, a pesquisa e o cultivo de tais produtos não sejam
recomendáveis nas terras indígenas em geral, as comunidades respectivas não são
necessariamente desprovidas da capacidade de decidir de forma consciente a respeito. Ao
decidir pelos povos indígenas, assumindo como premissa que nenhum deles tem condição
de tomar uma decisão livre e consciente sobre o tema, ao nosso ver a lei em questão violou
a proporcionalidade e a autodeterminação daqueles grupos.

2838
2839

Artigos 5°, XIII, e 170, caput, II, III, IV, VIII e parágrafo único.
Art. 1º da Lei nº 11.460, de 21 de março de 2007.
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As atividades produtivas não tradicionais podem ter caráter coletivo, o que se alinha à
natureza comunitária das relações sociais tradicionais daqueles grupos, ou podem ser
realizadas individualmente. Além disso, podem se dar no contexto empírico das ações e
esforços próprios dos membros de uma dada comunidade ou podem vir no bojo de projetos
sofisticados que contam com suporte técnico e financeiro.
É comum que essas atividades sejam estimuladas ou promovidas pelo órgão federal de
assistência, por organizações não governamentais com atuação na defesa de direitos
indígenas, além de outros atores eventuais. Há um histórico grande de projetos que foram
desenvolvidos buscando a autosustentabilidade de diversas comunidades indígenas a partir
da exploração pelos próprios índios de atividades econômicas. Como anota Julio Cezar
Melatti, embora seja bem antiga no Brasil, remontando ao século XIX, a chamada
mentalidade empresarial prevaleceu na Fundação Nacional do Índio especialmente durante
o período ditatorial militar no Brasil2840. Vale citar, como exemplo, os diversos projetos
comunitários criados pela Fundação Nacional do Índio, os quais muitas vezes fracassaram,
o que se deveu, segundo Mércio Pereira Gomes, principalmente à falta de compreensão das
atividades produtivas na totalidade sociocultural dos índios2841.
Nos últimos anos, vários projetos voltados a atividades econômicas que buscam a
autosustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental dos povos indígenas, têm sido
desenvolvidos em diversas instâncias governamentais, cabendo citar, a título de exemplo,
as ações desenvolvidas no âmbito dos seguintes programas: a) Projetos Demonstrativos –
PDA e Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas – PDPI, do Ministério do Meio
Ambiente2842; b) Etnodesenvolvimento das Sociedades Indígenas, do Ministério da
2840

MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp.
259-261.
2841
GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 95-96.
2842
Os programas são componentes do Departamento de Extrativismo da Secretaria de Extrativismo e
Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. Informações podem ser obtidas em
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=24, acesso em 05/01/2009. A
respeito, vide SOUSA, Cássio Noronha Inglez de. Projetos Indígenas focados em atividades econômicas:
panorama geral da experiência do PDPI. In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de
Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra (orgs.). Povos Indígenas: projetos e
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp. 37-64; GRAMKOW, Márcia Maria,
MELO, Guiomar, VIANNA, Fernando de Luiz Brito, WENTZEL, Sondra. Antropologia, povos indígenas,
cooperação internacional e políticas públicas no Brasil. In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA,
Antonio Carlos de Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra (orgs.). Povos Indígenas:
projetos e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp. 137-150; VERDUM, Ricardo.
Etnodesenvolvimento e mecanismos de fomento do desenvolvimento dos povos indígenas: a contribuição do
subprograma Projetos Demonstrativos (PDA). In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSOHOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova política
indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 87-105.
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Justiça2843; c) Programa de Apoio às Atividades Produtivas Agropecuárias em Terras
Indígenas, inicialmente a cargo do Ministério da Agricultura e posteriormente alocado no
Ministério do Desenvolvimento Agrário2844; d) Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – PRONAF, do Ministério do Desenvolvimento Agrário2845.
Estes programas possuem algumas diferenças substanciais em relação aos mencionados
projetos comunitários promovidos pela Fundação Nacional do Índio, em especial uma
maior participação das comunidades indígenas, a qual não mais se resume apenas à
execução das ações ou à condição de beneficiárias e abrangendo agora diversas fases,
desde a concepção até a gestão2846, o que pode fazer com que os resultados sejam mais
satisfatórios.
Uma outra vantagem dos programas pode ser o suporte técnico e financeiro para as
atividades produtivas. O auxílio de um corpo técnico qualificado e a garantia do
financiamento podem ser fatores determinantes para o sucesso de qualquer empreitada que
se refira ao etnodesenvolvimento.
O suporte técnico, independentemente de ser fornecido no contexto de programas ou por
parte do órgão de assistência, deve incluir assistência antropológica qualificada para
neutralizar ou minimizar eventuais problemas decorrentes da introdução de atividades
econômicas não tradicionais. Dentre os vários problemas possíveis, alguns dizem respeito
ao fato de que a pretensão de introduzir essas atividades pode ser prejudicada por ações
dos próprios membros da comunidade, acostumados ao modo de vida tradicional. Darcy
Ribeiro conta, por exemplo, que os índios Xokleng não produziam nada que pudesse ser
2843

Informações
disponíveis
em
http://www.abrasil.gov.br/avalppa/RelAvalPPA2002/content/av_prog/310/prog310.htm,
acesso
em
05/01/2009.
2844
O programa citado possui vínculos com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – PRONAF. Uma avaliação realizada em cinco de onze projetos implementados no âmbito do
Programa de Apoio às Atividades Produtivas Agropecuárias em Terras Indígenas pode ser encontrada em
FIALHO, Vânia. PRONAF: as relações de crédito e fomento com as populações indígenas. In SOUSA,
Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL,
Sondra (orgs.). Povos Indígenas: projetos e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp.
65-94.
2845
Sobre o componente indígena do PRONAF vide SOUZA, Marcos Alves de. O PRONAF e os povos
indígenas. In VERDUM, Ricardo (org.). Assistência técnica e financeira para o desenvolvimento indígena:
possibilidades e desafios para políticas públicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2005, pp. 117-139.
2846
A respeito dessas diferenças, vide MATOS, Maria Helena Ortolan. Projetos Indígenas e diálogos
tripartites na IX ABANNE: experimentando a interculturalidade na produção de conhecimentos
antropológicos. In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de Souza, ALMEIDA, Fábio
Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra (orgs.). Povos Indígenas: projetos e desenvolvimento. Rio de Janeiro:
Contra Capa Livraria, 2007, pp. 151-171.
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aproveitado para o comércio com os não índios, razão pela qual o antigo Serviço de
Proteção ao Índio resolveu, à época, introduzir a agricultura e a criação gado. Porém, foi
necessária uma vigilância severa tendo em vista que os índios cavavam a terra logo após o
plantio para consumir as sementes, e, acostumados à caça, preferiam abater as reses em
lugar de cuidar das mesmas para no futuro obterem a produção de carne e leite, este último
sequer consumido pelo próprio grupo2847. Além disso, alguns aspectos de natureza sóciocultural da comunidade podem ser afetados. Roberto Cardoso de Oliveira, quanto à relação
dos índios Tuküna com a economia regional, observou que, ao contrário do que ocorreu
com o redimensionamento das atividades tradicionais, a introdução da produção de
borracha, atividade que era estranha àqueles índios e divorciada totalmente da sua cultura,
provocou profundas mudanças no estilo de vida do grupo, como, por exemplo, a idéia de
labor individual em contraste com a atividade coletiva tradicional2848.
Uma vez equacionados os problemas, a atividade produtiva das comunidades indígenas,
seja ela gerada a partir do redimensionamento das atividades tradicionais ou da exploração
de atividades econômicas não tradicionais, pode ser impulsionada se houver uma política
voltada à valorização dos produtos no mercado justamente por força da sua origem
indígena, gerando, só por isso, um sobre-preço para um público disposto a pagá-lo2849.
Algumas atividades econômicas que podem ser exercidas pelos índios para fins de
obtenção de renda possuem alguma disciplina no Estatuto do Índio e na legislação
ordinária. Uma delas é a exploração madeireira2850. A respeito, o Estatuto do Índio
estabelece que o corte de madeira nas florestas indígenas, as quais por força de lei são
consideradas de preservação permanente2851, está condicionado à existência de programas

2847

Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, p. 416.
2848
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O índio e o mundo dos brancos. 4ª edição. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1996, pp. 78, 111-112.
2849
AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, p. 35.
2850
Sobre a experiência dos índios Xikrin com a exploração de madeira vide GIANNINI, Isabelle Vidal. A
construção do novo com os índios Xikrin. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN,
Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova política indigenista. Rio de
Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 107-126.
2851
Conforme a Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), trata-se de áreas de preservação
permanente por força de lei: “Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: (...) g) a
manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; (...) § 2º As florestas que integram o
Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei”.
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ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas na exploração agropecuária, na
indústria ou no reflorestamento2852. Parece óbvio que o dispositivo não deve ser
interpretado no sentido de que é possível a qualquer um exercer atividade madeireira desde
que cumprido o requisito nele estabelecido2853. Ao contrário, a sua correta exegese indica
que apenas os índios podem explorar o corte de madeira em suas terras, e, ainda assim,
condicionado ao adequado aproveitamento das terras respectivas, aproveitamento este que
só pode ser destinado aos próprios índios, considerando que as comunidades respectivas
possuem o direito ao usufruto exclusivo das mencionadas glebas desde o regime
constitucional anterior, no qual foi editada a lei em exame2854.
A interpretação sistemática do Estatuto do Índio também não deixa dúvidas quanto ao fato
de que legalmente apenas os índios podem explorar madeira em suas terras. Nesse sentido,
vale lembrar que aquela lei dispõe que as terras indígenas não poderão ser objeto de
arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da
posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas, sendo vedada, nessas áreas, a
qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça,
pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa2855. Além
disso, também estipula que as riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos
silvícolas podem ser exploradas2856.
A exclusividade da exploração dos recursos florestais é garantida, ainda, por dispositivo
inserido no Código Florestal a partir de 2000, segundo o qual a exploração dos recursos
florestais em terras indígenas somente poderá ser realizada pelas comunidades indígenas
em regime de manejo florestal sustentável, para atender a sua subsistência, respeitados os
artigos 2° e 3° daquele Código2857.

2852

Art. 46.
Vale rememorar que durante muito tempo houve exploração de madeira em terras indígenas, inclusive
com o apoio do Serviço de Proteção ao Índio e mediante o arrendamento das referidas terras, o que causou
danos ambientais consideráveis e graves prejuízos aos índios. A respeito, vide GOMES, Mércio Pereira. Os
índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 95, 167-171.
2854
Conforme o art. 198 da ordem constitucional anterior: “As terras habitadas pelos silvícolas são
inalienáveis nos têrmos que a lei federal determinar, a êles cabendo a sua posse permanente e ficando
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de tôdas as utilidades nelas
existentes”.
2855
Art. 18, caput e § 1°.
2856
Art. 44, caput, primeira parte.
2857
Trata-se do art. 3°-A, incluído pela primeira vez pela Medida Provisória n° 1.956-50, de 26 de maio de
2000, a qual foi reedita sucessivamente até a Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001, vigente até hoje por
força do art. 2° da Emenda Constitucional n° 32, de 11 de setembro de 2001.
2853
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As comunidades indígenas também podem obter renda através do patrimônio genético,
seja ele proveniente de vegetais, fungos, micróbios ou animais situados ou encontrados em
terras indígenas2858. As mesmas comunidades também podem auferir recursos a partir do
seu conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético. O tema foi tratado na
legislação nacional pela primeira vez pela Medida Provisória nº 2.052, de 29 de junho de
2000, a qual foi posteriormente reeditada até se tornar a Medida Provisória no 2.186-16, de
23 de agosto de 20012859.
Considera-se patrimônio genético, para fins da legislação existente no Brasil, a informação
de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico,
microbiano ou animal, exceto seres humanos2860, na forma de moléculas e substâncias
provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos
vivos ou mortos, encontrados no seu habitat natural, inclusive domesticados, ou mantidos
em coleções fora do seu habitat natural desde que nele coletados, no território nacional, na
plataforma continental ou na zona econômica exclusiva2861.

2858

Sobre as relações entre o patrimônio genético e desenvolvimento, vide LUIS, Alessandro S. Octaviani.
Recursos Genéticos e Desenvolvimento: os desafios furtadiano e gramsciano. Tese de Doutorado em Direito
Econômico e Financeiro, sob a orientação do Professor Gilberto Bercovici, apresentada ao Programa de Pósgraduação Stricto Sensu da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.
2859
A Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art.
225 da Constituição, os artigos 1º, 8º, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre
Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento
tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua
conservação e utilização, e dá outras providências. A citada medida provisória foi alcançada pelo art. 2º da
Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, não necessitando de novas reedições. Conforme o
artigo 8, “j”, da Convenção da Diversidade Biológica, é dever dos países “respeitar, preservar e manter o
conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida
tradicionais relevantes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica”, assim como
“incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e participação dos detentores desses conhecimentos,
inovações e práticas”, e “encorajar a repartição justa e eqüitativa dos benefícios” oriundos de sua utilização”.
A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, estipulou como uma das metas do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza – SNUC – proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações
tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e
economicamente (art. 4º, XIII), para o que criou a Reserva Extrativista (art. 18) e a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (art. 20) como categorias de Unidades de Conservação de Uso Sustentável que
se destinam especificamente a proteger populações tradicionais, seus meios de vida e sua cultura. O Decreto
nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, cuida do registro dos bens culturais de natureza imaterial, determinado
que no Livro de registro dos Saberes sejam inscritos os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no
cotidiano das comunidades (art. 1º, § 1º, I),
2860
“Esta Medida Provisória não se aplica ao patrimônio genético humano” (art. 3º da Medida Provisória
2.186-16).
2861
Art. 7º, I, da Medida Provisória 2.186-16.
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No que concerne ao conhecimento tradicional associado2862, considera-se dessa natureza a
informação ou prática individual ou coletiva de comunidade indígena, com valor real ou
potencial, associadas ao patrimônio genético2863. A titularidade dos direitos respectivos
poderá ser da comunidade indígena ainda que apenas um indivíduo, membro dessa
comunidade, detenha esse conhecimento2864, o qual está protegido contra a utilização e
exploração ilícita e outras ações lesivas2865. As comunidades indígenas têm o direito de
decidir sobre o uso de seus conhecimentos tradicionais associados2866, os quais, além de
integrarem o patrimônio cultural brasileiro2867, podem servir para fins de pesquisa
científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industrial
ou de outra natureza2868. É garantido à comunidade indígena que cria, desenvolve, detém
ou conserva esse tipo de conhecimento, dentre outros, o direito de perceber benefícios pela
sua exploração econômica direta ou indireta por terceiros2869.
Conforme a legislação existente, os benefícios resultantes da exploração econômica de
produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio
genético e de conhecimento tradicional associado, obtidos por instituição nacional ou
instituição sediada no exterior, serão repartidos de forma justa e eqüitativa entre as partes
do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios2870, o
qual deverá conter uma cláusula essencial a respeito2871. Os benefícios poderão constituirse, dentre outros, de divisão de lucros, pagamento de royalties, acesso e transferência de
tecnologias, licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos, e capacitação de
recursos humanos2872. Cada comunidade indígena será parte obrigatória nos contratos

2862

A respeito vide SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados: novos
avanços e impasses na criação de regimes legais de proteção. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da Tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio
de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 83-104; SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos
direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005; SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Semear outras soluções: os
caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005;
KAINGANG, Lucia Fernanda Jófej. O conhecimento tradicional e os povos indígenas. Cadernos do
INBRAPI, São Paulo, n.1, pp. 08-15, 2004.
2863
Art. 7º, II, da Medida Provisória 2.186-16.
2864
Art. 9º, parágrafo único, da Medida Provisória 2.186-16.
2865
Art. 8º da Medida Provisória 2.186-16.
2866
Art. 8º, § 1º da Medida Provisória 2.186-16.
2867
Art. 8º, § 2º da Medida Provisória 2.186-16.
2868
Art. 7º, V, da Medida Provisória 2.186-16.
2869
Art. 9º, I, II e III, da Medida Provisória 2.186-16.
2870
Art. 24, caput, da Medida Provisória 2.186-16.
2871
Art. 28, III, da Medida Provisória 2.186-16.
2872
Art. 25, I a V, da Medida Provisória 2.186-16.
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relativos a patrimônio genético encontrado em suas terras ou que digam respeito a seus
conhecimentos tradicionais associados ao mesmo2873.
Trata-se, portanto, potencialmente de uma poderosa fonte de recursos dos povos indígenas
brasileiros. Segundo dados da Fundação Nacional do Índio, somente os povos indígenas da
Amazônia conhecem mais de 1.300 plantas que possuem princípios ativos medicinais, já
existindo utilização comercial de pelo menos 90 delas. Além disso, aproximadamente 25%
dos medicamentos em uso nos Estados Unidos possuiriam em suas fórmulas substâncias
ativas derivadas de plantas nativas das florestas tropicais2874.
Há, porém, um ponto da legislação existente que merece atenção especial. Segundo a
Medida Provisória nº 2.186-16, quando o acesso a componente do patrimônio genético ou
a conhecimento tradicional associado tiver que se dar em terra indígena a necessária
Autorização de Acesso e de Remessa dependerá de anuência prévia da comunidade
indígena envolvida, ouvido o órgão indigenista oficial2875. Porém, no caso de relevante
interesse público, assim caracterizado pelo Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético2876, o ingresso na área para acesso a amostra de componente do patrimônio
genético dispensará anuência prévia das comunidades indígenas, embora continue
garantida a repartição de benefícios2877 e a necessidade das citadas coletividades serem
previamente informadas a respeito2878. A citada legislação, porém, ressalva expressamente
que como se trata de terra indígena deve ser observado o disposto no § 6º do artigo 231 da
Constituição Federal2879. Com isso, ao nosso ver, a citada legislação confessa a sua própria
inconstitucionalidade. Isso porque o dispositivo constitucional invocado expressamente
torna nulos e extintos, sem a capacidade de produzir efeitos jurídicos, todos os atos que
tenham por objeto a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos
existentes em terras indígenas, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o
2873

Art. 27 da Medida Provisória 2.186-16.

2874

http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ5DA42EC9ITEMID699D91511200452BA2B4BE64360765ABPTBRIE
.htm, acesso em 07/01/2009. Para uma abordagem das relações entre os conhecimentos tradicionais e as
propriedades medicinais de plantas vide SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São
Paulo: Peirópolis, 2005, p. 197.
2875
Art. 16 § 9º, I, da Medida Provisória 2.186-16.
2876
Art. 10 da Medida Provisória 2.186-16. A composição do Conselho, o qual é vinculado à Secretaria de
Biodiversidade e Florestas, do Ministério do Meio Ambiente, encontra-se definida no Decreto nº 3.945, de 28
de setembro de 2001, sendo prevista a participação apenas de representantes de órgãos do governo, e não da
sociedade civil, das comunidades tradicionais ou dos povos indígenas.
2877
Art. 17 da Medida Provisória 2.186-16.
2878
Art. 17, § 1º, da Medida Provisória 2.186-16.
2879
Art. 17, § 2º, da Medida Provisória 2.186-16.
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que dispuser lei complementar. Dessa forma, como o patrimônio genético é uma espécie de
riqueza natural e a Constituição só admite a exploração de riquezas naturais situadas em
terras indígenas em nome de relevante interesse público da União nos termos disciplinados
por lei complementar, parece óbvio que o tema indubitavelmente está fora do campo
material que pode ser objeto de medida provisória conforme o artigo 62, § 1º, III da Lei
Maior. Em outras palavras, a espécie normativa utilizada – medida provisória – não
poderia tratar do assunto, diante da exigência constitucional relativa à edição de lei
complementar. Como se não bastasse, a possibilidade de ingresso em terras tradicionais
indígenas sem o consentimento da comunidade respectiva para acesso a bens do
patrimônio genético ali localizados viola a sua autodeterminação e o seu direito à posse
permanente das citadas terras e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais nelas
existentes2880.
Conforme anota Laymert Garcia dos Santos, os conhecimentos, práticas e inovações dos
povos indígenas são essenciais para a conservação da biodiversidade, a qual se encontra
cada vez mais ameaçada. Como guardiões dessa riqueza, os povos tradicionais deveriam
ter protegidos os seus conhecimentos associados aos recursos da biodiversidade, o que
deveria ser feito pela comunidade internacional e não por iniciativa de cada país. Além
disso, ajunta que não há maior forma de intolerância do que aquela praticada pelos
detentores do saber tecnocientífico, não só quando despreza e desqualifica os demais tipos
de conhecimentos como também quando os vampiriza através da biopirataria2881,
considerando-os apenas uma matéria-prima que pode ser empregada livremente visando
uma valorização industrial que será, essa sim, protegida pelo sistema de propriedade
intelectual2882.
Diante disso, é preocupante a previsão contida no artigo 8º, § 4º da Medida Provisória nº
2.186-16, segundo o qual a proteção ali instituída não afetará, limitará ou prejudicará
direitos relativos à propriedade intelectual, pois, como bem adverte Juliana Santilli, a
2880

Em razão de tais inconstitucionalidades foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal as ADI’s nº
2245 e 2289, a primeira de autoria do Partido Comunista do Brasil – PC do B – e do Partido dos
Trabalhadores – PT, e a segunda promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura –
Contag. As duas ações foram extintas sem julgamento do mérito.
2881
Sobre o tema, vide SHIVA, Vandana. Biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento.
Petrópolis: Vozes, 2001.
2882
SANTOS, Laymert Garcia dos. Comentários a “Sobre o Diálogo Intolerante”, de Roberto Cardoso de
Oliveira, e “A Universalidade Parcial dos Direitos Humanos”, de Carlos Frederico Marés de Souza Filho”.
In GRUPIONI, Luís Donisete Benzi, VIDAL, Lux Boelitz, FISCHMANN, Roseli (orgs.). Povos Indígenas e
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norma termina por permitir que sejam patenteados processos ou produtos resultantes da
aplicação comercial ou industrial dos conhecimentos tradicionais, prejudicando inclusive a
proposta de criação de regimes legais sui generis para a proteção de conhecimentos
tradicionais que sejam capazes de considerar as especificidades com que são gerados, a
qual teria como um dos seus pilares a previsão de nulidade das patentes e de outros direitos
de propriedade intelectual concedidos sobre processos ou produtos resultantes direta ou
indiretamente da utilização dos conhecimentos das comunidades indígenas ou tradicionais
visando evitar o seu monopólio e permitindo o livre intercâmbio das informações
respectivas entre as várias comunidades, o que é essencial para a própria geração de
conhecimentos tradicionais2883. Vale ressaltar que dentre os objetivos específicos da
Política Nacional de Biodiversidade encontramos: a) estabelecer e implementar um regime
legal sui generis de proteção a direitos intelectuais coletivos relativos à biodiversidade de
povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, com a ampla participação
destas comunidades e povos2884; e b) desenvolver e implementar mecanismos sui generis
de proteção do conhecimento tradicional e de repartição justa e eqüitativa de benefícios
para os povos indígenas, quilombolas, outras comunidades locais detentores de
conhecimentos associados à biodiversidade, com a participação destes e resguardados seus
interesses e valores2885.
Dessa forma, a legislação brasileira, embora contenha pontos positivos, como a
determinação da repartição de benefícios com os povos indígenas, mereceria
aprimoramento para corrigir suas falhas, a exemplo daquelas acima apontadas2886.
O artesanato e as indústrias rurais também se inserem nas atividades que potencialmente
podem servir de fonte de obtenção de renda2887. A respeito, o Estatuto do Índio prevê que
Tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2001, p.267-268.
2883
SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados: novos avanços e impasses
na criação de regimes locais de proteção. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN,
Maria (orgs.). Além da tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa,
2002, pp. 83-104. O texto faz ainda um bom apanhado sobre o tratamento da matéria no direito comparado.
2884
Item 14.2.1 do Anexo do Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002.
2885
Item 14.2.5 do Anexo do Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002.
2886
Para uma análise da legislação, vide SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São
Paulo: Peirópolis, 2005.
2887
Embora muitas vezes projetos ligados ao artesanato indígena não se vinculem oficialmente à área
temática de atividades econômicas sustentáveis, e sim à valorização cultural (SOUSA, Cássio Noronha
Inglez de. Projetos Indígenas focados em atividades econômicas: panorama geral da experiência do PDPI.
In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de,
WENTZEL, Sondra [orgs.]. Povos Indígenas: projetos e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa
Livraria, 2007, p. 60).
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ambas atividades serão estimuladas, exatamente no sentido de elevar o padrão de vida do
índio com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas2888.
O direito autoral e o direito de imagem, da mesma forma, podem gerar renda para os povos
indígenas, nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, denominada Lei de
Direitos Autorais2889.
Também é possível que as comunidades indígenas aufiram renda através de atividades
ligadas à exploração do turismo em suas terras, especialmente no bojo do que se tem
denominado ecoturismo indígena. Sobre o assunto vale rememorar que a proibição do
ingresso de terceiros em área indígena sem autorização da Fundação Nacional do Índio só
se aplica plenamente em áreas de índios em estado de isolamento. Quando se trata de
índios que já possuem contato, cabe a eles resolver quem pode ou não ingressar em suas
terras, com base na sua autonomia, salvo as exceções constitucionais2890. Como já frisamos
alhures2891, a posse permanente indígena não é um impeditivo absoluto ao ingresso e ao
trânsito de terceiros em terras indígenas, contanto que estas situações tenham o
consentimento dos índios. Assim, aberto está o caminho para atividades ligadas ao turismo,
como ocorre, por exemplo, na Terra Indígena de Coroa Vermelha, na Bahia, a qual conta
com lojas de artesanato indígena e com alguma estrutura voltada à recepção ao turista2892.
O governo federal tem concentrado no Ministério do Meio Ambiente os programas e
projetos a respeito do tema. Dentre as ações existentes cabe destacar o Programa-Piloto de
Ecoturismo em Terras Indígenas, a edição de um manual sobre o ecoturismo indígena2893 e
o Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo para a Amazônia Legal –
PROECOTUR2894. Este último é um programa de planejamento estratégico e de

2888

Art. 53.
A respeito, vide BAPTISTA, Fernando Mathias, VALLE, Raul Silva Telles do (orgs.). Os povos
indígenas frente ao direito autoral e de imagem. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004; PONTES
NETO, Hildebrando. O Índio Brasileiro e o Direito Autoral. In SANTOS, Silvio Coelho dos, WERNER,
Dennis, BLOEMER, Neusa Sens, NACKE, Anelise (orgs.). Sociedades Indígenas e o Direito: uma questão
de direitos humanos. Florianópolis: Editora da UFCS, CNPq, 1985, pp. 134-165.
2890
A respeito, vide o tópico sobre a posse permanente das terras indígenas no Brasil.
2891
Quando tratamos do direito à posse permanente no Brasil.
2892
Sobre o tema vide GRÜNEWALD, Rodrigo de Azeredo. Os índios do Descobrimento: tradição e
turismo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2001; LAC, Flávia. O Turismo e os Kaingang na Terra
Indígena de Iraí/RS. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em
Antropologia Social, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Setor de Ciências Humanas
Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, sob orientação do Prof. Dr. Ricardo Cid Fernandes. Curitiba,
2005, mimeo.
2893
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Manual de Ecoturismo Indígena. Brasília: MMA, 1997.
2894
http://www.mma.gov.br/proecotur, acesso em 06/01/2009.
2889
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investimentos que objetiva desenvolver o ecoturismo na região da amazônia brasileira.
Criado em 2000, o programa é fruto da iniciativa do governo brasileiro e financiado pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. A coordenação cabe à Secretaria de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, em
parceria com os noves estados que integram a Amazônia Legal Brasileira. Conta, ainda,
com o apoio do Ministério do Turismo e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. O programa abrange as comunidades indígenas
e obedece a um modelo de gestão participativa2895.
O Estatuto do Índio determina que as riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos
silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da
garimpagem, faiscação e cata das áreas referidas2896. Segundo Luiz Felipe Bruno Lobo, no
caso de atividade empreendida por índios com posse indigenata, estes podem explorar os
recursos minerais com base nesse dispositivo sem necessidade de autorização do
Congresso Nacional, desde que não se trata de uma situação na qual em verdade terceiros
explorem os recursos através dos indígenas2897. A possibilidade legalmente prevista dos
índios exercerem atividades de garimpo, faiscação e cata se alinha à previsão
constitucional de que cabe aos mesmos o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios
e dos lagos existentes nas suas terras2898. Assim, efetivamente não estão sujeitas à
autorização do Congresso Nacional nem tampouco do Departamento Nacional de Produção
Mineral. Não se aplica aos índios, assim, no que se refere à garimpagem em terras
indígenas, o artigo 3 da lei n° 11.685, de 02 de junho de 2008, que institui o Estatuto do
Garimpeiro, segundo o qual o exercício da atividade de garimpagem só poderá ocorrer
após a outorga do competente título minerário, expedido nos termos do Código de
Mineração2899 e da Lei no 7.805, de 18 de julho de 1989, sendo o referido título
indispensável para a lavra e a primeira comercialização dos minerais garimpáveis
2895

Sobre os programas e o ecoturismo indígena vide: FARIA, Ivani Ferreira. Turismo em área indígena:
Projeto Tiquié. In VASCONCELOS, Fábio P. (org). Turismo e Meio Ambiente. Fortaleza: FUNECE, 1998;
FARIA, Ivani Ferreira. Ecoturismo: ilusões e contradições. In Revista de Geografia da Universidade do
Amazonas, Manaus, nº 1, v. 1, jan./dez. 2000; FARIA, Ivani Ferreira. Ecoturismo: etnodesenvolvimento e
inclusão social no Amazonas. In Passos: Revista de Turismo e Patrimônio Cultural. Vol. 3, n° 1, 2005, pp.
63-77; MULLER, Regina Polo. Duas décadas de projetos de desenvolvimento entre povos indígenas: da
resistência às frentes de expansão do capitalismo nacional à globalização e ambientalismo dos anos 90. In
Revista de Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília, v. 1, n° 1, jul. 2004, pp. 181-203; EMBRATUR. Diretrizes
para uma Política Nacional de Ecoturismo. Brasília: EMBRATUR, 1991.
2896
Art. 44.
2897
LOBO, Luiz Felipe Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr,
1996, p. 57.
2898
Art. 231, § 2°.
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extraídos. Também não se pode invocar contra os índios o artigo 73 do mesmo Código de
Mineração2900, segundo o qual dependem de permissão do Governo Federal a garimpagem,
a faiscação ou a cata, não cabendo outro ônus ao garimpeiro senão o pagamento da menor
taxa remuneratória cobrada pelas Coletorias Federais a todo aquele que pretender executar
esses trabalhos. Aliás, a Lei n° 7.805/89, ao disciplinar o regime de permissão de lavra
garimpeira, determinou expressamente que os seus dispositivos não são aplicáveis às terras
indígenas2901. Pelo menos até que seja editada nova legislação sobre o tema2902 os
dispositivos do Estatuto do Índio e da Lei 7.805/89 não podem ter a sua validade
contestada, pois estão alinhados à Constituição.
Importante consignar, entretanto, que nos termos da legislação em vigor garimpagem,
faiscação e cata não se confundem com mineração. Os três primeiros são legalmente
definidos2903 e caracterizados pela forma rudimentar de mineração, pela natureza dos
depósitos trabalhados, e pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta própria2904.
Assim, mineração é o gênero, do qual a garimpagem, a faiscação e a cata correspondem
às suas formas mais rudimentares. Isso significa a lei ordinária não dispensa os índios do
cumprimento das suas exigências quando houver a pretensão de explorar atividades
sofisticadas de mineração. O tema, assim, deve ser objeto da legislação especial
mencionada nos artigos 176, § 1°, e 231, § 3° da Constituição, parecendo ser óbvio que as
comunidades e organizações indígenas devem ter a preferência em relação a quaisquer
outros interessados.
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Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967.
Renumerado do Art. 74 para Art. 73 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967.
2901
Art. 23, “a”. Caso ocorra, a garimpagem em terra indígena constituirá crime, na forma do artigo 21
daquela lei.
2902
Conforme determinado nos artigos 176, § 1°, e 231, § 3° da Constituição.
2903
Conforme o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967): “Art. 70 Considerase: I - garimpagem, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou
máquinas simples e portáveis, na extração de pedras preciosas, semi-preciosas e minerais metálicos ou não
metálicos, valiosos, em depósitos de eluvião ou aluvião, nos álveos de cursos d’água ou nas margens
reservadas, bem como nos depósitos secundários ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros;
depósitos esses genericamente denominados garimpos; II - faiscação, o trabalho individual de quem utilize
instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na extração de metais nobres
nativos em depósitos de eluvião ou aluvião, fluviais ou marinhos, depósitos esses genericamente
denominados faisqueiras; e, III - cata, o trabalho individual de quem faça, por processos equiparáveis aos de
garimpagem e faiscação, na parte decomposta dos afloramentos dos filões e veeiros, a extração de
substâncias minerais úteis, sem o emprego de explosivos, e as apure por processos rudimentares”
(renumerado do art. 71 para art. 70 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967).
2904
Art. 72, I, II e III, do Código de Mineração (renumerado do Art. 73 para Art. 72 pelo Decreto-lei nº 318,
de 1967).
2900
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Cabe anotar, entretanto, que em relação às atividades garimpeiras acima citadas a doutrina
entende ser necessária licença dos órgãos ambientais toda vez que as mesmas disserem
respeito ao trabalho voltado para o mercado e não ao uso cultural da sociedade
indígena2905. Ao nosso ver essas razões se justificam diante do fato da proteção ao meio
ambiente também ser constitucionalmente assegurada, constituindo dever de toda
coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações2906. Diante disso,
considerando que os índios se incluem na coletividade brasileira, ao nosso ver sempre que
legalmente prevista a necessidade de autorização ambiental deve ser observada não apenas
quanto às atividades garimpeiras, mas, também em relação a todas as atividades
econômicas não tradicionais praticadas pelos índios, suas comunidades e organizações,
ainda que em terras tradicionalmente ocupadas por eles. No caso, porém, de atividades
tradicionais, a princípio não há que se exigir licença ambiental, diante do artigo 231 da
Constituição2907.

3.4.3.9.2.4. Obtenção de renda através da exploração econômica de recursos hídricos
e minerais localizados em terras indígenas por terceiros

Outra forma dos povos indígenas obterem renda diz respeito à exploração econômica de
recursos localizados em suas terras por parte de terceiros, inclusive o próprio Estado.
Como já visto, por determinação constitucional as terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes2908. Logo, a princípio, a exploração de
qualquer recurso situado em terras indígenas por terceiros está vedada, como forma de
proteção aos direitos indígenas sobre as suas terras.
Porém, a própria Constituição estabelece exceções expressas, as quais dizem respeito: a) à
exploração em terras indígenas de recursos hídricos, incluídos os potenciais de energia
2905

SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 142.
2906
Art. 225, caput.
2907
A solução dependerá de uma ponderação de interesses constitucionais, a ser realizada diante de um caso
concreto. Abordaremos o tema quando formos tratar das relações entre o direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas e outros direitos constitucionais.
2908
Art. 231, § 2°.
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hidráulica, e de riquezas minerais, conforme os artigos 176, § 1° e 231, § 3°2909; b) à
exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios, por força de relevante interesse da União, na
forma da lei complementar, nos termos do art. 231, § 6°. Nestes casos, quando a
exploração não for feita pelos índios que ocupam as terras respectivas ou por suas
organizações, os mesmos devem ser ressarcidos pela exploração realizada por terceiros,
mesmo que este seja o próprio Estado2910.
A Constituição de 1988 assegura expressamente a participação das comunidades indígenas
nos resultados da lavra realizada em suas terras, na forma da lei2911. Não há na
Constituição previsão expressa da participação da comunidade nos resultados da
exploração dos recursos hídricos, dentre os quais os potenciais energéticos, nem tampouco
de compensação financeira pela pesquisa mineral, já que o Texto Maior diz explicitamente
que fica assegurada apenas a participação no resultado da lavra. Também não há
referência direta à participação na exploração das demais riquezas naturais do solo, dos
rios e dos lagos das terras indígenas.
Como legalmente a lavra é o conjunto de operações coordenadas objetivando o
aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que
contiver até o beneficiamento das mesmas2912, o intérprete é levado a pensar, prima facie,
que a participação financeira é devida à comunidade indígena envolvida apenas em
relação à exploração mineral, e, assim mesmo, somente quando já em lavra, ou seja, a
partir da extração do minério. Essa conclusão aparentemente estaria confirmada pelo fato
de que o § 1° do artigo 20 da Lei Maior prevê que haverá participação dos Estados, do
2909

Já estudamos os requisitos constitucionais para esse tipo de exploração no tópico sobre o direito
indigenista ao território e à utilização dos recursos naturais.
2910
Como já referido alhures, o mais recomendável é que as leis constitucionalmente referidas nos artigos
176, § 1°, e 231, §§ 3° e 6°, estipulem como condição específica da realização da exploração de recursos
hídricos e minerais em terras indígenas que a mesma seja realizada exclusiva ou, no mínimo,
preferencialmente por pessoa jurídica da administração indireta da União ou pelas próprias comunidades e
organizações indígenas.
2911
Art. 231, § 3°. A participação do resultado da lavra é, segundo Paulo de Bessa Antunes, a extensão dos
direitos previstos no artigo 176, § 2°, aos povos indígenas (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental.
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 1996, p. 288). Como já mencionado quando tratamos da exploração de
riquezas minerais em terras indígenas no Brasil, ao nosso ver a legislação em vigor hoje não permite
atividades de pesquisa ou lavra de recursos minerais por parte de terceiros em terras indígenas, considerando
que a Constituição de 1988 não recepcionou as disposições do Estatuto do Índio que cuidam do tema e o
Congresso Nacional ainda não aprovou as leis constitucionalmente previstas e que devem estabelecer um
regime jurídico especial para a matéria. A análise a seguir, porém, não está prejudicada, podendo ser útil
após a superação do óbice bem como para o estudo do direito à participação das comunidades indígenas no
resultado da exploração de outros recursos naturais das suas terras.
2912
Artigo 36 do Código de Mineração.
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Distrito Federal e dos Municípios no resultado da exploração de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica ou de recursos minerais situados em seus territórios, mas
nada fala sobre as comunidades indígenas.
Entretanto, uma interpretação sistemática e teleológica da Constituição aponta para a
obrigatoriedade da participação dos índios no resultado da exploração econômica
eventualmente realizada em qualquer riqueza natural existente nas suas terras. Como
cediço, a interpretação da Constituição não pode ser feita isoladamente e apenas pelo
elemento gramatical, devendo ser observados o princípio da unidade da Constituição e os
elementos sistemático e teleológico.
Assim, cabe indagar, inicialmente, qual teria sido o objetivo da previsão constitucional
expressa quanto à participação das comunidades indígenas no resultado da lavra mineral
realizada por terceiros em suas terras. Não há dúvida de que o constituinte desejou
compensar as coletividades indígenas pela exceção que criou em relação aos seus direitos
constitucionais à posse permanente das suas terras e ao usufruto exclusivo das riquezas
naturais nelas situadas. A idéia foi a de que uma vez privados, ainda que parcialmente ou
temporariamente, da posse permanente ou do usufruto exclusivo exista uma compensação
ou reparação para minimizar os prejuízos decorrentes. Além disso, inegavelmente o
constituinte vislumbrou uma forma de garantir àqueles grupos os recursos necessários à
sua subsistência. Se, por um lado, é certo que a utilização desses valores deve ser
acompanhada de perto pelos órgãos responsáveis, caso a caso, para não ser mais um fator
de descaracterização cultural, por outro também é correto afirmar que se trata de uma fonte
de recursos ao menos potencialmente importante para a sobrevivência e o desenvolvimento
dessas comunidades2913.
Como dito, existe uma garantia constitucional expressa de destinação de parte dos recursos
para as comunidades indígenas no caso de lavra de recursos minerais. Necessário observar
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A necessidade de cuidado é evidente. Mércio Pereira Gomes, por exemplo, relata que houve alguns
reflexos imediatos positivos derivados da participação dos índios Kayapó na extração de ouro das suas terras.
Os índios adquiriram equipamentos como dois aviões de pequeno porte, videocassestes e eletrodomésticos
em geral. O acesso a tais equipamentos modernos teria facilitado a comunicação e uma maior consciência
entre os diversos grupos Kayapó, inclusive pacificando-os. Porém, o autor alerta que suas conseqüências são
ainda desconhecidas no Brasil, bem como que em experiências similares em outros países, como nos Estados
Unidos em relação a índios do Alaska, ocorreu, em médio prazo, a deteriorização da vida tribal e a perda da
identidade social (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991,
pp. 166-167).
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que a lavra incide sobre uma jazida2914, considerando-se como tal toda massa
individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à superficie ou existente no
interior da terra, e que tenha valor econômico2915. Disso se pode concluir que as
coletividades indígenas possuem direito constitucional explícito à participação no resultado
da exploração econômica de bens situados no solo ou no subsolo de suas terras, como
forma de compensação pela exceção à sua posse permanente e ao seu usufruto exclusivo e
como meio de auxiliar ou garantir a sua subsistência.
Nesse ponto cabe observar um detalhe que, ao nosso ver, possui suma importância. Tratase do fato de que o subsolo das terras indígenas não é citado expressamente quando a
Constituição confere aos índios a posse permanente das suas terras e o usufruto exclusivo
das riquezas naturais das mesmas. Em sua literalidade, o texto da Lei Maior afirma que
cabe aos índios o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes
nas terras que tradicionalmente ocupam e que se destinam à sua posse permanente. As
riquezas do subsolo, portanto, não estão expressamente citadas, embora até se possa
deduzir que implicitamente elas estão incluídas no usufruto exclusivo.
Assim, não faz qualquer sentido a Constituição ter garantido expressamente a participação
financeira das comunidades indígenas no produto da exploração de bens situados no
subsolo das suas terras e a mesma participação não ser assegurada em relação aos demais
bens situados no solo, nos rios e nos lagos nelas existentes, em relação aos quais a mesma
Lei Maior previu de forma explícita o direito dos índios ao seu usufruto exclusivo. A
incongruência se torna maior quando se observa que para os índios, em tese, considerando
o seu modo de vida tradicional, a posse e a utilização do solo, dos rios e dos lagos tem
utilidade maior do que a posse e a utilização dos bens do subsolo. Assim, a privação dos
direitos constitucionais em relação aos primeiros deve ser considerada mais grave do que
em relação aos últimos, o que pode justificar inclusive a necessidade de um ressarcimento
maior. Em outras palavras, estando garantida até mesmo a participação financeira na
exploração dos recursos do subsolo, não há como afastar o direito à participação na
exploração de qualquer das riquezas do solo, dos rios e dos lagos situados em terras
indígenas.

2914
2915

Art. 36 do Código de Mineração.
Art. 4° do Código de Mineração.
730

Some-se a isso que, constitucionalmente, tanto os recursos minerais, cuja exploração da
lavra expressamente gera o direito à participação dos índios nos seus resultados, como os
potenciais de energia hidráulica, o solo, os rios e os lagos situados em terras indígenas são
todos bens da União2916, logo, não há qualquer diferença substancial quanto à natureza
jurídica de todos eles, que é idêntica. Mais uma vez não faz sentido em negar a
possibilidade das comunidades indígenas terem direito à participação financeira em todos
os recursos naturais das suas terras, pois essa conclusão implicaria dar tratamento
diferenciado a bens que possuem a mesma natureza jurídica.
Em relação à pesquisa mineral, essa atividade também pode causar alguma restrição à
posse permanente e ao usufruto exclusivo dos índios, devendo, por tal razão, dar ensejo a
algum tipo de reparação para atender aos fins desejados pelo constituinte.
Corroboram todo o raciocínio acima exposto não só o princípio da máxima proteção ao
índio como, também, o fato de que, como já visto, os direitos expressamente consignados
na Constituição em relação às comunidades indígenas consubstanciam um standard
mínimo e podem ser ampliados. Saliente-se, nessa linha, que a Lei Maior não contém, de
forma alguma, uma vedação ao direito de participação das comunidades indígenas no
produto da exploração de todas as riquezas naturais contidas nas suas terras. Logo, está
autorizada a conclusão de que as comunidades indígenas têm direito constitucional à
participação nos resultados do aproveitamento das mesmas.
Ainda que assim não se entenda, e diante da ausência de vedação constitucional expressa a
respeito, o direito explícito das comunidades indígenas à participação nos resultados da
exploração econômica da lavra mineral em suas terras pode ser ampliado para todos os
demais bens nelas situados pelos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o
Brasil seja parte ou pela legislação ordinária. Partindo dessa premissa, a ampliação do
direito à participação de que tratamos está garantida no plano supralegal e, também, na
legislação ordinária.
Quanto ao plano supralegal, a Convenção n° 169 da OIT, como vimos, prevê que os povos
indígenas interessados deverão receber indenização eqüitativa por qualquer dano que
possam sofrer como resultado de atividades de prospecção ou exploração dos recursos

2916

Art. 20, VIII, IX e XI.
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existentes nas suas terras2917. Cabe pontuar que durante o processo de tramitação do
Decreto Legislativo que aprovou a Convenção n° 169 da OIT houve discussão no Senado
Federal sobre a compatibilidade do artigo 15 daquele texto convencional com a
Constituição brasileira. Ao final a Convenção foi aprovada integralmente, sem qualquer
ressalva, tendo sido afastada a suposta incompatibilidade. Consta dos pareceres dos
relatores na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional2918 e na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania2919 que o citado artigo 15, por ser mais abrangente, pode
ser lido com a flexibilidade necessária para torná-lo compatível com as disposições da
Constituição de 1988 que tratam da exploração de recursos naturais em terras ocupadas por
índios. Além disso, o segundo parecer acima citado acrescentou textualmente que a
participação dos povos interessados, sempre que for possível, nos benefícios que essas
atividades produzam e o recebimento de indenização eqüitativa por qualquer dano que
possam sofrer como resultado dessas atividades, são medidas de justiça salutar, embora
não previstas nos artigos 20, § 1° e 231, § 3° do Texto de 1988. Assim, a suposta
incompatibilidade foi afastada justamente porque a Constituição foi considerada menos
ampla do que a Convenção n° 169 da OIT, a qual veio, a bom termo, ampliar os direitos
indígenas em relação a esse tema específico no Brasil.
Já no que concerne à legislação ordinária, o Estatuto do Índio explicitamente determina
que o usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e
percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas,
bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades,
dizendo ainda que se incluem, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus
acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos
nas terras ocupadas2920. Assim, a rigor a lei garante mais do que o direito a uma
2917

Art. 15, § 2°: “Em caso de pertencer ao Estado a propriedade de recursos minerais e de subsolo, ou de ter
direitos sobre outros recursos existentes na terra, os governos, antes de empreender ou autorizar qualquer
programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes em suas terras, deverão estabelecer ou manter
procedimentos com vistas a consultar esses povos, para definir se e até que ponto seus interesses seriam
prejudicados. Os povos interessados deverão participar, sempre que possível, dos benefícios que essas
atividades produzirem, e ser eqüitativamente compensados por qualquer dano que possam sofrer como
resultado dessas atividades” (grifos nossos).
2918
VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377.
2919
TUMA, Romeu. Parecer nº 1.316 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25377-25380.
2920
Carlos Frederico Marés de Souza Filho afirma que a ocupação tradicional “determina a existência do
fenômeno jurídico chamado ‘terra indígena’. Quer dizer, basta que haja a ocupação tradicional, basta que
haja a posse permanente dos índios sobre a terra que a terra é indígena, com as conseqüências jurídicas
próprias dentro do sistema. As conseqüências são: a propriedade da União, inalienável e indisponível; a posse
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participação nos resultados, pois diz que pertence aos índios o produto da exploração
econômica de todas as riquezas, e não apenas uma parte dele.
Vale registrar que já foi concedida autorização para exploração de recursos hídricos a
terceiros em terras indígenas prevendo a participação das comunidades indígenas afetadas
nos resultados respectivos. O primeiro ato aprovado pelo Congresso Nacional após a
Constituição de 1988 versando sobre o aproveitamento de potenciais energéticos em terras
indígenas foi o já mencionado Decreto Legislativo n° 103/1996, o qual autorizou a
realização do aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mesa, em trecho do Rio Tocantins e
seus afluentes, no Estado de Goiás, inundando cerca de 10% das terras dos índios AváCanoeiro2921. Citado documento estipulou ser dever da concessionária creditar
mensalmente em favor daquele grupo indígena o valor equivalente a dois por cento
daquele distribuído a título de royalties aos municípios inundados pelo reservatório da
hidrelétrica2922. De outro lado, o Decreto Legislativo n° 788/2005, que trata do
aproveitamento hidroelétrico Belo Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado
do Pará, não trouxe qualquer previsão no sentido de ser devida uma compensação
financeira aos índios, havendo, entretanto, discussão judicial2923. É recomendável que as
leis mencionadas nos artigos 176, § 1°, e 231, §§ 3° e 6°, disponham claramente sobre esse
direito. Além disso, nada impede que o grupo indígena condicione o seu consentimento a
essa exigência2924.

permanente do próprio grupo; o usufruto exclusivo dos índios; o direito às riquezas naturais; a proibição de
ser o grupo removido do local; o direito de serem consultados sobre e a participar dos benefícios de
exploração dos recursos hídricos, inclusive energéticos, e da pesquisa e lavra das riquezas minerais; a
declaração de nulidade absoluta de todos os títulos eventualmente existentes sobre os temas. Os direitos que
advêm destas conseqüências são imprescritíveis e indisponíveis” (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés.
O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998, pág. 130).
2921
Sobre o tema, vide ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades
indígenas: alguns avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira
de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988.
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 594-595.
2922
No artigo 3° do Decreto Legislativo 103/1996 ficou previsto: “Deverá ser creditado pela concessionária,
mensalmente, ao grupo indígena Avá-Canoeiro, que habita esta terra indígena, o equivalente a dois por cento
do valor a ser distribuído a título de royalties aos municípios inundados pelo reservatório desta UHE.
Parágrafo único. Os recursos previstos no caput deste artigo serão administrados pelo órgão federal
competente e com a interveniência do Ministério Público Federal, até que a comunidade indígena local seja
considerada em condições de administrar diretamente estes recursos”.
2923
Ação civil pública n° 2006.39.03.000711-8, proposta pelo Ministério Público Federal na subseção
judiciária de Altamira, no Pará.
2924
No projeto de Decreto Legislativo 381-A, ainda em tramitação na Câmara dos Deputados, relativo a
autorização do uso de terras indígenas na região de São Jerônimo da Será, no Rio Tabagi, Estado do Paraná,
o consentimento dos índios foi condicionado ao cumprimento de uma série de exigências, que foram
incorporadas ao projeto, o qual ainda não foi apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Dentre as
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3.4.3.9.2.5. Obtenção de renda através de programas de previdência e assistência
social

A subsistência indígena pode vir de programas e políticas públicas de seguridade social,
tanto no que se refere à previdência como no que toca à assistência social. A Constituição
de 1988 inclui expressamente entre os direitos sociais o direito à previdência social e o
direito à assistência aos desamparados2925, sendo estabelecido um sistema de seguridade
social que os abrange2926.
As pessoas que integram as comunidades indígenas são também titulares dos direitos
acima mencionados, como quaisquer outros brasileiros, podendo obter renda a partir dos
mesmos. Estes programas estão completamente regidos pelo direito comum, embora
devam ser consideradas as peculiaridades dos povos indígenas na sua aplicação.
Cabe apontar, por oportuno, a desnecessidade de assistência da Fundação Nacional do
Índio nas demandas judiciais sobre esses direitos que envolvam os índios, já que não mais
vigente a tutela orfanológica, embora a lide deva contar com a intervenção do Ministério
Público2927. O órgão de assistência, entretanto, caso seja solicitado por algum membro de
comunidade indígena que já esteja ou que vá a juízo na defesa dos seus interesses, deve
também intervir.

3.4.3.9.3. Atividades de subsistência e pluralismo jurídico

exigências estão uma área quatro vezes maior àquela que será alagada e a participação no montante de 1% do
faturamento bruto mensal da Usina Hidrelética de São Jerônimo.
2925
Art. 6°.
2926
Artigos 194, 195, 201 a 204.
2927
Nesse sentido, dentre outras decisões judiciais: Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Apelação
Cível 968966, processo nº 2004.03.99.030484-2/MS, Nona Turma, decisão de 05/11/2007, documento:
TRF300137390, DJU de 13/12/2007 p. 612, Relator Desembargador Federal Santos Neves.
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Como já tangenciado2928, há uma relação entre o modelo de desenvolvimento e o
pluralismo jurídico. Assim, as atividades tradicionais realizadas em um contexto de
desenvolvimento radicalmente alternativo a princípio não se regulam pelo direito comum,
mas sim pelo direito indígena. Em primeiro lugar, porque elas têm, como visto, expressa
proteção constitucional. Ademais, normalmente trata-se de situações apenas internas, que
não envolvem terceiros. Assim, a aplicação do direito indígena encontra amparo não só na
Constituição, como, ainda, na Convenção n° 169 da OIT2929, que tem força supralegal no
nosso ordenamento positivo, bem como no Estatuto do Índio2930.
Quando houver redimensionamento das atividades tradicionais visando obter renda, as
mesmas razões acima enumeradas justificarão a incidência, a princípio, do direito indígena
no que concerne às relações internas da comunidade indígena. Porém, as relações
comerciais entre índios e não índios, relativas aos excedentes gerados por atividades
tradicionais redimensionadas, serão reguladas, também em princípio, pelo direito comum,
o qual deverá, entretanto, ser afastado se houver prejuízo para o indígena, nos termos do
Estatuto do Índio2931.
Nas hipóteses relativas à obtenção de renda através da Renda Indígena; do trabalho
produtivo, seja ele assalariado ou ligado à exploração de atividade econômica; da
exploração econômica de recursos hídricos e minerais localizados em terras indígenas por
terceiros; e de programas de previdência e assistência social, preponderam, a princípio, as
normas do direito comum. Isso porque em todos esses casos encontramos atividades não
tradicionais e uma incidência francamente majoritária de relações externas, às quais se
aplica o artigo parágrafo único do artigo 6º do Estatuto do Índio, segundo o qual devem ser
aplicadas as normas de direito comum às relações entre índios não integrados e pessoas
estranhas à comunidade indígena, salvo quando menos favorável aos índios e a seus
interesses.
2928

Quando tratamos do direito indigenista brasileiro à manutenção da própria cultura e à opção por um
processo próprio de desenvolvimento.
2929
“Esses povos deverão ter o direito de manter seus próprios costumes e instituições, desde que
compatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional e com os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos (...)” (Art. 8°, § 2°).
2930
“Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações
de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados entre índios,
salvo se optarem pela aplicação do direito comum” (Art. 6º, caput). Como já referido quando tratamos do
direito indigenista à manutenção da própria cultura no Brasil, a doutrina afasta essa limitação material,
pugnando pela possibilidade de aplicação do direito indígena em qualquer assunto interno.
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Como também já referido alhures2932, mesmo quando se tratar de uma hipótese na qual o
direito comum for aplicável, o operador do direito deverá considerar os costumes e o
direito consuetudinário indígena, por força da Constituição2933, da Convenção n° 169 da
OIT2934 e do Estatuto do Índio2935.

3.4.3.10. O direito indigenista à cooperação no Brasil

Assim como ocorre nas relações internacionais, no plano interno a idéia de cooperação
também remete à idéia de solidariedade, de contribuição mútua para o bem-estar de todos.
Dessa forma, a Constituição de 1988, ao incluir entre os objetivos fundamentais da
República a construção de uma sociedade solidária2936, indica um direito e um dever
correlato de cooperação geral e mútua em prol do alcance dos demais objetivos ali
previstos.
Como se não bastasse, a própria forma federativa de Estado também está impregnada por
essa lógica, podendo obedecer ao modelo de federalismo cooperativo, como ocorre no
Brasil2937. Assim, as pessoas jurídicas de direito público estão particularmente vinculadas a
um dever e a um direito respectivo vinculados ao tema da cooperação.
Além disso, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é um dos
princípios das nossas relações internacionais, o que aponta para a adoção de idêntico
parâmetro de comportamento na esfera nacional. Não há como atingir os objetivos
constitucionais e um desenvolvimento verdadeiramente nacional sem a cooperação entre
2931

Art. 6°, parágrafo único: “Aplicam-se as normas de direito comum às relações entre índios não integrados
e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o
disposto nesta Lei”.
2932
Nos tópicos sobre o direito indigenista à manutenção da própria cultura e à opção por um processo
próprio de desenvolvimento no Brasil.
2933
Art. 231.
2934
“Ao se aplicarem a esses povos leis e normas nacionais, deverão ser levados na devida consideração seus
costumes ou seu direito consuetudinário” (Art. 8°, § 1°).
2935
“Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos em
que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as
condições peculiares reconhecidas nesta Lei” (Art. 1°, parágrafo único, grifos nossos).
2936
Art. 3º, I.
2937
Sobre o federalismo cooperativo, vide BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e
Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp.
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todos os povos que integram o amplo conjunto humano que forma o que pode ser
identificado como sendo a nação brasileira.
A necessidade dos povos indígenas brasileiros obterem a cooperação dos demais setores da
sociedade e do governo em prol do seu bem estar é especialmente evidente, diante da sua
situação de hipossuficiência e da assimetria das relações sociais, econômicas e culturais
nas quais estão envolvidos. A previsão constitucional e legal de direitos direcionados
pontualmente àqueles grupos já pode ser considerada, de certa forma, um meio de
colaborar com os mesmos. Nessa linha, o Ministro Carlos Ayres Britto assinalou que os
artigos 231 e 232 da Constituição Federal são de finalidade nitidamente solidária, estando
vinculados a um superior estádio da integração comunitária de todo o povo brasileiro.
Essa integração comunitária, ainda segundo o Ministro citado, insere-se no processo de
construção da sociedade fraterna preconizada no preâmbulo da Constituição e tida como
um dos objetivos da República Federativa do Brasil, correspondendo assim a um patamar
superior à idéia de inclusão social2938.
Assim, todos estão vinculados a essa cooperação, tendo em vista, inclusive, como já
pontuado alhures, a larga extensão da legitimidade passiva do direito ao desenvolvimento
daqueles povos, a qual inclui, no âmbito nacional, o Estado brasileiro, as pessoas jurídicas
e as pessoas físicas. Porém, a estipulação meramente formal de direitos não trará por si só
os resultados desejados. Torna-se necessário, para que a cooperação com aqueles povos
seja efetiva, que exista uma conscientização geral, nos setores público e privado, em torno
do respeito e da necessidade de implementação prática de tais direitos, com o abandono de
preconceitos e tendências etnocêntricas.
Cabe apontar ainda, diante da natureza mútua do ideal de solidariedade, que é bastante
intenso e importante o sentido inverso da cooperação que tratamos, ou seja, que é de
grande valia a contribuição dos povos indígenas para o restante da sociedade brasileira.
Essa observação soa quase uma obviedade quando se observa que aquilo que a própria
Constituição denomina de processo civilizatório nacional tem justamente como um dos
seus protagonistas os grupos indígenas2939. Como se não bastasse, apenas a título de
exemplo cabe rememorar não só que a cultura indígena é considerada patrimônio cultural
87-116; BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. 1. ed. São Paulo: Max
Limonad, 2003, pp. 145-172.
2938
Voto proferido na Petição 3388, em 27/08/2008, § 74.
2939
Art. 215, § 1º.
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brasileiro2940 como, também, que os seus conhecimentos tradicionais são fonte de uma
riqueza ímpar que beneficia a todos. Além disso, os povos indígenas foram e são
fundamentais para a preservação do meio ambiente no país, razão pela qual podem ser
considerados verdadeiros guardiões da biodiversidade2941. Nesse sentido, não pode passar
desapercebido que boa parte das florestas e áreas não degradadas do país dizem respeito
exatamente às terras indígenas.
Finalmente, anote-se que embora não constituam Estados os povos indígenas têm o direito
de receber a ajuda e a cooperação de atores internacionais, especialmente quando se
considera a sua posição de sujeitos ativos do direito ao desenvolvimento naquela esfera.
Assim como as demais pessoas físicas e jurídicas brasileiras, os índios e suas organizações
têm o direito de travar relações, por exemplo, com pessoas físicas estrangeiras, organismos
internacionais, organizações não governamentais e outras pessoas jurídicas de direito
privado com atuação internacional. Não há nenhuma razão jurídica para que as relações
dos povos indígenas com esses atores sejam a priori condenadas, o que pode ser explicado
em razão de posições discriminatórias e etnocêntricas, ou então por uma vontade
deliberada de disseminar temores infundados com o objetivo de combater direito
indígenas, especialmente os territoriais.

3.4.4. As discriminações positivas permanentes em relação aos índios no Brasil

Assim, como acontece no plano internacional, boa parte dos direitos acima examinados e
que integram o objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas na esfera
nacional correspondem a discriminações positivas de natureza permanente, as quais são
necessárias à efetividade do direito à não-assimilação, ou seja, à manutenção do elemento
diferenciador, o que decorre da condição de minorias culturais daqueles povos.

2940

Art. 216.
SANTOS, Laymert Garcia dos. Comentários a “Sobre o Diálogo Intolerante”, de Roberto Cardoso de
Oliveira, e “A Universalidade Parcial dos Direitos Humanos”, de Carlos Frederico Marés de Souza Filho”.
In GRUPIONI, Luís Donisete Benzi, VIDAL, Lux Boelitz, FISCHMANN, Roseli (orgs.). Povos Indígenas e
Tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2001, p.267-268.
2941
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Cabe observar, nesse sentido, que parte relevante dos direitos aqui estudados como
integrantes do objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no Brasil
têm fonte constitucional, e, tratando-se de direitos fundamentais das pessoas que integram
aqueles grupos constituem, exatamente por isso, verdadeiras cláusulas pétreas, não
podendo ser eliminados ou restringidos sequer por meio de emendas constitucionais, nos
termos do art. 60, § 4º, inciso IV, da Lei Maior. Dessa forma, são permanentes por
natureza, não cabendo falar em temporariedade a respeito dos mesmos.
Essa conclusão não deve surpreender, considerando que há na Constituição outras
disposições que, ao nosso ver, consubstanciam discriminações positivas de natureza
permanente referentes a outros grupos vulneráveis que também são cláusulas pétreas. É o
caso, por exemplo, das disposições que determinam a proteção do mercado de trabalho da
mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei2942, a reserva legal de percentual
dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência2943, e garantia da
gratuidade dos transportes coletivos urbanos para os maiores de sessenta e cinco anos2944.
Exatamente por esse contexto, a existência de discriminações positivas em relação às
comunidades indígenas parece não suscitar maiores debates na doutrina e na
jurisprudência. Márcio Santilli, por exemplo, reconhece que os direitos constitucionais dos
índios são permanentes, e que constituem uma discriminação positiva2945. No Supremo
Tribunal Federal o Ministro Carlos Ayres Britto já deixou explícito que vivemos uma era
constitucional compensatória das desvantagens historicamente acumuladas pelos povos
indígenas, voltada à concretização de uma igualdade civil-moral e viabilizada por
mecanismos oficiais de ações afirmativas2946.
Trata-se, ainda, do cumprimento de obrigações assumidas no plano internacional,
especialmente no que concerne à Convenção nº 169 da OIT.

3.5. Desenvolvimento e defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses
indígenas no Brasil
2942

Art. 7º, XX.
Art. 37, VIII.
2944
Art. 230, § 2º.
2945
SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, pp. 29 e 32.
2946
Voto proferido na Petição 3388, em 27/08/2008, § 74.
2943
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Um tema bastante importante em relação à efetividade do direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas no Brasil refere-se à defesa judicial e extrajudicial dos seus direitos
e interesses, o que é obviamente necessário para que possam escolher livremente e
implementar de forma satisfatória o modo de vida que desejam usufruir.
É possível, por exemplo, que as escolhas realizadas pelos povos indígenas ou os requisitos
necessários à sua concretização tenham que enfrentar a oposição de determinados setores
econômicos e sociais, gerando um conflito que necessitará de solução judicial ou
extrajudicial. A ausência de mecanismos adequados à defesa dos direitos indígenas, assim,
pode comprometer de forma séria a sua capacidade de desenvolvimento.
Sendo assim, o direito positivo brasileiro, em conformidade com o princípio da máxima
proteção aos índios e aos seus direitos, prevê que a defesa judicial e extrajudicial dos seus
direitos e interesses pode ser feita por diversos atores, tomando determinadas precauções
processuais a respeito.
O tema vem tratado já na Constituição, cujo artigo 232, aprimorando disposição da
legislação ordinária pré-existente2947, conferiu legitimatio ad causam aos índios, suas
comunidades e organizações. Não se trata de uma legitimação referente à defesa de direitos
ou interesses individuais de determinado índio, mas sim de direitos ou interesses coletivos
indígena. Além disso, ao mencionar que os índios, suas comunidades e organizações são
partes legítimas para ingressar em juízo o dispositivo se reporta à capacidade de ser autor,
oponente ou assistente, não à de ser réu na relação processual2948. Saliente-se, ainda, que a
legitimidade constitucionalmente reconhecida aos índios, suas comunidades e associações
para ingressarem em juízo em defesa de seus direitos e interesses não inclui a outorga de
jus postulandi, razão pela qual devem constituir advogado.
A menção a índios significa que um único índio ou um grupo de índios pode ir a juízo
defender os direitos coletivos de todo o seu grupo. A possibilidade constitucional de um
índio, individualmente, ir a juízo em defesa dos direitos e interesses da coletividade à qual
2947

O artigo 37 do Estatuto do Índio já previa que Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes
legítimas para a defesa dos seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério
Público Federal ou do órgão de proteção ao índio.

740

pertence é mais um fator que comprova a não recepção do regime tutelar e de incapacidade
anterior.
As comunidades indígenas não possuem personalidade jurídica, mas como pessoas formais
também podem agir, como visto, em defesa de seus direitos e interesses, a exemplo do que
ocorre com o condomínio e a massa falida.
À luz da autodeterminação e do pluriculturalismo constitucionalmente assegurados,
devemos entender como sendo organizações indígenas não apenas aquelas constituídas na
forma da legislação comum, como as associações civis em geral, mas, também, aquelas
formadas à luz da cultura indígena2949. A nota característica de tais organizações é o fato de
que ao menos uma boa parte dos seus instituidores e membros são índios e os seus
objetivos são vinculados à defesa de direitos e interesses indígenas. O termo não abrange,
porém, associações de não índios voltadas à defesa da causa indígena, embora estas
entidades possam propor ação civil pública na forma da legislação ordinária específica.
Pode ser, entretanto, que uma organização indígena aceite também não-índios em seus
quadros, o que de forma alguma afasta a aplicação do artigo 232 da Constituição.
A legitimidade dos índios, suas comunidades e associações para ingressarem em juízo, em
nome próprio, na defesa dos seus direitos e interesses, não retira a sua capacidade de
atuarem extrajudicialmente com os mesmos objetivos. Também não ceifa a legitimidade de
outros órgãos ou entidades também exercerem esse tipo de atuação, ajuizarem ou
intervirem em ações em benefício dos povos indígenas, na condição de substitutos
processuais, desde que haja autorização constitucional ou legal. É o caso, por exemplo, da
Fundação Nacional do Índio2950, da União Federal2951 e do Ministério Público2952.

2948

Essa é uma técnica usual para ampliar o acesso à justiça de determinadas coletividades para melhor
tutelar seus direitos. É o que acontece, por exemplo, na sistemática da Lei 7.347/85, que disciplina a ação
civil pública.
2949
Luciano Mariz Maia aparentemente adota uma visão um pouco mais restrita quando afirma que a
expressão organização indígena citado no art. 232 da Constituição “traduz associações ou entidades
constituídas por índios, sendo pessoas jurídicas de direito privado, com finalidade de promoção e defesa de
seus direitos e interesses, legitimadas para atuação judicial ou extrajudicial. Tais ‘organizações’ podem
receber nomes os mais diversos, como ‘Conselho Indígena de Roraima’, ‘Núcleo de Direitos Indígenas’,
‘Organização dos Povos da Amazônia’ etc.” (MAIA, Luciano Mariz. Comunidades e Organizações
Indígenas. Natureza jurídica, legitimidade processual e outros aspectos jurídicos. In SANTILLI, Juliana
[coord.]. Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 282).
Além disso, afirma que “A prova da existência da organização indígena, portanto, se faz mediante certidão
do registro dos seus atos constitutivos perante o órgão competente, ordinariamente o serviço notorial e de
registro das Pessoas Jurídicas” (op. cit., p. 289).
2950
Artigos 35 e 63 do Estatuto do Índio.
2951
Artigos 36, caput e parágrafo único, e 63 do Estatuto do Índio.
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O Estatuto do Índio estipula que cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa
judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas2953, e que,
sem prejuízo dessa atribuição, compete à União adotar as medidas administrativas ou
propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à
proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem2954. Cabe lembrar que
atualmente a representação judicial da União não mais cabe ao Ministério Público Federal,
e sim à Advocacia da União, razão pela qual o dispositivo merece ser atualizado. Afirma,
ainda, que quando tais medidas judiciais forem propostas pelo órgão federal de assistência,
ou contra ele, a União será litisconsorte ativa ou passiva2955. Finalmente, garante que
nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolvam interesse
de silvícolas ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e do órgão de
proteção ao índio2956.
Conforme o Regimento Interno da Fundação Nacional do Índio, veiculado pela Portaria nº
542, de 21 de dezembro de 1993, do Ministério da Justiça, entre as diretrizes dos
programas daquele órgão está a de patrocinar a defesa dos direitos e interesses das
populações indígenas2957.
O Ministério Público, por obrigação constitucional, deve intervir em todo e qualquer feito
que trate de matéria indígena, seja como autor da ação ou fiscal da lei, não só em virtude
do artigo 232 como, também, do inciso V do artigo 129 da Lei Maior, que inclui dentre as
funções institucionais daquele órgão defender judicialmente os direitos e interesses das
populações indígenas. A ausência da intimação do órgão ministerial, portanto, acarreta a
nulidade do processo2958, salvo, no nosso entendimento, nos casos em que a decisão
judicial terminar por favorecer os índios, suas comunidades e organizações, tendo em vista
o princípio da máxima proteção a esses grupos.

2952

Artigos 129, V, da CF/88; 5°, III, e, e 6°, VII, c, e XI da Lei Complementar 75/93; e 36, caput e 37 do
Estatuto do Índio.
2953
Art. 35.
2954
Art. 36.
2955
Art. 36, parágrafo único.
2956
Artigo 63 da Lei n° 6.001/73.
2957
Art. 2°, VIII.
2958
São aplicáveis os artigos 84 e 246 do CPC.
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O Ministério Público a que se referem os artigos 232 e 129, V, da Constituição é, a
princípio, o Ministério Público Federal2959, já que, como dito acima, a ação deverá ser
proposta na Justiça Federal por força do artigo 109, XI, da Lei Maior. Porém, o Ministério
Público Estadual também deve estar atento ao tema2960, até mesmo porque diante de sua
maior capilaridade no território nacional sua atuação conjunta com o Ministério Público
Federal pode ser extremamente favorável aos interesses dos índios2961. Além disso, em
determinadas situações cabe ao órgão ministerial do Estado acompanhar causas individuais
envolvendo índios2962. Não se pode olvidar, ainda, como já assinalado, que versando o
conflito sobre matéria laboral referente aos indígenas a atuação é do Ministério Público do
Trabalho.
Questão que vem provocando polêmica é a possibilidade ou não da Defensoria Pública, m
especial a da União, atuar na defesa das populações indígenas2963. Atos normativos têm
sido editados nesse sentido. Conforme, por exemplo, a Portaria nº 258, de 07 de julho de
2008, assinada pelo Defensor Público-Geral da União, dentre as atribuições ordinárias dos
defensores públicos titulares de Ofícios de Direitos Humanos e Tutela Coletiva inclui-se a
de pleitear as medidas necessárias, judiciais e administrativas, voltadas à proteção das
pessoas que integram minorias e grupos vulneráveis alcançados pela violência, tais como
índios, quilombolas, homossexuais e mulheres vitimas de agressões no âmbito
doméstico2964.

2959

A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal é o órgão setorial de coordenação,
de integração e de revisão do exercício funcional dos Procuradores da República, nos temas relativos aos
povos indígenas e outras minorias étnicas, funcionando na sede da Procuradoria Geral da República. Além
disso, há ofícios de atuação em matéria indígena em todos os Estados e nas Procuradorias Regionais da
República.
2960
Nem que seja para preservar a competência federal nos casos, especialmente de natureza possessória,
propostos por terceiros na justiça estadual contra comunidades indígenas omitindo essa condição.
2961
Sobre o tema da atuação conjunta vide ANJOS FILHO, Robério Nunes dos, OLIVEIRA JUNIOR, Oto
Almeida. Breves anotações sobre a atuação conjunta de membros do Ministério Público. In CHAVES,
Cristiano, ALVES, Leonardo Barreto Moreira, ROSENVALD, Nelson. Temas atuais do Ministério Público.
A atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 241-286.
2962
A doutrina aponta que o Ministério Público Estadual deve atuar em causas que envolvam indígenas, mas
não direitos indígenas, como, por exemplo, pedidos de registro de nascimento, de retificação de nome,
separação, divórcio, alimentos (BARRETO, Helder Girão. Direitos Indígenas: vetores constitucionais. 1ª
edição, 5ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2008, pp. 102-103). O Ministério Público Estadual também deve atuar nas
causas envolvendo indígenas que sejam propostas na Justiça Estadual por força da delegação de competência
federal prevista nos §§ 3° e 4° do artigo 109 da Constituição.
2963
A questão nasceu da modificação introduzida pela Lei n° 11.448/2007 no artigo 2°, inciso II, da Lei n°
7.347/1985, conferindo legitimidade à Defensoria Pública para propor ação civil pública e ação cautelar a ela
vinculada.
2964
Art. 1º, V.
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A destinação constitucional da defensoria pública é a orientação jurídica e a defesa, em
todos os graus, dos necessitados2965, e boa parte dos grupos indígenas brasileiros, como
visto, encontra-se em situação de pobreza e necessidade. Ao nosso ver, não há dúvida de
que, em se tratando de defesa de direito individual, um índio, como qualquer outro
brasileiro, pode se valer dessa importante instituição, tão necessária à concretização do
acesso à justiça e da ampla defesa, garantidos pelo Estado Democrático de Direito. Aliás, a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos
reconheceu que a atribuição de defensores públicos para a defesa de direitos individuais
dos índios foi uma das formas do Estado brasileiro responder pela morte de um jovem
macuxi de 17 anos, que foi assassinado nas dependências de uma delegacia em
Roraima2966.
Porém, quando se trata de direitos e interesses de uma coletividade indígena enquanto tal,
não nos parece que a Defensoria Pública possa atuar, ao menos como regra geral,
considerando que há uma outra instituição constitucionalmente incumbida de maneira
expressa e específica dessa tarefa, qual seja o Ministério Público2967. Assim, a regra
especial de atuação do Parquet em relação à defesa judicial das populações indígenas deve
prevalecer sobre a atribuição geral da Defensoria Pública promover a defesa dos
necessitados. Aliás, a condição de índio é prevalecente sobre a de necessitado, não só
porque enquanto a primeira é alvo de proteção constitucional, a erradicação da segunda é
um dos objetivos da Lei Maior2968, mas, também, porque a noção de pobreza não é um
conceito originário da cultura tradicional indígena, decorrendo, justamente do contato
interétnico. Ademais, a conclusão contrária terminaria por desviar a Defensoria Pública
dos seus reais objetivos2969.

2965

Artigos 5°, LXXIV, e 134 da Constituição.
Cf Corte Interamericana de Justiça, Relatório do Acordo de cumprimento de recomendações, caso
11.516, Brasil (Ovelário Tames). Relatório 10/99. http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/informativos-pfdc/edicoes-de2006/fevereiro/anexo_inf-21-2006_1.pdf, acesso em 11/01/2009.
2967
Artigos 129, V, e 232.
2968
Artigo 3°, inciso III, CF/88.
2969
A atribuição de defesa judicial das populações indígenas, além de não constar da Constituição também
não é mencionada na Lei Complementar 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito
Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras
providências. Vale rememorar que no voto proferido no julgamento da ADI 3022, o Relator, Ministro
Joaquim Barbosa, consignou que “a atribuição de quaisquer outras atribuições à Defensoria tende a
desvirtuar sua missão institucional vinculada à concretização de um direito fundamental específico, cujo fim
último é a democratização do acesso à Justiça” (STF, ADI 3022/RS, Relator Min. Joaquim Barbosa,
julgamento de 02/08/2004, Tribunal Pleno, DJ de 04/03/2005, p. 10. O inteiro teor está disponível em
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(3022.NUME.%20OU%203022.ACM
S.)&base=baseAcordaos, acesso em 16/01/2009).
2966
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De qualquer forma, caso seja reconhecida a possibilidade da Defensoria Pública atuar em
matéria indígena será preciso, em cada caso, fazer a prova de que a comunidade indígena
em questão se insere na condição de necessitado. Ou seja, embora em geral os índios
estejam entre os grupos mais necessitados do Brasil, não há correlação absoluta e
necessária entre povos indígenas e pobreza. Logo, é possível que algumas coletividades
indígenas sejam excluídas da esfera de atuação da Defensoria Pública em razão da sua
pujança econômica.
As ações que versem sobre direitos indígenas, independentemente de quem seja o seu
autor, deverão ser propostas na Justiça Federal, por força do artigo 109, XI, da
Constituição, o qual afirma a competência dos juizes federais para processar e julgar a
disputa sobre direitos indígenas. Para que essa competência seja afirmada é necessário que
o conflito diga respeito a demandas que ultrapassem a esfera puramente individual, sendo
atinente a direitos coletivos da comunidade em questão, não importando a sua natureza
civil ou penal. Assim, por exemplo, demandas trabalhistas puramente individuais devem
ser processadas e julgadas na Justiça do Trabalho. Para o reconhecimento da competência
federal também não há necessidade que a demanda diga respeito especificamente a terras
indígenas, podendo se referir a qualquer direito coletivo2970.
Quanto à defesa extrajudicial dos direitos e interesses indígenas, a mesma pode contar com
instrumentos específicos, tais como o inquérito civil público e a recomendação legal, no
âmbito do Ministério Público, e o termo de ajustamento de conduta2971, que pode ser
2970

“1. Nos termos do art. 109, XI, da Constituição Federal, a competência para processar e julgar a ‘disputa
sobre direitos indígenas’ é da Justiça Federal. 2. A referida competência não se deve restringir às hipóteses de
‘disputa de terras’. Incide, também, aos direitos previstos no art. 231 da Constituição Federal, uma vez que os
delitos praticados assumiram proporções de transindividualidade, atingindo diretamente a organização social
da comunidade indígena Reserva do Guarita/RS, bem como os seus costumes e cultura. Inaplicabilidade do
verbete sumular 140/STJ” (STJ, HC 77280/RS, Quinta Turma, decisão de 11 de dezembro de 2008, Relator
Min. Arnaldo Esteves Lima). Para uma abordagem maior sobre a questão da competência para processar e
julgar causas relativas a direitos indígenas firmada no artigo 109, XI, da Constituição, vide, dentre outros,
SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito indigenista. Curitiba: Juruá Editora,
2006, pp. 106-116.
2971
Sobre o tema vide RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e Termo de Ajustamento de
Conduta. Rio de Janeiro: Forense, 2006. A mesma autora realizou pesquisa sobre a celebração do
compromisso de ajustamento no âmbito do MPF, patrocinada pela Escola Superior do Ministério Público, no
qual constatou que no período de 1998 a 2004, foram firmados 20 Termos de Ajustamento de Conduta
envolvendo matéria indígena. Segundo o relatório final da pesquisa: “No que concerne ao direito indígena a
maioria dos ajustes ainda versa sobre disputas sobre terra indígena, e especificamente sobre a exploração
econômica em terra indígena. Mas já existem termos tratando do direito à educação, direito à saúde,
segurança alimentar das comunidades indígenas e proteção de meio ambiente em área indígena. Embora
existam ajustamento de conduta em todas as regiões, tanto em números absolutos, 8, quanto
proporcionalmente , 28% dos ajustes do Norte do país versa sobre a matéria em virtude da concentração das
comunidades indígenas na região” (disponível em www.esmpu.gov.br, acesso em 11/01/2009).
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utilizado pelo Ministério Público ou por qualquer outro órgão público, em especial a
Fundação Nacional do Índio e a própria União Federal. Com base no seu direito à
participação os próprios índios, suas comunidades e organizações devem participar das
discussões extrajudiciais que lhes dizem respeito, salvo quando essa providência não for
possível, como ocorre com os índios em estado de isolamento.

3.6. A relação entre o direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas e outros
direitos constitucionais no Brasil

O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, embora seja um direito
fundamental e encontre forte lastro na Constituição e na legislação infraconstitucional, não
é, obviamente, absoluto. Não há nenhum direito fundamental absoluto no Estado
Democrático de Direito, como já asseverou o Supremo Tribunal Federal2972.
Sendo assim, o direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas pode entrar em rota
de colisão com muitos outros direitos no plano constitucional. Não se trata, aqui, de uma
questão relativa ao pluralismo jurídico, pois a dúvida não diz respeito ao direito aplicável,
ou seja, se deve ser utilizado o direito indígena ou o direito indigenista. O problema surge
dentro de um único direito, quando é necessário aplicar o direito da sociedade majoritária,
e diz respeito à necessidade de identificar uma solução para a hipótese de conflito entre
duas normas constitucionais.
O tema não é novo. Consoante pontua a doutrina para as tensões jurídicas em geral,
tratando-se de regras aplicam-se os critérios tradicionalmente utilizados para as soluções
de antinomias, os quais, segundo Norberto Bobbio, são os da especialidade, da
temporariedade e da hierarquia2973; quando o conflito envolver princípios, especialmente
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Por exemplo: “Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de
caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de
convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais,
de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos
estabelecidos pela própria Constituição” (STF, MS-23452/RJ, DJ de 12/05/00 p. 20, julgamento em
16/09/1999, Tribunal Pleno, Relator Ministro Celso de Mello).
2973
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 2ª reimpressão. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1989, pp. 91-97.
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no âmbito constitucional, a solução, conforme a melhor doutrina, deve ser encontrada
através da aplicação da técnica da ponderação de interesses2974.
No que concerne ao direito constitucional indigenista, há disposições que constituem
verdadeiras normas-regra, como, por exemplo, a que determina que as terras tradicionais
indígenas são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis2975, ou a
que estipula o prazo de cinco anos para a demarcação das mesmas2976. Outras, porém,
veiculam princípios, como aqueles já identificados pela doutrina2977 ou apontados no
presente trabalho: a) princípio do reconhecimento e proteção do Estado à organização
social, aos costumes, às línguas, às crenças e às tradições indígenas; b) princípio do
reconhecimento dos direitos originários dos índios sobre as terras que tradicionalmente
ocupam e da proteção de sua posse permanente em usufruto exclusivo para os índios; c)
princípio da igualdade de direitos e da igual proteção legal; e d) princípio da máxima
proteção aos índios e aos seus direitos.
Assim, será necessário investigar o conflito, caso a caso, para que se possa identificar a
natureza das normas envolvidas, ou seja, se consubstanciam normas-regra ou normasprincípio, para, a partir daí, determinar como se dará a sua solução.
A maior parte das dúvidas provavelmente dirá respeito à colisão entre princípios, tendo em
vista que os mesmos, por natureza, possuem um grau de indeterminação elevado, ao
contrário das normas, que são mais precisas. Por isso, não será despiciendo fazer algumas
observações acerca da ponderação de interesses aplicada à questão indígena.
Consoante lição da doutrina2978, a ponderação de interesses deve ser efetivada à luz das
circunstâncias concretas de cada caso, impondo restrições recíprocas aos bens que estão
protegidos pelos princípios, de forma que sobre cada qual só incidam as limitações
necessárias à preservação do outro, preservando o núcleo essencial dos direitos
fundamentais. A intensidade dessas limitações é inversamente proporcional ao peso do
princípio protetor do bem e diretamente proporcional ao peso do princípio do bem oposto,
2974

Vide, por todos, SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2000.
2975
Art. 231, § 4°.
2976
Art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
2977
ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, pp. 139-142.
2978
SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2000, pp. 196-197.
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e para mensurá-las deve ser utilizado como parâmetro o princípio da proporcionalidade.
Também devem ser levados em conta os resultados da decisão, a qual deve ser guiar pela
busca do resultado mais justo. Finalmente, dentre as suas múltiplas funções o princípio da
dignidade da pessoa humana, embora não se sujeite ele próprio a ponderações, serve de
critério material para a ponderação de interesses.
Partindo dessa premissa, embora não se desconheça a necessidade de situações concretas
para a correta aplicação da técnica da ponderação de interesses, é possível identificar que,
de forma geral, há uma tendência no sentido de que a intensidade das limitações impostas
aos bens ligados aos princípios do direito constitucional indigenista será menor do que
aquela que incidirá sobre os bens que lhes são opostos. Essa tendência decorre da evidente
vinculação do direito constitucional indigenista à dignidade das pessoas que integram
aqueles grupos, bem como do peso que deve ser conferido aos princípios do direito
constitucional indigenista considerando a intensa vontade constituinte no sentido da quebra
do paradigma assimilacionista e da garantia do direito à alteridade e à diferença.
É possível que a tendência identificada acima tenha um comportamento semelhante àquele
que se verifica quanto à questão do pluralismo jurídico e das atividades de subsistência.
Em outras palavras, parece que quanto mais tradicionais as atividades indígenas
envolvidas em uma dada situação concreta forem, menor deverá ser a limitação imposta
aos bens ligados aos princípios do direito constitucional indigenista na tarefa de
ponderação de interesses constitucionais. Isso se alinha, em especial, ao princípio do
reconhecimento e proteção do Estado à organização social, aos costumes, às línguas, às
crenças e às tradições indígenas. Atividades não tradicionais, ainda que sejam importantes
para a subsistência do grupo, não trazem em si mesmas a proteção à diferença e ao
pluriculturalismo. Além disso, em termos de dignidade da pessoa humana o significado
dessas atividades para os índios é semelhante àquele que a obtenção de renda tem para
qualquer outro segmento nacional.
Tomemos como exemplo, dentre as variadas hipóteses possíveis, a colisão dos princípios
do direito constitucional indigenista com os princípios constitucionais ambientais. Como
visto, na ponderação de interesses o intérprete deve considerar as circunstâncias concretas
do caso e os resultados que podem advir da sua decisão. Nesse contexto, não se pode
olvidar que o meio ambiente é um dos temas mais importantes da atualidade, inclusive no
que concerne ao desenvolvimento, tendo em vistas as ameaças concretas existentes para a
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vida humana, as quais decorrem, por exemplo, da poluição atmosférica, do desmatamento
e do aquecimento global2979.
Atenta a essa situação, a Constituição, em seu artigo 225, estatui que todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual é considerando um bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual impôs ao poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Abraçou a Lei Maior, destarte, um sistema de proteção ambiental avançado, que inclui a
noção de equidade intergeracional, razão pela qual a geração presente possui um
importante dever em relação às gerações futuras, qual seja o de lhes legar os recursos
naturais necessários à subsistência humana2980. Assim, o poder público e toda a
coletividade possuem obrigações constitucionais relativas à proteção e à preservação do
ecossistema. Isso significa que as normas constitucionais ambientais possuem eficácia não
só vertical, mas também horizontal, projetando-se nas relações privadas2981.
Logo, as normas ambientais devem ser consideradas nas relações das comunidades
indígenas com o poder público e com pessoas físicas e jurídicas privadas. Por mais que os
povos indígenas tenham sido historicamente eficientes guardiões da natureza, a
necessidade de obter renda para atender o consumo de bens e serviços incorporados à sua
cultura por meio de fenômenos de empréstimo cultural pode ser satisfeita, como vimos,
dentre outros mecanismos, por meio da exploração de atividades econômicas, inclusive
dentro de terras tradicionais indígenas. E tais atividades, especialmente no que concerne
àquelas que por natureza são não tradicionais, podem ser potencialmente causadoras de
graves degradação ambiental, merecendo, portanto, medidas especiais de cautela para a sua
implementação, conforme previsto inclusive na própria constituição, a exemplo dos
estudos prévios de impacto ambiental2982.

2979

O já mencionado Relatório do Desenvolvimento Humano 2007/2008, do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento, tem como tema central as mudanças climáticas, afirmando que essa questão pode
frear o desenvolvimento dos países e pessoas mais pobres, que ficariam aprisionados permanentemente em
um ciclo de pobreza. Disponível em <http://www.pnud.org.br/rdh/>, acesso em 26/11/2007.
2980
“Part of the idea of intergenerational equity is that there should be a fair balance between the resources
available to people today and resources available to generations in the future” (NICKEL, James W..
Intergeneration Equity, future generations, and sustainable development. In 2º Congresso Internacional de
Direito Ambiental. Anais. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 1997, pp. 73/81).
2981
Não se desconhece a discussão doutrinária sobre a aplicação dos direitos fundamentais às relações
privadas e as diferentes correntes a respeito. No entanto, é fato que no Brasil o Supremo Tribunal Federal
historicamente tem aplicado os direitos fundamentais nas relações privadas. Sobre o tema, vale conferir o
voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 201819/RJ.
2982
Art. 225, § 1°, IV.
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Não é possível, por um lado, entender que o direito ambiental é absoluto em relação aos
povos indígenas. Não sendo absoluto em relação aos demais grupos da sociedade, não há
porque pretender que seja aplicada somente às coletividades indígenas a teoria malthusiana
do século XVIII, segundo a qual o desenvolvimento dos povos deve ser inexistente para
que se garanta o equilíbrio do meio ambiente. Tratar-se-ia de uma injustiça ímpar, tendo
em vista, inclusive, que aqueles grupos são os que menos culpa possuem em relação à
degradação ambiental atual. Por outro lado, também não é cabível afirmar que os direitos
indígenas se sobrepõem necessariamente às obrigações referentes ao meio ambiente. O
ideal é usar a técnica da ponderação de interesses, evitando-se o sacrifício integral de um
em relação ao outro2983.
Nesse quadro, cabe observar também que a defesa do meio ambiente é um dos princípios
constitucionais da ordem econômica, por força do artigo 170, VI, da Constituição Federal.
Esse dispositivo também deve ser considerado em relação às comunidades indígenas, as
quais integram a coletividade brasileira, constitucionalmente obrigada a defender e
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações2984.
Assim, também no que se refere ao meio ambiente é possível que se aplique o quanto
acima exposto no sentido de que em geral as atividades indígenas tradicionais resultam em
uma restrição menor dos bens ligados aos princípios do direito constitucional indigenista,
ao passo que atividades não tradicionais permitem uma maior limitação desses bens em
nome do direito ambiental2985.

2983

Conforme Dalmo de Abreu Dallari, “O índio não tem privilégios: ele está sujeito à ação penal e está
obrigado a respeitar a legislação inclusive em termos de conservação ambiental. (...) É preciso que o juiz
pondere, em cada caso concreto, até que ponto o índio tinha consciência do significado jurídico e social do
ato que praticou. Mas ele não é isento pelo fato de ser índio”. (DIREITOS INDÍGENAS. Debate com Dalmo
Dallari, Sérgio Leitão, Paulo de Bessa Antunes e Paula Montero. Debate realizado no Cebrap em 04 de junho
de 2004. In: Novos Estudos, CEBRAP, nº. 69, julho 2004, p. 66). No mesmo sentido: “Na ocorrência de
conflito entre os bens tutelados, vale dizer, índios e meio ambiente, deve-se evitar primazia à proteção
exclusiva de um dos bens envolvidos e obstar qualquer forma de sacrifício total de um bem ou direito em
detrimento do outro. Assim serão alcançadas a defesa eficaz do direito dos índios e a necessária proteção ao
meio ambiente, ambas amparadas por normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos, pela
Constituição de 1988 e por vasta legislação infraconstitucional”. (SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos.
Índios, Convenção 169/OIT e Meio Ambiente. In Revista CEJ, Brasília, n. 33, p. 16-21, abr./jun. 2006).
2984
Artigo 225, caput.
2985
“O usufruto das terras indígenas, no entanto, também encontra restrições quanto a sua proteção
ambiental. Os povos indígenas, ao exercerem o usufruto de suas terras de forma não tradicional, não podem
comprometer o equilíbrio do meio ambiente. As atividades tradicionais estão protegidas pelo artigo 231 da
Constituição, pois devem ser reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam. É legal, portanto, a restrição e a proibição
de atividades não tradicionais danosas ao meio ambiente dentro dessas áreas” (VILLARES, Luiz Fernando.
Terras indígenas, meio ambiente e sustentabilidade econômica. In Brasil Indígena, ano III, n° 5. Brasília:
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Embora se deva, mais uma vez, apontar para o fato de que qualquer solução exige o estudo
do caso concreto, com todas as suas circunstâncias específicas, a conclusão acima tem
grande chance de se repetir nas demais hipóteses de ponderação de interesses voltadas à
solução de colisões constitucionais, tendo em mira os motivos já expostos e o fato de que a
referida conclusão se coaduna com o princípio do reconhecimento e proteção do Estado à
organização social, aos costumes, às línguas, às crenças e às tradições indígenas.

FUNAI, dezembro 2006/janeiro 2007, pp. 39-40). O autor, à época da publicação, era Procurador-Geral da
Fundação Nacional do Índio.
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CONCLUSÃO

É tempo de concluir, ao menos por enquanto, já que não há verdades tão absolutas que não
possam, amanhã, ser superadas por novos saberes, convicções e experiências, os quais, por
sua vez, também serão sempre provisórios. Deveriam fazer parte do cotidiano de todos não
só a curiosidade e a investigação, mas, também, o instinto de que sempre ainda há muito a
aprender e que estar aberto a metamorfoses é muito mais instigante do que se fechar em
certezas inalteráveis. Talvez por isso Guimarães Rosa tenha feito Riobaldo observar, com
sabedoria, que a gente só sabe bem aquilo que não entende, e que Mestre não é quem
sempre ensina, mas quem de repente aprende2986.
As conclusões que se seguem não são, portanto, irrefutáveis. Entretanto, representam o
sumo do que aprendemos por ora, nessa jornada sem par que foi a elaboração do presente
trabalho. Foram muitas as deduções a que chegamos, e todas elas foram expostas no texto
da pesquisa. No presente momento, optamos não por reproduzir todas, mas sim por
formular breves enunciados com as principais ilações referentes ao objeto do nosso estudo,
as quais demonstram, conforme entendemos, a confirmação de nossa hipótese de trabalho:
1) A noção de desenvolvimento não deve ser confundida com o mero crescimento
econômico, devido à insuficiência desse último. Assim, deve-se atentar para o
paradigma do desenvolvimento humano, o qual vem sendo trabalhado no âmbito da
organização das nações unidas nas últimas décadas;
2) O desenvolvimento possui valor jurídico, cabendo apontar que o direito ao
desenvolvimento se encontra afirmado no plano do direito internacional;
3) Além de uma dimensão individual, o direito ao desenvolvimento admite uma
dimensão coletiva, a qual pode ter como titulares povos, estados, coletividades
internas regionais, grupos vulneráveis em sentido estrito e minorias;

2986

ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 19ª edição, 2ª reimpressão. Rio de Janeiro: Editora
Nova Fronteira, 2001, pp. 326, 394.
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4) A expressão grupos vulneráveis deve ser reservada para designar um gênero, do
qual são espécies os grupos vulneráveis em sentido estrito e as minorias, sendo que
estas últimas diferenciam-se dos primeiros porque os componentes dos grupos
assim caracterizados portam especificidades próprias, consubstanciadas em
elementos objetivos e subjetivos que os distinguem das demais coletividades
vulneráveis;
5) Dentre as diferenças entre grupos vulneráveis em sentido estrito e minorias cabe
destacar os mecanismos jurídicos de proteção a ambos. A proteção dos grupos
vulneráveis em sentido estrito pode se dar por: a) direitos humanos gerais, nos
quais se incluem direitos relativos à não-discriminação; b) direitos de discriminação
positiva temporários; b) direitos reconhecidos especificamente em relação a
determinados grupos vulneráveis em sentido estrito ou a seus componentes. Já as
minorias podem ser protegidas por meio de: a) direitos humanos gerais, dentre os
quais os direitos de não-discriminação; b) direitos de discriminação positiva
temporários; c) direitos de discriminações positivas permanentes; c) direitos
reconhecidos especificamente a uma determinada minoria ou a seus componentes;
6) Os grupos vulneráveis em sentido estrito são vítimas de desigualdades, ao passo
em que as minorias encontram-se no bojo de uma relação de diferença cultural
com o restante da sociedade. As desigualdades que lesam os grupos vulneráveis em
sentido estrito devem ser abolidas, por meio da implementação dos direitos
humanos em geral, especialmente aqueles voltados à não-discriminação, utilizandose medidas de discriminação positiva temporária, visando realizar a igualdade
material na sua dimensão de justiça distributiva. De outro lado, a diferença cultural
que trespassa as relações entre as minorias e a sociedade majoritária deve ser
mantida se esse for o desejo do grupo minoritário, para o que podem ser utilizadas
medidas de discriminação positiva permanentes, com o objetivo de promover a
igualdade material com foco especialmente na sua dimensão de justiça relativa ao
reconhecimento de identidades;
7) A palavra minorias, no sentido que é aqui empregada, diz respeito a um grupo
étnico que possui uma identidade cultural e que deve ter uma proteção coletiva dos
seus traços distintivos. Assim, não há dúvida de que as comunidades indígenas
constituem verdadeiras minorias. A rigor, não formam uma minoria única, mas sim
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várias minorias, considerando as enormes diferenças existentes entre os diversos
grupos indígenas. Apesar disso, de maneira geral todos os grupos indígenas
apresentam os elementos necessários à sua identificação como uma minoria;
8) Quando aplicada em relação aos índios e às suas coletividades, a noção de
desenvolvimento se vincula ao denominado etnodesenvolvimento indígena, cuja
face jurídica é o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas;
9) No plano do direito internacional, o direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas possui como fontes diversas convenções internacionais, em especial a
convenção nº 169 da OIT e a convenção de Madrid sobre o fundo de
desenvolvimento indígena. Além disso, pode ser identificado em outras fontes,
dentre as quais vários documentos que integram o soft law, destacando-se a
declaração das nações unidas sobre direitos dos povos indígenas, assim como na
doutrina especializada em direitos humanos e em direitos indígenas e na
jurisprudência internacional;
10) As comunidades indígenas são titulares do direito ao desenvolvimento, o qual
ganha contornos especiais quando vinculado às mesmas, tendo em vista as suas
especificidades. Em relação especificamente a esse direito, e sem prejuízo da sua
identificação como povos, é mais apropriado vincular a titularidade ativa das
comunidades indígenas à noção de minoria, especialmente sob a perspectiva
cultural, tendo em vista que essa medida permite uma maior afirmação do direito à
diferença e à alteridade, e, em decorrência, abre a possibilidade não só da adoção
de uma perspectiva de desenvolvimento especificamente indígena, mas também da
fruição de direitos próprios, não usufruídos pelos povos em geral;
11) Ainda no plano internacional, assim como ocorre com o direito ao desenvolvimento
em geral os sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento das comunidades
indígenas são os estados, os quais possuem as responsabilidades primárias, as
pessoas físicas, as pessoas jurídicas, a comunidade internacional, as organizações
internacionais e os organismos internacionais, cujas obrigações consubstanciam
principalmente obrigações de meio, não de resultado;
12) O objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no plano
internacional possui elementos comuns ao direito ao desenvolvimento geral e ao
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direito ao desenvolvimento de grupos vulneráveis e minorias, além de outros
elementos próprios. Integram o objeto desse direito: o direito à autodeterminação
indígena; o direito à manutenção da própria cultura; o direito à opção por um
processo próprio de desenvolvimento; o direito ao território indígena e à utilização
dos recursos naturais; o direito à participação; o direito à melhoria das condições
econômicas e sociais; o direito à saúde; o direito à educação; o direito à
subsistência, ao trabalho e à obtenção de renda; o direito à cooperação
internacional;
13) O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas não constitui uma
simples soma dos direitos que compõem o seu objeto, projetando-se para além
deles. Os direitos e as liberdades indígenas são indivisíveis e interdependentes,
inclusive no que concerne aos demais direitos humanos e liberdades fundamentais.
A concepção contemporânea dos direitos humanos entende que todos os aspectos
do direito ao desenvolvimento desses grupos devem ser considerados em um
contexto integral. Dessa forma, modifica-se o alcance dos vários direitos que
integram

o

direito

ao

desenvolvimento

das

comunidades

indígenas,

independentemente de serem comuns à sociedade majoritária ou serem específicos
daqueles grupos, conferindo novas dimensões ao conteúdo próprio de cada um
deles. Os direitos humanos se expandem a partir do direito ao desenvolvimento, o
qual constitui um vetor ou todo integral desses direitos. Assim, a satisfação desses
direitos não abrange apenas o mínimo indispensável à sobrevivência, englobando
também tudo o mais que se mostra necessário ao pleno desenvolvimento da pessoa
humana indígena, tanto no plano individual como no coletivo. Ademais, a
igualdade, o direito à diferença e a não-discriminação, fazem com que todos os
direitos devam ser adaptados à realidade e à cultura das comunidades indígenas,
com o que passam a portar características especiais;
14) No plano nacional, embora não tenha sido expressamente mencionado pela
Constituição de 1988, o regime e os princípios por ela adotados, bem como os
tratados internacionais dos quais a república federativa do Brasil é parte, permitem
concluir no sentido da integração do direito ao desenvolvimento ao direito positivo
brasileiro como um direito fundamental;
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15) Os objetivos fundamentais da nossa república federativa, os quais estão previstos
no artigo 3º da Constituição brasileira, são verdadeiras premissas necessárias ao
pleno respeito à dignidade da pessoa humana, considerando que essa tarefa exige a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a erradicação da pobreza e da
marginalização; a redução das desigualdades sociais e regionais; a promoção do
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação; e, ainda, que seja garantido o desenvolvimento nacional.
Todos esses objetivos fundamentais, dessa forma, encontram-se intimamente
vinculados à dignidade da pessoa humana, indicando que a noção constitucional de
desenvolvimento nacional deve se alinhar plenamente à idéia de desenvolvimento
humano que serve de alicerce ao direito ao desenvolvimento. Destarte, o
desenvolvimento nacional pleno seria a realização integral dos objetivos
fundamentais do Brasil e a efetivação da dignidade da pessoa humana em seu mais
alto patamar possível, o que significa dizer que alcançar o desenvolvimento
nacional é alcançar o desenvolvimento humano;
16) O desenvolvimento nacional deve ainda considerar o todo da nação, não apenas a
sua parcela majoritária. É preciso, portanto, que o desenvolvimento nacional adote
uma natureza dialógica, por meio do diálogo intercultural, considerando as
diferentes visões de desenvolvimento pertencentes às múltiplas coletividades
humanas que formam, conjuntamente, o estado pluriétnico e pluricultural;
17) As comunidades indígenas brasileiras também podem ser qualificadas como
minorias, pois portam os elementos que caracterizam essa condição. Sua situação é
bastante delicada, pois estas populações são as que possuem os piores índices de
desenvolvimento humano no nosso país, encontrando-se, no geral, entre os grupos
menos favorecidos da sociedade;
18) O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no âmbito nacional
possui

como

fontes

principais

a

Constituição

de

1988

e

legislação

infraconstitucional, destacando-se nesta última as convenções internacionais de
direitos humanos incorporadas ao direito interno com status supralegal e o direito
infraconstitucional indigenista;
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19) A principal fonte formal do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas
no Brasil – e de todo o direito indigenista brasileiro – é a Constituição federal de
1988, a qual rompeu com o antigo paradigma assimilacionista e abraçou o princípio
da proteção da identidade, ou seja, o direito à alteridade;
20) O direito constitucional indigenista brasileiro atual possui princípios próprios já
identificados pela doutrina: a) princípio do reconhecimento e proteção do Estado à
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos índios originários e
existentes no território nacional; b) princípio do reconhecimento dos direitos
originários dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam e proteção
de sua posse permanente em usufruto exclusivo para os índios; e c) princípio da
igualdade de direitos e da igual proteção legal. Além disso, um outro princípio do
direito constitucional indigenista, é o da máxima proteção aos índios e aos seus
direitos, a partir do qual é possível extrair a regra in dubio pro indígena;
21) O direito constitucional indigenista constitui um standard mínimo de proteção,
admitindo ampliação por meio de disposições oriundas: a) do poder de reforma,
com a alteração formal da Constituição por meio de emendas; b) de novos tratados
internacionais que venham a ser incorporados ao ordenamento positivo,
especialmente aqueles que tratam de direitos humanos; c) de tratados
internacionais já incorporados ao ordenamento positivo, em especial os que tratam
de direitos humanos; d) do poder legislativo, através de leis complementares e de
leis ordinárias posteriores ou que, pré-existentes, tenham sido recepcionadas.
22) No bojo da mudança de paradigma, que foi da assimilação à alteridade, a
Constituição atual protege a identidade indígena, reconhece a importância da
diversidade cultural e assegura o direito dos índios serem diferentes e assim
permanecerem

enquanto

desejarem,

proibindo

qualquer

possibilidade

de

discriminação em razão dessa decisão e impedindo também qualquer ato que
implique, de maneira direta ou indireta, no âmbito jurídico, administrativo ou
político, a afirmação de que a sociedade dominante é culturalmente superior aos
povos indígenas; a Constituição, assim, se alinhou ao sistema internacional de
proteção aos direitos humanos e perfilhou a idéia de estado multiétnico ou
multinacional;
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23) O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas é um direito fundamental
implícito da Constituição de 1988, não só em razão do regime e dos princípios por
ela adotados como, também, por força dos tratados internacionais dos quais o Brasil
é parte que foram incorporados ao direito positivo interno com status supralegal,
especialmente a convenção n° 169 da OIT e a convenção de madrid sobre o fundo
de desenvolvimento indígena. Além disso, uma interpretação sistemática da
Constituição também afirma a existência do direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas;
24) Na esfera legal o principal diploma normativo que trata de direitos indigenistas
ainda é a lei n° 6.001/73 – estatuto do índio. Além desse texto há na legislação
ordinária uma série de espécies normativas que se aplicam aos índios. Estas normas
podem ser gerais, referindo-se a todos os brasileiros, inclusive os índios, ou podem
tratar especificamente de matéria indígena. A todo esse conjunto de normas,
especialmente no que concerne àquelas que cuidam apenas de matéria indígena,
podemos chamar de direito indigenista infraconstitucional brasileiro. Não há um
dispositivo expresso na legislação indigenista infraconstitucional brasileira acerca
do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, entretanto é possível
identificar naquele conjunto normativo a presença de diversos elementos que
compõem esse direito;
25) Embora não seja comum na doutrina pátria uma abordagem expressa sobre o direito
ao desenvolvimento das comunidades indígenas brasileiras, considerando que a
bibliografia ora disponível no máximo resvala o tema ou cuida especificamente de
tópicos que dizem respeito a seus elementos constitutivos, já é possível identificar
em alguns autores ao menos uma tendência em reconhecer o direito ao
desenvolvimento das comunidades indígenas;
26) A jurisprudência existente sobre o direito ao desenvolvimento, mesmo no que
concerne ao seu aspecto geral, ainda é bastante escassa no Brasil, não sendo de se
estranhar, portanto, que a sua projeção específica relativa às comunidades indígenas
ainda não tenha sido expressamente consagrada nas cortes judiciais brasileiras;
27) As comunidades indígenas exercem a titularidade ativa do direito ao
desenvolvimento respectivo no Brasil, sem prejuízo dos seus integrantes
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individualmente

considerados

também

serem

titulares

do

direito

ao

desenvolvimento comum como quaisquer outros brasileiros;
28) A legitimidade passiva do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas
no Brasil diz respeito ao estado brasileiro, incluindo todas as pessoas de direito
público interno, às pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito
privado, e às pessoas físicas. As obrigações dos legitimados passivos do direito ao
desenvolvimento das comunidades indígenas no Brasil são em geral obrigações de
meio, e não de resultado;
29) Os elementos que compõem o objeto do direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas no âmbito internacional também estão presentes no direito
interno brasileiro, seja por força de tratados internacionais internalizados com
status supralegal ou em virtude de previsão na Constituição de 1988 ou na
legislação ordinária nacional. Assim, é possível identificar no âmbito nacional os
seguintes direitos que integram o objeto do direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas no Brasil, os quais são vinculados e conexos entre si,
considerando inclusive a sua indivisibilidade e interdependência: a) o direito à
autodeterminação indígena; b) o direito à manutenção da própria cultura; c) o
direito à opção por um processo próprio de desenvolvimento; d) o direito ao
território indígena e à utilização dos recursos naturais; e) o direito à participação; f)
o direito à melhoria das condições econômicas e sociais; g) o direito à saúde; h) o
direito à previdência social; i) o direito à educação; j) o direito à subsistência, ao
trabalho e à obtenção de renda; k) o direito à cooperação. Cada um desses direitos
possui peculiaridades próprias, conforme o seu tratamento constitucional e
legislativo, as quais foram identificadas quando discorremos sobre os mesmos;
30) Da mesma forma que ocorre no plano internacional, boa parte dos direitos acima
enumerados e que compõem o objeto do direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas na esfera nacional correspondem a discriminações positivas
de natureza permanente;
31) O direito positivo brasileiro, atendendo ao princípio da máxima proteção aos índios
e aos seus direitos, prevê que a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e
interesses indígenas, a qual é fundamental para a efetividade do direito ao
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desenvolvimento das comunidades indígenas, pode ser feita por diversos atores,
tomando determinadas precauções processuais a respeito. As partes legitimadas
para essa defesa são os próprios índios, suas comunidades e organizações, a
fundação nacional do índio, a união federal e do ministério público;
32) Embora possua a natureza de direito fundamental e encontre forte lastro na
Constituição e na legislação infraconstitucional, o direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas não é absoluto, podendo entrar em rota de colisão com
muitos outros direitos no plano constitucional. No que concerne às tensões jurídicas
em geral, quando se chocam regras devem ser aplicados os critérios
tradicionalmente utilizados para as soluções de antinomias, quais sejam,
especialidade, temporariedade e hierarquia; quando, porém, o conflito envolve
princípios, especialmente no âmbito constitucional, a solução, deve ser encontrada
através da aplicação da técnica da ponderação de interesses. Como o direito
constitucional indigenista possui disposições que constituem normas-regra e
disposições que veiculam princípios, quando houver conflito do mesmo com outras
normas constitucionais será necessário identificar em cada caso a natureza das
normas envolvidas para determinar como se dará a sua solução;
33) Embora seja necessária uma situação concreta para que se possa aplicar
adequadamente a técnica da ponderação de interesses, de uma forma geral é
possível identificar uma tendência no sentido de que a intensidade das limitações
impostas aos bens ligados aos princípios do direito constitucional indigenista será
menor do que aquela que incidirá sobre os bens que lhes são opostos. A tendência
referida é uma conseqüência da vinculação do direito constitucional indigenista à
dignidade das pessoas que compõem aqueles grupos e do peso que deve ser
conferido aos princípios do direito constitucional indigenista, tendo em
consideração a intensa vontade constituinte no sentido da quebra do paradigma
assimilacionista e da garantia do direito à alteridade e à diferença, bem como o
princípio do reconhecimento e proteção do estado à organização social, aos
costumes, às línguas, às crenças e às tradições indígenas.
As conclusões acima, em seu conjunto, confirmam a hipótese de trabalho, no sentido de
que há um direito ao desenvolvimento específico em relação às comunidades indígenas no
Brasil.
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