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RESUMO: 

O presente artigo busca estudar os institutos de Direitos Humanos que garantem proteção aos 

direitos dos povos indígenas no Brasil, sejam de direito interno, como normas legais e 

constitucionais, sejam de direito internacional, como as Declarações, Tratados e Convenções 

de que o país é signatário. Busca-se analisar a razão pela qual existe tamanha discrepância 

entre aquilo que esses mecanismos legais preveem, como o princípio da não-discriminação e 

autodeterminação dos povos, e a realidade enfrentada pelas comunidades indígenas no Brasil, 

a qual é permeada por constantes ataques e violações, tanto por terceiros quanto pelo próprio 

Estado. 
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ABSTRACT:  

This article will study the Human Rights institutions that purport to protect indigenous 

peoples’ rights in Brazil, whether of domestic law, such as legal and constitutional norms; or 

of international law, such as the Declarations, Treaties and Conventions to which the country 

is a signatory. It aims to analyze the causes for the discrepancy between what is written in 

said institutions, such as the principles of non-discrimination and self-determination, and the 

reality faced by the indigenous communities in Brazil, which is filled with attacks and 

violations, either by third parties or by the State itself.  
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INTRODUÇÃO 

Os povos indígenas são atualmente uma das parcelas mais marginalizadas da 

população brasileira. Segundo Censo Geral do IBGE de 2010, no Brasil existem 896.917 

indígenas, de 305 etnias diferentes, falantes de 274 línguas. A estimativa é de que em 1500 

eles tenham sido cerca de 6 milhões de pessoas pertencentes a mil povos. O seu modo de vida 

é reconhecidamente muito diferente daquele dos ocidentais, principalmente pelo fato de 

manterem uma relação íntima com o meio ambiente e prezarem pelo equilíbrio do 

ecossistema em que vivem. 

Em função disso, é muito importante o reconhecimento de instrumentos legais 

que protejam seus direitos e afirmem sua possibilidade de preservar seus modos de vida 

tradicionais e sua cultura. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 representa um 

avanço significativo em relação aos textos normativos anteriores, posto que foi fruto do 

processo de redemocratização do país, o qual contou com a presença de diversas entidades da 

sociedade civil na Assembleia Constituinte. Além disso, o Brasil é signatário de diversos 

instrumentos internacionais de proteção aos Direitos Humanos. 

Não obstante, as violências contra comunidades indígenas são constante no 

cenário nacional. Para que a realidade brasileira mude e passe a se assemelhar àquela dos 

tratados e convenções internacionais que o país assina, é necessário que esses textos 
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normativos adquiram efetividade e sejam vigentes no cotidiano dessas populações. Os 

osbstáculos a esse avanço são inúmeros, e questiona-se se a dificuldade na aplicabilidade dos 

institutos de Direitos Humanos no Brasil se dá pela ausência de vontade política ou pela 

incompatibilidade desses instrumentos etnocêntricos com os modos de organização social, 

política, jurídica e cultural dessas populações. 

  

I. OS DIREITOS HUMANOS 

A proteção dos Direitos Humanos foi consolidada no ordenamento jurídico 

brasileiro por meio da Constituição Federal de 1988, que traz em seu art. 5o o que pode ser 

caracterizado como Direitos Fundamentais. Enquanto os Direitos Fundamentais são aqueles 

positivados em determinado sistema jurídico, os Direitos Humanos são aqueles 

compreendidos como universais, inerentes à condição humana e que, por essa razão, devem 

ser aplicados por todas as nações, sem distinção.  

Os Direitos Humanos, portanto, visam resguardar os valores tidos como 

universais e intrínsecos à pessoa humana, como integridade física e psicológica, dignidade e 

liberdade. São como diretrizes para que o Estado possa oferecer aos cidadãos as condições 

para concretização de uma vida digna, em que possam viver e se desenvolver livremente. Em 

virtude de sua natureza, considera-se que a existência dos Direitos Humanos é anterior às 

ordens jurídicas e, em decorrência disso, suas definições estão em constante construção. A 

essa categoria também são atribuídas as características de indivisibilidade, imprescritibilidade, 

inalienabilidade, interdependência e eficácia erga omnes. 

A conquista dos Direitos Fundamentais, ao contrário do que possa parecer, não 

se deu sem esforço, haja vista que seu reconhecimento sempre se deu (e ainda se dá) por meio 

de muita luta e reivindicação dos diversos setores que se organizam para tanto. A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 é uma consequência do período pós-guerra. Ela é 

sem dúvida o marco principal na positivação desses direitos e sua importância é reconhecida 

mundialmente, considerando-se que atualmente 184 países são signatários da Declaração 

promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Partindo dos ideias da Revolução 

Francesa, ela garante a todos os seres humanos direitos civis e políticos, além de afirmar seus 

direitos econômicos, sociais e culturais, tendo por base o direito à igualdade e à cidadania. O 

texto foi aprovado sem ressalvas e é considerado hoje um consenso em matéria de Direitos 

Humanos e liberdades fundamentais. 
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A partir dessa Declaração, ficou consagrado o compromisso internacional dos 

Estados de promover as condições para concretizações desses direitos, o que pode ser 

traduzido na necessidade de implementação de uma infraestrutura jurídica que os abarque, 

além de mecanismos e organizações capazes de efetivá-los na prática. O que se seguiu foi 

uma multiplicidade de tratados e convenções internacionais e regionais com o objetivo de 

assegurar a observância dos direitos e liberdades fundamentais. 

Os Direitos Humanos são comumente divididos em gerações (ou dimensões), 

em que a primeira geração designa os direitos individuais (e.g. igualdade), a segunda geração 

designa os direitos coletivos (e.g. direitos sociais), a terceira geração diz respeito aos direitos 

dos povos ou direitos de solidariedade (e.g. direito do consumidor; direito a um meio-

ambiente equilibrado), e a quarta geração, ainda sob discussão, seria composta dos direitos da 

bioética e da informática (e.g. tecnologias de informação e comunicação). 

Os direitos de segunda geração são aqueles que exigem do Estado ações 

afirmativas e políticas públicas para garantir que os cidadãos possam gozar daquilo que se 

considera imprescindível para uma vida digna. Isso inclui um conjunto de medidas 

administrativas e legislativas para efetivar o acesso de todos a serviços de saúde, educação, 

habitação, transporte, trabalho, lazer, etc. 

O Estado Brasileiro, em virtude dos tratados internacionais assinados e dos 

direitos e princípios irradiados da Constituição de 1988, assume o compromisso de proteger e 

garantir os Direitos Humanos de seus cidadãos, entendidos como tais todos os brasileiros, sem 

distinção de raça, cor, gênero, sexualidade ou etnia. Após a Emenda Constitucional n. 45 de 

2004, os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos devem ser 

aprovados, tanto na Câmara quanto no Senado, por três quintos dos votos dos parlamentares 

e, a partir de então, terão status constitucional, conforme prevê o art. 5º, § 3º da Constituição 

Federal de 1988 . 

Nesta seara, o Brasil é signatário de um número considerável de convenções 

que versam sobre os direitos dos povos indígenas e que os caracterizam como Direitos 

Humanos. Dentre elas, destacam-se a Convenção nº 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT); o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; a Convenção pela Eliminação de Todos os Tipos de 

Discriminação Racial; a Convenção Interamericana de Direitos Humanos; e a Declaração da 

ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas. 
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Um aspecto recorrente nas convenções mencionadas e que é essencial para o 

reconhecimento dos direitos dos povos indígenas como Direitos Humanos é o princípio da 

não-discriminação. Apenas a partir da não-discriminação e da ausência de preconceito seria 

possível garantir às comunidades indígenas a proteção de seus indivíduos, suas culturas e seus 

modos de vida, bem como de sua forma de organização social e de seus territórios 

tradicionais. Ademais, em virtude do princípio da não-discriminação devem ser e estendidos 

aos povos indígenas os direitos de propriedade, bem-estar físico e integridade cultural 

reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

O princípio da autodeterminação dos povos, muito caro ao direito 

internacional, opera no mesmo sentido, uma vez que para garantir o desenvolvimento dos 

povos indígenas é necessário lhes assegurar a possibilidade de se autogovernar e, dessa forma, 

manter suas culturas e tradições. 

Diante desse cenário, pode-se afirmar que a defesa dos direitos dos povos 

indígenas no Brasil atualmente está inserida na perspectiva da defesa dos Direitos Humanos e 

da própria democracia, na medida em que para que esta se concretize é necessário que haja 

uma preocupação com o bem-estar de todas as parcelas da população, sobretudo das mais 

vulneráveis. 

A despeito dos compromissos assumidos internacionalmente e da positivação 

interna dos Direitos Humanos, o Estado Brasileiro revela-se na prática muito negligente em 

relação aos povos indígenas. A lentidão dos processos de demarcação de terras, a falta de 

implementação dos mecanismos jurídicos de proteção e a displicência do Estado em relação 

aos ataques sofridos pelas comunidades indígenas por ruralistas ultrapassam a negligência e 

beiram a legitimação do genocídio dessas populações. 

Ainda que as comunidades indígenas recorram ao sistema internacional de 

Direitos Humanos para exigir que o Estado honre seus compromissos e garanta a observância 

de seus direitos, essa via não lhes garante a satisfação de sua demanda, pois decisões como as 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mesmo que vinculantes, não possuem nenhum 

mecanismo de sanção em caso de descumprimento por parte do Estado. Isso significa que o 

Brasil deixa de colocar em prática os compromissos defendidos e firmados 

internacionalmente, e essas disposições nunca deixam de ser palavras bonitas em um pedaço 

de papel – ou seja, são normas meramente programáticas. 

Dessa forma, fica claro que o desafio em relação à implementação dos direitos 

dos povos indígenas não diz respeito à criação de novos instrumentos jurídicos ou 
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mecanismos de reconhecimento das violações sofridas, mas sim, à vontade política para 

implementar ferramentas que deem efetividade às garantias legais já existentes, sobretudo 

àquelas trazidas no art. 231, caput, da Constituição Federal . 

 

II. MECANISMOS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS 

 

II.1. O DIREITO BRASILEIRO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

A preocupação com os povos indígenas, suas terras e seu modo de vida tem 

sido relevante juridicamente no Brasil desde o tempo da colonização portuguesa. Os 

colonizadores já compreendiam que a posse indígena da terra é caracterizada por seu caráter 

comunitário, indivisível e inusucapível, além de não ser voltada necessariamente à produção 

de bens de comércio mas, ao contrário, estar diretamente relacionada ao sistema de crenças e 

conhecimentos do povo que a possui e a tem como base de seu território. 

A Constituição de 1934 incorporou tais preocupações em seu texto, afirmando 

em seu art. 129 o respeito pelas terras dos “silvícolas” que nelas se achassem 

permanentemente localizados, sendo-lhes vedado aliená-las. O jurista Victor Nunes Leal 

(1914 - 1985) entendia que o objetivo por trás dessa norma constitucional era reservar o 

território dos índios, seu habitat, para que estes pudessem preservar seus traços culturais. 

As constituições seguintes, com exceção da Carta Magna de 1988, 

contentaram-se em apenas repetir esse dispositivo e não se aprofundaram no tema dos direitos 

indígenas. Para o eminente constitucionalista José Afonso da Silva,  

(...) a relação entre os indígenas e suas terras não se rege pelas normas do 

direito civil, sua posse extrapola da órbita puramente privada, porque não é nem nunca foi 

uma simples ocupação da terra para explorá-la, mas base de seu habitat, no sentido ecológico 

de interação do conjunto de elementos naturais e culturais que proporcionam o 

desenvolvimento equilibrado da vida humana. (SILVA, 2013, p. 875). 

A Lei 6.001 de 1973, conhecida como Estatuto do Índio, revela uma tentativa 

por parte do Estado brasileiro de estabelecer normas jurídicas aplicáveis a todos os povos 

indígenas, indistintamente, para regular a questão de suas terras e de sua proteção. Essa 

legislação especial, que está em vigor até hoje, tende a classificar os povos indígenas 

conforme seu grau de dependência em relação à sociedade nacional e deixa de considerar que 

os indígenas não constituem um grupo homogêneo e que, ao contrário, cada um tem seu 

próprio direito e é regido por suas próprias normas. 
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A proteção dos direitos territoriais dos povos indígenas adquiriu um poderoso 

aporte constitucional com a promulgação da Constituição de 1988, a qual expandiu a proteção 

dos direitos dessas comunidades ao reconhecer o direito de terem sua própria organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições (art. 231, caput). Além disso, explicitou três 

importantes obrigações da União, quais sejam: demarcar as terras indígenas, proteger e fazer 

respeitar seus bens. 

Houve uma grande movimentação das organizações indígena em torno 

Assembleia Constituinte, entre 1987 e 1988, para que suas demandas fossem ouvidas e 

inseridas no texto constitucional na forma de garantias. O resultado foi que a Constituição 

promulgada avançou consideravelmente em relação a todo o sistema anterior, tendo em vista 

que considerou o direito à terra como originário; conceituou terra indígena incluindo não só 

aquelas necessárias à habitação, mas à produção, preservação do meio ambiente e as 

necessárias à sua reprodução física e cultural; admitiu a existência de direitos indígenas 

coletivos, reconhecendo a organização social indígena; proibiu a remoção de grupos indígenas 

de suas terras; chamou os índios de índios e lhes deu o direito de continuarem a sê-lo 

(SOUZA FILHO, 2018, p. 91). 

O art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) dispõe 

que a demarcação das terras indígenas pela União deveria ser concluída no prazo de cinco 

anos a partir da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. De acordo com o 

levantamento do CEDI, apenas 7,9% das terras indígenas estavam demarcadas em outubro de 

1987. Este ano, a Constituição Cidadã completa trinta anos desde sua promulgação e o 

cenário de demarcações de terras indígenas não demonstra melhorias. De acordo com o 

levantamento mais recente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), aproximadamente 8% 

das 426 terras indígenas tradicionalmente ocupadas já estão regularizadas, após terem sido 

declaradas e homologadas. 

Não obstante, o fato das terras indígenas não estarem demarcadas não significa 

que estejam desprovidas de amparo constitucional. Isto porque o direito territorial dos 

indígenas sobre suas terras é originário e, portanto, preexistente e independente da 

demarcação. Esse direito resulta imediatamente da Constituição Federal e tem por 

fundamento a ocupação tradicional, que é o único requisito para seu reconhecimento. Assim, 

não é a demarcação que gera o direito dos indígenas à terra, tampouco é indispensável para 

que ele seja reconhecido. Contudo, na prática, a falta de demarcação torna incertos os limites 
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da ocupação indígena e facilita o uso do pretexto da ignorância de se tratar de terra indígena 

quando da ocupação da área por particulares (DALLARI, 2001, p. 32). 

O texto constitucional também consolidou, em seu art. 232 , a possibilidade de 

comunidades indígenas ingressarem em juízo para defesa de seus direitos e interesses, que já 

estava prevista na legislação especial desde 1973, conforme o art. 37 do Estatuto do Índio. 

É possível observar uma clara mudança de paradigma no tratamento da questão 

indígena dado pela Constituição de 1988 em relação à ordem jurídica anterior. O 

reconhecimento da organização social dos povos indígenas, seus costumes, línguas, crenças e 

tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam sinaliza um 

abandono do paradigma de integração do índio à comunhão nacional. Ao contrário, à União 

foi imposto o dever de proteger e fazer respeitar os povos indígenas e seus bens, o que revela 

a intenção do legislador constituinte promover a interação entre culturas e valorização da 

diversidade nacional. 

 

II.2. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada 

pelo Brasil em 2002 e promulgada pelo Decreto n. 5.051 em 2004, dispõe em seu artigo 8o 

que, ao aplicar a legislação nacional aos povos indígenas, os Estados não serão indiferentes 

aos costumes e sistemas jurídicos desses povos . A Convenção busca assegurar o respeito às 

regras de cada povo indígena, levando-se em conta suas especificidades e particularidades. 

Ainda assim, entende que a aplicação das regras jurídicas indígenas, mesmo nos territórios e 

na convivência da comunidades, é possível apenas de forma secundária ao Direito estatal, 

quando a lei for omissa ou desnecessária (SOUZA FILHO, 2018, p. 74). 

O artigo seguinte , contudo, faz uma ressalva no que diz respeito à aplicação 

indiscriminada dos métodos costumeiramente utilizados pelos povos indígenas para repressão 

de delitos cometidos por seus membros. Isso porque, para que possam ser aplicadas estas 

regras, elas devem ser compatíveis com o sistema legal nacional e com os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos. No direito interno, o art. 57 do Estatuto do Índio  traz uma 

regra com caráter semelhante, proibindo práticas cruéis ou infamantes e a pena de morte. 

Na prática, porém, são raras as vezes em que o Estado brasileiro, diante de um 

conflito envolvendo indígenas, reconhece a jurisdição própria daquele grupo e a admite como 

válida por si só para resolver o litígio. Ao não respeitar o pluralismo jurídico e a existência de 

formas próprias de resolução de suas ações e conflitos, o Direito impede que os povos 
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indígenas vivam e se organizem conforme seus costumes e tradições, colocando em risco seu 

direito (VILLARES, 2014). Isso vai de encontro com os princípios constitucionais de respeito 

às características singulares dos povos indígenas e pode ser considerado como uma forma 

retro alimentadora de opressão. Isto é, o indivíduo ou grupo cujas especificidades não são 

reconhecidas tende a não reconhecer sua própria identidade e a se considerar (e a ser 

considerado) à margem da sociedade, de tal forma que nessa condição passa ou continua a 

não ser reconhecido (BARRETO, 2003). 

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, por 

sua vez,  afirma que estes são iguais a todos os demais povos e reconhece ao mesmo tempo o 

direito de todos os povos a serem diferentes, a se considerarem diferentes e a serem 

respeitados como tais. Além disso, a Declaração dispõe que as pessoas indígenas têm o direito 

de viver com integridade física e mental, liberdade e segurança, reconhecendo-lhes o direito a 

não serem forçosamente assimilados ou destituídos de suas culturas. Ainda, leva em 

consideração a estreita relação dos povos indígenas com o meio ambiente, lembrando que as 

terras ancestrais constituem para muitas comunidades o fundamento de suas existências 

coletivas, suas culturas e espiritualidade. 

Para o Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon,  

 

“a adoção da Declaração é um marco na história da 

ONU, quando os Estados-Membros e os representantes 

dos povos indígenas conseguiram se reconciliar com seu 

doloroso passado e se dispuseram a seguir em frente no 

caminho que leva aos direitos humanos, à justiça e ao 

desenvolvimento para todos.” 

 

O Secretário-Geral pediu aos governos e à sociedade civil que incluíssem em 

suas agendas as questões indígenas e lhes dessem a devida atenção, para que aquilo que fora 

estabelecido na Declaração se transformasse em realidade. 

Mesmo com todos esses aparatos legais e garantias, o Estado Brasileiro não 

consegue cumprir com os requisitos mínimos para a satisfação prática dos direitos dos povos 

indígenas. Nesse sentido, André de Carvalho Ramos denuncia em sua obra Teoria Geral dos 

Direitos Humanos na Ordem Internacional: 
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A postura atual do Supremo Tribunal Federal vem se mostrando ambígua e 

incondizente com os compromissos internacionais de adesão à jurisdição internacional de 

direitos humanos assumidos pelo Brasil: o Brasil ratifica os tratados de direitos humanos, mas 

não consegue cumprir seus comandos normativos interpretados pelos órgãos internacionais. 

(2013, p. 162). 

 

III. O CONTEXTO DE VIOLAÇÕES 

São diversas as comunidades indígenas que enfrentam problemas fundiários 

atualmente no Brasil. Os Guarani Kaiowá talvez sejam o maior exemplo, pois a disputa tem se 

agravado exponencialmente nas ultimas décadas e no ano de 2015 eclodiram numerosos e 

violentos conflitos armados entre indígenas e fazendeiros, atraindo a atenção da mídia 

nacional e internacional. Eles são um povo indígena que vive entre o Mato Grosso do Sul e o 

Paraguai e que enfrentou e enfrenta ainda hoje muitas adversidades para conservar o domínio 

de suas terras e manter vivas suas tradições e seu modo de vida. 

O território originário do Guarani Kaiowá era de aproximadamente oito 

milhões de hectares. De toda essa área, apenas 47.670 hectares estão em processo de 

demarcação atualmente, sendo que desses 39.544 estão na posse efetiva dos índios e 8.135 

estão invadidos por terceiros. Os Guarani Kaiowá são um grupo marginalizado que nas 

últimas décadas passou por um processo de perda e redução de seu território, que resultou no 

seu encurralamento em pequenas reservas. Nas terras onde outrora foram dominantes, os 

índios agora ocupam 43 áreas indígenas, de onde mal conseguem tirar seu sustento, pelo fato 

de estarem completamente descaracterizadas: não há matas para colher, plantar, caçar ou 

pescar, nem tampouco outro elemento natural passível de utilização pelos índios, com 

raríssimas exceções (CIMI, 2000). 

Os direitos reconhecidos pela Constituição de 1988 não se veem respeitados 

nas áreas reivindicadas pelos Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, onde estão sob 

constante ataque dos interesses anti-indígenas. Ao não permitir que os Guarani e Kaiowá 

tenham acesso ao seu território originário, para que recuperem a esperança e a possibilidade 

de sobrevivência física e cultural, está sendo contrariado o princípio constitucional de respeito 

à diversidade etno-cultural expresso no art. 231, caput, da Constituição Federal de 1988. 

A inconstitucionalidade da situação em que esse povo se encontra se dá por 

diversos motivos. Primeiramente, a maior parte de suas terras sequer foi reconhecida e está 

longe de ver sua demarcação homologada. Em segundo lugar, não são dados aos Guarani 
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Kaiowá as condições necessárias para sua reprodução física e cultural segundo seus usos, 

costumes e tradições. Por fim, o Estado deixa de reconhecer que, além dos direitos especiais 

assegurados pela sua condição de indígenas, estes indivíduos têm os mesmos direitos a 

assistência e a justiça que qualquer outro cidadão brasileiro (CIMI, 2000).  

Ao longo do século XX, os Guaranis Kaiowá foram submetidos a um processo 

de confinamento em pequenas reservas criadas pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que 

reuniam várias aldeias num mesmo espaço físico, em locais sem qualquer significado para os 

Guarani Kaiowá, distantes das terras originais e escolhidos arbitrariamente pelos funcionários 

do órgão indigenista em função da facilidade de acesso. Simultaneamente, os índios foram 

dispersos, absorvidos por trabalhos rurais nas fazendas da região ou refugiados nas matas. Em 

resposta ao longo e lento processo de retirada de suas terras ancestrais por parte de 

particulares e dos órgãos indigenistas do governo (SPI e FUNAI), os Guarani Kaiowá, num 

primeiro momento, resistiram à ocupação de seu território e corajosamente sacrificaram suas 

próprias vidas para mantê-lo. Posteriormente, durante as décadas de 80 e 90, iniciaram um 

processo de retomada de suas terras. 

Sabe-se que a relação dos povos indígenas com a terra extrapola a concepção 

ocidental de um recurso natural para plantio ou extração, e aproxima-se da noção dos Guarani 

de tekoha, ou seja, lugar que é a base da vida coletiva e social das comunidades, 

intrinsecamente relacionado à sua história e cultura. 

Como visto, ainda hoje os povos indígenas precisam lutar para manter suas 

terras e preservar suas tradições. Estão em curso diversas ações judiciais a respeito da 

demarcação de terras e recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) tentou implementar a 

tese do marco temporal, que apareceu pela primeira vez no julgamento do caso da Terra 

Indígena Raposo Serra do Sol. 

Segundo essa tese, a data da promulgação da Carta Magna vigente, 5 de 

outubro de 1988, seria o referencial temporal para determinar se existia, ou não, a ocupação 

de certo espaço geográfico por comunidades indígenas e, a partir disso, se elas teriam direitos 

originários sobre essas terras. Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes deixa claro que o 

objetivo desse enunciado é dar fim a disputas infindáveis entre indígenas e fazendeiros sobre 

as terras, o que deve ser feito, segundo seu entendimento, não pela via constitucional de 

proteção e respeito a todos os bens dos índios, coibindo e reprimindo os usurpadores, mas 

pela cassação dos direitos dos indígenas (SILVA, 2018, p. 27). Deslocar o marco temporal 

para a data da promulgação da Constituição de 1988 retira os direitos originários dos índios 
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sobre as terras por eles ocupadas que as Constituições anteriores, desde 1934, lhe 

reconheceram e afirmaram (SILVA, 2018, p. 29).  

De acordo com José Afonso da Silva,  

 

“A Constituição de 1988 é importante na continuidade 

desse reconhecimento constitucional, mas não é o marco, 

e deslocar esse marco para ela é fazer um corte na 

continuidade da proteção constitucional dos direitos 

indígenas, deixando ao desamparo milhares de índios e 

suas comunidades, o que, no fundo, é um desrespeito às 

próprias regras e princípios constitucionais que dão 

proteção aos direitos indígenas”. (SILVA, 2018, p. 26). 

 

O absurdo da tese do marco temporal fica evidente quando se percebe que, se 

isso prevalecesse, os invasores de qualquer terra pública se tornariam donos, desde que a 

tivessem invadido antes da vigência da Constituição atual (DALLARI, 2018, p. 273). Isso 

porque as terras indígenas são patrimônio público desde 1850, tendo os índios o direito 

constitucional de usufruto e ocupação permanente. 

No mesmo ânimo, o STF adotou a argumentação de que seria necessário 

provar o “esbulho renitente”, ou seja, a existência de um conflito possessório que comprove a 

luta e a resistência da comunidade indígena diante da invasão de suas terras, para confirmar 

seu direito sobre ela. Essa lógica não se sustenta, vez que é descabido exigir que os índios 

permaneçam lutando o tempo todo, inclusive expondo-se ao risco de serem mortos pelos 

invasores, para confirmar o seu direito de estar naquele território. 

Fica claro que as ameaça aos direitos territoriais indígenas são uma constante 

também na esfera política ao se analisarem projetos como a PEC 215, em tramitação no 

Congresso Nacional – que em por objetivo entregar aos parlamentares a competência para 

realizar a demarcação de terras – e por declarações do presidente-eleito de tendências 

autoritárias e fascistas. Jair Bolsonaro declarou que durante seu governo não haverá 

demarcação de terras indígenas, pois isso representaria um entrave ao agronegócio. Além 

disso, ameaçou extinguir a FUNAI, órgão federal responsável pela proteção e tutela dos 

interesses dos povos indígenas. 
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Se tais ameaças forem concretizadas, seu potencial destrutivo e genocida será 

incalculável, considerando-se que a terra é essencial para a realização do modo de vida de 

diversos povos indígenas, bem como para a manutenção de sua existência e sua perpetuação.  

Nas palavras de Souza Filho (2018, p. 38),  

 

“o aniquilamento dos povos indígenas ainda não acabou, 

continua com a mesma intensidade, com outros métodos e 

outras armas, talvez, mas com o mesmo ódio e fruto da 

mesma arrogância gananciosa”. 

 

IV. A INSUFICIÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

IV.1. DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

É possível depreender do quanto exposto que a equiparação dos direitos 

indígenas a Direitos Humanos não foi suficiente para que tais direitos passassem a ser 

vigentes no cotidiano dessas populações. No plano internacional, o Brasil é signatário de 

diversas convenções e tratados que versam sobre a importância dos princípios de não-

discriminação e autodeterminação, porém isso não é suficiente para que esses dispositivos 

sejam respeitados internamente. 

Enquanto é evidente que a necessidade de positivação dos Direitos Humanos e 

sua garantia por meio de instrumentos de direito internacional e de direito interno são 

extremamente relevantes, também é certo que, no que diz respeito aos direitos dos povos 

indígenas no Brasil, esse modelo é insuficiente para sua efetiva implementação. 

A partir da Declaração Universal de 1948 surgiram diversos órgãos de proteção 

de Direitos Humanos, inclusive a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mesmo assim, 

permanece o desafio de reduzir a distância entre discurso e prática e de tornar real o exercício 

das garantias expressas em uma multiplicidade de textos jurídicos dos quais o Brasil é 

signatário. 

Este ano a Declaração Universal de Direitos Humanos completa setenta anos e 

a Constituição Federal do Brasil, conhecida como Constituição Cidadã, completa trinta anos 

desde sua promulgação. O que se verifica internamente, no entanto, é que um sem-número de 

suas disposições ainda não alcançaram a eficácia prevista e desejada. Para que estas adquiram 
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vigência e deixem de ser continuamente desrespeitadas, é necessário que haja, além da sua 

proteção e reconhecimento formal, vontade política de efetivá-los. 

Uma vez que essa vontade política está muito mais alinhada com os interesses 

anti-indígenas, conforme analisado anteriormente, é possível afirmar que a efetivação de seus 

direitos pelo Estado não virá – pelo menos não num futuro próximo. 

É possível conjecturar que a dificuldade de implementação dos Direitos 

Humanos e a ausência de preocupação real do governo em transformá-los em realidade se dê 

em virtude do modelo de importação dos Direitos Humanos que ocorreu no Brasil. Isto 

significa que o Brasil, sua doutrina e seu ordenamento jurídico, não foram pioneiros no 

desenvolvimento da teoria dos Direitos Humanos, não ponderaram sobre sua razão de ser e 

sua real importância para o aprimoramento da nação como um todo. Ao contrário, a 

concepção dos Direitos Humanos foi incorporada pacificamente pela Constituição de 1988, a 

qual, por essa razão, é um texto de lei que traz previsões demasiadamente idealistas, que não 

condizem com a realidade nacional e que não podem ser implementadas na prática. 

 

 

IV.2. OUTROS OLHARES PARA O DIREITO 

Outro fator que deve ser considerado é a incompatibilidade dos sistemas 

jurídicos ocidentais, etnocêntricos e os sistemas jurídicos e políticos das comunidades 

indígenas. Deve-se recordar que a teoria dos Direitos Humanos é fruto de um esforço dos 

países europeus e dos Estados Unidos para encontrar, após a segunda guerra mundial, bases 

comuns a essas sociedades para que pudessem atingir uma convivência harmônica e 

respeitosa, evitando que as atrocidades cometidas durante a guerra voltassem a ocorrer. 

Embora seu intuito tenha sido deveras louvável, não se pode deixar de considerar que os 

valores elencados como universais e inerentes a todos os seres humanos são, na realidade, um 

reflexo da sociedade que os emanou, ou seja, são valores ocidentais hegemônicos do período 

pós-guerra. 

Isso fica claro quando se consideram alguns costumes e tradições de certas 

comunidades indígenas que o mundo ocidental não consegue compreender ou ver com bons 

olhos. Está em tramitação no Congresso Nacional, mais especificamente na Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, um projeto de lei que cria 

mecanismos para impedir o infanticídio em áreas indígenas. Ocorre que, para diversos povos 

indígenas, o infanticídio é uma prática comum, pois reflete a autonomia da mãe da criança em 
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decidir pela vida ou pela morte dela, como uma forma de seleção relativa a malformações, 

sexo, ou até de combate a mal agouros e espíritos malignos. Ao tentar coibir essa prática, o 

projeto de lei representa uma afronta direta aos princípios de não-discriminação e de 

autodeterminação dos povos. A antropóloga Marianna Holanda, da UnB, entende que  

 

“ao afirmar que o infanticídio é uma tradição cultural 

indígena – como se ele não ocorresse, infelizmente, em 

toda a humanidade – o texto e o parlamento brasileiros 

agem com racismo e discriminação, difamando povos e 

suas organizações socioculturais.” 

 

A compreensão de que sociedades indígenas podem ter concepções culturais e 

cosmovisões inteiramente diferentes da ocidental é bem exemplificada neste excerto da 

pesquisa intitulada Bioética, cultura e infanticídio em comunidades indígenas brasileiras: o 

caso Zuruahá: 

“According to many indigenous peoples, the human body 

is the result of a cultural ‘construction’. This is a complete 

process that stretches from birth to puberty, during which 

time the body receives the marks of the culture and goes 

on being culturally constructed. (...) Acquiring an 

understanding of the place and role of the body within 

indigenous cultures, as well as their notion of person, is 

an essential precondition for understanding the 

significance and implications of infanticide within these 

cultures”. (FEITOSA, 2010, p. 3). 

 

Ademais, a legitimidade do Direito estatal para os povos indígenas se traduz 

pela capacidade que ele tem de garantir-lhes seus direitos, entendendo-se como tais tanto os 

direitos constitucionalmente conferidos aos povos indígenas quanto aqueles que cada 

sociedade indígena entende como sua própria ordem jurídica. 

O Direito estatal é monopolista e busca expandir-se desconsiderando outras 

formas jurídicas existentes, seguindo um modelo de dominação capitalista e mantendo-se 

alheio à diversidade de formas de ordenação social e jurídica que o cerca. Ao invés de assumir 
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essa postura, o Estado tem o dever de respeitar e admitir a coexistência de outros sistemas 

organizacionais ou ordens jurídicas fundadas em normas, usos, costumes e tradições que 

regulam a vida social dos diversos povos indígenas (VILLARES, 2014). 

A declaração do México de 1982, elaborada na Conferência Mundial sobre as 

Políticas Culturais do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), frisa que, 

num espaço o onde coexistem diversas tradições, a essência do pluralismo é o reconhecimento 

de múltiplas identidades culturais. A despeito disso e do reconhecimento da pluralidade 

cultural e étnica do Brasil, expresso nos artigos 215 e 216 da Constituição de 1988, o Estado 

segue relutante em reconhecer de fato formas distintas de organização social, costumes, 

tradições, valores e moralidade, algo imprescindível para que se possa assegurar um 

tratamento minimamente justo aos índios, seus familiares e suas comunidades (VILLARES, 

2014). 

Na prática, isso ocasiona um atrito constante entre sociedades diferentes e 

resulta na imposição da vontade política do ordenamento jurídico do Estado sobre as 

sociedades heterogêneas e dominadas (BARBOSA, 2001).  

O Direito e o Estado dos brancos, que se pretendem universais, gerais e únicos, 

são parciais, especiais e múltiplos, pois a uma sociedade que não é una não pode corresponder 

um único Direito. Haverão de existir outras identidades e expressões jurídicas, ainda que 

simuladas, dominadas, proibidas e, por tudo, invisíveis (SOUZA FILHO, 2018, p. 23). 

Nas palavras de Carlos Frederico Marés de Sousa Filho, 

 

“(...) esta situação de inadequação dos povos indígenas 

para o sistema jurídico clássico capitalista ou burguês ou 

contemporâneo, é também uma demonstração da própria 

incompletude do sistema. E esta incompletude se dá, não 

por se tratarem de povos que vivem em sociedade não 

contemporânea, não burguesa nem capitalista, mas por 

conceberem a vida e a sociedade de forma diferente, e por 

terem uma cultura de cosmovisões diferentes, relações 

diferentes e, evidentemente, Direito diferente”. (SOUZA 

FILHO, 2018, p. 67). 
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É necessário superar esse etnocentrismo jurídico e relativizar o papel do 

Direito ocidental para que se possam valorizar todas as modalidades tradicionais de direito em 

sua especificidade e inteireza. Contudo, ao fazê-lo, o que está em risco é a perda das noções 

de Direitos Humanos que foram conquistadas e as proteções que a elas se atrelam. O 

abandono completo dessa tradição com certeza traria prejuízos em termos de definições e 

valores de base para uma convivência harmoniosa e respeitosa entre sociedades diferentes. 

A solução para esse embate e para a superação desse etnocentrismo ou 

ocidentalcentrismo parece ser o que Luiz Eduardo Soares identifica como uma adesão crítica 

aos Direitos Humanos. Ou seja, deve-se constatar que a intervenção em culturas alheias, em 

nome de valores expressos nesses direitos, é uma postura etnocêntrica, mas que, apesar disso, 

possibilita privilegiar diálogos e negociações (SCHRITZMEYER, 2008, p. 125). Para Ana 

Lúcia Pastore Schritzmeyer, 

Não há como elaborar tais definições [de natureza humana, dignidade humana 

e humanidade] sem aderir a referências temporal e localmente criadas, portanto, não há como 

rechaçar o viés cultural e ocidental dos direitos humanos, mas há, ao assumi-los, como 

explorar suas melhores potencialidades. (SCHRITZMEYER, 2008, p. 126). 

Isso significa deixar em segundo plano o etnocentrismo e suposto 

universalismo a que os direitos humanos aludem e pensar neles a partir de bases comuns para 

melhor a relação entre sociedades diferentes, dando espaço para que suas especificidades 

internas aflorem. A partir desse tipo de diálogo e aprendizado é que a sociedade e o Estado 

brasileiros poderão cultivar relações harmônicas com os povos indígenas que aqui habitam. 

  

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, restou demonstrado que o Brasil conta com uma grande positivação 

legal e constitucional acerca do direitos dos povos indígenas, mas que surte efeitos na prática, 

seja por falta de vontade política, seja por inadequação das fórmulas dos Direitos Humanos à 

realidade nacional. A dificuldade de implementação desses institutos na prática decorre de 

diversos fatores, sendo um dos principais deles os processos históricos de aniquilamento, 

assimilação e apagamento de que as comunidades indígenas foram (e ainda são) vítimas. 

A violência contra as comunidades indígenas é uma realidade desde a chegada 

dos portugueses a essa terras e, conforme visto, se depender dos ruralistas ou de qualquer um 

dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, este genocídio não acabará tão cedo. 
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Ademais, não são raras as ocasiões em que os povos indígenas não têm 

controle sobre decisões que afetam suas vidas e suas terras, como no caso de invasões e 

exploração de recursos naturais por terceiros. O caso dos Guarani Kaiowá, por exemplo, 

representa uma violação expressão ao que determina o art. 10 da Declaração da ONU sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas . 

Diante desse tenebroso quadro, não se pode negar que a positivação legal, 

ainda que insuficiente, é de extrema relevância para a garantia de seus direitos. Investigando-

se a fundo as razões pelas quais esses mecanismos não são aplicados será possível encontrar 

soluções a partir de uma abordagem multidimensional, que conte com a ativa participação dos 

povos indígenas, baseada no respeito à diferença e na sensibilidade intercultural, bem como 

pleno envolvimento de toda a comunidade nacional e internacional. 

Se o Estado Brasileiro passar a reconhecer de fato a pluralidade de sociedades 

e de cultura que compõe essa nação e praticar o respeito à diversidade, ele há de assegurar a 

plena auto-determinação dos povos indígenas. 

Atualmente, muito se fala no “direito à igualdade”, em equidade e no 

tratamento igualitário para todos os seres humanos, independente de gênero, raça, etnia ou 

orientação sexual. Todavia, considerando o contexto atual, talvez seja mais adequado 

propugnar pelo “direito à diferença” (BARRETO, 2003). Esse novo paradigma requer ações 

pedagógicas que despertem uma maior sensibilidade para as diferenças, além de ensinar o 

respeito e apreço por manifestações culturais diversas. 
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