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INTRODUÇÃO

O presente trabalho versa sobre o tema direitos indígenas. Especificamente,
tratamos da noção de pessoa indígena no direito brasileiro positivado em dois
momentos históricos distintos.
O primeiro, representado pela codificação civil que data do início do
presente século, busca entender como esse "direito" excluiu as pessoas e realidades
sociais que os povos indígenas configuram; o segundo, representado pela Constituição
Federal de 1988, procura decodificar o sentido e o alcance da noção de pessoa
indígena a partir do reconhecimento constitucional dos índios, suas organizações
sociais e dos direitos decorrentes desse reconhecimento.
As reflexões sobre o tema são tomadas a partir do singular pessoas indígenas
relacionado às suas sociedades, observando, dialeticamente, a construção coletiva das
pessoas indígenas e como o direito a conceituou. No primeiro momento, excluindo
juridicamente as múltiplas formas pelas quais os índios constroem suas realidades
sociais e, no segundo, incluindo, o reconhecimento constitucional das diferenças que
as pessoas e sociedades indígenas constituem.
A pluralização do singular referenciado desde já se impõe e demonstra a
opção pluralista na abordagem do tema, em razão da diversidade étnico-cultural dos
povos indígenas brasileiros, nossos contemporâneos, que implica ruptura com alguns
"paradigmas absolutos", principalmente no que se refere às concepções jurídicas
homogêneas de sujeito e de Estado-nação.
Como a metodologia do presente estudo é interdisciplinar, realizamos um
esforço epistemológico no sentido de relacionar as questões cruciais da vida concreta
dos índios, suas sociedades e suas organizações sociais no confronto cotidiano com os
modelos sociais juridicizados da sociedade brasileira, no intuito de “entender as
conexões entre os atores potenciais que compartilham identidades sociais, definições
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compartidas do possível e do desejável, reflexões sobre as oportunidades de ação
social, e, por suposto, compromissos mútuos de solidariedade”.1
Sendo assim, a abordagem busca dialogar tanto com diferentes disciplinas
como a antropologia, sociologia, filosofia, economia, história e política como entre
estas e o direito, evidentemente, mantendo os recortes temáticos necessários à
delimitação do campo teórico de cada uma.
A interdisciplinaridade, necessária à abordagem plural que fizemos, uma vez
que a complexidade cada vez mais crescente do mundo atual - representada neste trabalho
pela questão étnica - demanda estudos mais abrangentes e abertos de modo a permitir que
a análise não seja obrigada "a fragmentar o real em compartimentos estanques ou em
estágios superpostos, correspondendo a velhas fronteiras de nossas disciplinas".
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0 reconhecimento constitucional dos direitos indígenas representa, no plano
formal, o fim da exclusão jurídica dos índios e de suas sociedades. Constituem
garantias que devem ser efetivadas e novo paradigma tanto para a interpretação e
aplicação do direito positivado em nível infraconstitucional mediante leitura
constitucional como para regulação específica que atenda aos múltiples aspectos da
complexidade e dinâmica que configuram os povos indígenas em suas relações com a
sociedade brasileira e o Estado.
No capítulo inicial tratamos da noção de pessoa enquanto sujeito histórico
engendrado pela Modernidade e baseado no individualismo. Abordamos também as
influências que este conceito exerceu no direito ocidental moderno, que moldou os
contornos jurídicos do sujeito de direito abstrato, unívoco, descontextualizado e
formalmente igual. A segunda parte do capítulo versa sobre a construção da pessoa em
sociedades tradicionais nas quais se incluem as sociedades indígenas, ou seja, a
construção dos sujeitos culturais indígenas, com configurações e características
distintas daquelas do sujeito da modernidade, aproximando-os conceitualmente dos
atuais e diferenciados sujeitos históricos, coletivos e concretos.

1 HERRERA FLORES, Joaquín. Conferência proferida na Conferência Nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil, realizada no Rio de Janeiro em 2 de setembro de 1999.
2 JAPLASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. São Paulo: Imago, 1976, p. 41.
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As reflexões do segundo capítulo têm como ponto de partida a análise
específica do conceito de pessoa indígena estampado na legislação ordinária e
constitucional e de seus respectivos conteúdos, contextualizando os períodos históricos
em que foram formuladas. Em primeiro lugar, focalizamos o Código Civil Brasileiro,
que remete o tema para legislação especial denominada de Estatuto do índio, ambos
em vigor. Em segundo, os princípios e disposições constitucionais referentes ao tema,
consubstanciados na Constituição Federal de 1988.
O terceiro capítulo está dedicado à crise do Estado Moderno diante do
aceleramento do processo de globalização e do ressurgimento da questão étnica,
buscando situar, na contemporaneidade, os elementos do Estado, que já não são mais
os mesmos de outrora; os pilares, justiça, força e economia que de tão sólidos se
esmaecem, e os princípios, igualdade, liberdade, propriedade, que de tão sinônimos
carecem revista em função do concreto subjacente: a realidade social.
A realidade social brasileira é plural e complexa. Os povos indígenas
compõem o mosaico social dessa realidade e se configuram como sociedades cultural e
etnicamente diferenciadas da sociedade nacional hegemônica. Enxergá-los e
reconhecê-los efetivamente constituem o desafio do Estado na contemporaneidade,
como forma de realização da justiça social, uma vez que essas sociedades indígenas
diferenciam-se substancialmente do padrão moderno de Estado e de direito.
O último capítulo trata dos direitos constitucionais indígenas e da necessidade
de tomá-los efetivos. Passo a passo pretendemos vislumbrar, desde o reconhecimento
constitucional das diferenças étnico-culturais que implica o reconhecimento do sujeito
diferenciado e coletivo de direito, aos seus desdobramentos como a pluralidade de povos e
de modos de construção social da realidade, de organizações e práticas sociais, de
autodeterminação com a valorização dos mecanismos internos que orientem, desde cada
realidade específica, as formas de vida, de justiça e de desenvolvimento adequadas,
desejadas e com perspectivas de futuro, em acorde com os valores de cada povo. Todos
esses aspectos configuram, a partir da realidade indígena concreta e do disposto na
Constituição,

sociedades

e

sujeitos

diferenciados,

demandando

a

efetividade
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imprescindível para a harmonia do Estado democrático e socioculturalmente plural, em
consonância com a realidade multi-étnica brasileira.
Para que isto ocorra, ao reconhecimento jurídico das diferenças que
constituem as pessoas e sociedades indígenas formalizado na Constituição,
obrigatoriamente deverão seguir as garantias de processos institucionalizados,
democráticos e heterogêneos de efetivação, como: participação política e institucional
no âmbito do e com o Estado; autonomia na definição do território e na gestão dos
seus bens; e de atuação segundo seus valores e práticas sociais, que conduzem a um
tipo diferenciado de desenvolvimento, espelhados, primordialmente, na organização
social interna de cada povo, e, sucessivamente, tanto na ordem constitucional brasileira
quanto no conjunto integrado dos direitos humanos, composto pela Declaração
Universal e Pactos de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais além de outras normas
internacionais. Portanto, baseado na diversidade de ordens jurídicas, tanto internas
quanto externas, que constituem a opção teórica pelo pluralismo jurídico.
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CAPÍTULO I
A NOÇÃO DE PESSOA E SUA FICÇÃO JURÍDICA

1. AS PESSOAS NOS SISTEMAS JURÍDICOS MODERNOS

A noção de pessoa nos sistemas jurídicos modernos gerou o conceito de
sujeito de direito ou sujeito da modernidade, caracterizado pela universalidade, o que
equivale dizer que esse modelo único de sujeito, em um só instante, seria clivado em
sujeitos da história, da política, cognoscente e, naturalmente, sujeito de direito.
Relacionando as características do sujeito enquanto ser que pensa, participa
dos processos políticos, e, portanto, abstratamente, situa-se em posição de igualdade
formal em relação aos demais, por sujeito da história entende-se aquele que encarna o
r

modelo projetado pela Modernidade, pois tem consciência e vontade. E nesse sentido
que se verifica, a partir do paradigma racional da Modernidade,3 entre as
características do sujeito, por um lado, a autonomia da vontade para decidir baseandose em suas próprias idéias e, por outro, a responsabilidade pelos atos que praticam. Daí
decorrem três dos mais importantes princípios do direito civil clássico, a saber: a
igualdade, a autonomia e a responsabilidade.

3 A noção de racionalidade moderna que a seguir tomaremos, foi retirada de Luiz Fernando Dias
DUARTE: "Os três séculos que mediam entre o Renascimento e a Revolução Francesa são o tempo
unanimemente designado da Grande Ruptura ou Transformação. Neles se condesam e evidenciam as
demonstrações ideológicas da visão de mundo moderna e neles se difundem e consolidam as implicações
concretas - políticas, economicas e sociais - da nova ordem. Três palavras significativas expressam o sentimento
de mudança radical que pósteros e contemporâneos atribuem ao conturbado período: Renascimento, Reforma e
Revolução. Re-fazer o mundo contra uma tradição de que se suspeita, contra hábitos que se renega.” (DUARTE,
Luiz Fernando Dias e GIUMBELLI Emerson A. As concepções cristã e moderna da pessoa: paradoxos de
uma continuidade. Anuário Antropológico/93. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995, p. 77-8).
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Assim, o sujeito de direito figura como uma categoria central em todo o
direito, pois é o suporte4 das relações sociojurídicas, impulsionadas pelos fatos
concretos realizados socialmente.
Entretanto, esse sujeito que tem vontade, que decide e que é autônomo, está
configurado na noção de indivíduo, e este será o ponto de partida para se saber de onde
vem essa noção, para se definir os delineamentos que se pretende dar no presente capítulo.
O indivíduo é o sujeito da modernidade.5 E o individualismo, por sua vez, o parâmetro
metodológico de análise das relações sociais nas sociedades ocidentais modernas.6
Configuração é o contexto que permite a existência do indivíduo enquanto valor quase
absoluto, é uma idéia móvel, ou seja, cada indivíduo situa-se em seu lugar.7
Segundo Louis DUMONT, as características da modernidade podem ser
singularizadas em uma "configuração de idéias e valores", apontando como principais
e genéricos aspectos os seguintes: individualismo (em contraposição ao holismo),
primazia da relação entre as coisas (em contraposição a relação entre os homens),
absoluta distinção entre sujeito e objeto (em contraposição a distinção relativa,
flutuante), afastamento dos valores em relação aos fatos e às idéias (em contraposição
a sua indistinção ou estreita combinação), classificação do conhecimento em planos
(disciplinas) independentes, homólogas e homogêneas.8

4 "Suporte" no sentido positivista, conforme acentua Agostinho Ramalho MARQUES NETO.
(MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Para a compreensão do sujeito jurídico: uma leitura
transdisciplinar. Conferência proferida no Seminário Nacional de Direito Alternativo, Rio de Janeiro, 1993, p.
9).
5 Segundo Louis DUMONT, a idéia de indivíduo autônomo somente se mostra com a Reforma, pois
o protestantismo introduz a concepção de indivíduo autônomo, com vontade. A vontade é o que caracteriza o
indivíduo, mediante o exercício pleno da razão. (DUMONT, Louis. O Individualismo; uma perspectiva
antropológica da Ideologia Moderna, Rio de Janeiro: Rocco, 1985).
6 Nesse sentido, ver a crítica de Fernando Herren AGUILLAR sobre a insuficiência do
individualismo metodológico enquanto método para as ciências sociais, e, conseqüentemente, para a "ciência do
direito", uma vez que para essas seria impossível atingir o caráter de ciência, segundo os critérios de objetividade
do conhecimento. (AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da Ciência do Direito. 2* ed., São Paulo: Max
Limonad, 1999, p. 19-21).
7 DUMONT, O individualismo... op. cit., 1985.
8 DUMONT, Louis. El indivíduo y las culturas o como la ideologia se modifica por su misma
difusión. In: TODOROV, Tzevetan y otros. Cruze de culturas y mestizaje cultural, Madrid: Jucar
Universidad, 1988, p. 164.
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As características do sujeito da modernidade apontadas acima e apresentadas
pela racionalidade moderna, como naturais, baseado-se no fato de que provêm da
essência da pessoa, constituem o primeiro nó para análise e desate, uma vez que,
abstraindo das diferentes concepções que se possa ter de sujeito, procuram
homogenizar, tanto os sujeitos quanto as sociedades.
Para Michel MIAILLE, a noção de sujeito de direito é uma categoria
histórica e está diretamente relacionada com o modo de produção capitalista. Ao
contrário do que afirmam os autores da Modernidade, procura esse autor demonstrar
que não há naturalidade na equivalência indivíduo/sujeito de direito. Isto porque, ao
correlacionar formas de organização social e de produção diversas, historicamente
distanciadas, abordando desde a sociedade européia, cuja estrutura feudal, burguesa,
capitalista e extratificada em classes sociais, dissemina-se por todas as sociedades
ocidentais, às sociedades tribais, cujas desigualdades entre os indivíduos advêm das
formas e regras de parentesco, demonstra que a equivalência entre indivíduo e sujeito
de direito, enquanto categoria histórica, não surgiu aleatoriamente, mas, foi criada pelo
capitalismo e a este é indispensável.9
Este o sentido que pretendemos encampar no presente trabalho, uma vez que
justifica um outro princípio basilar do direito civil: a propriedade privada, que aliado
aos três primeiros formam o quarteto imprescindível na abordagem jurídica da pessoa.
Sujeito de direito, na acepção jurídica clássica, é aquele sujeito que pode ser
proprietário. Assim foi arquitetado todo o arcabouço conceituai da pessoa no direito
moderno. O sujeito não é somente aquele que pensa, que tem autonomia e que tem
vontade, mas, sobretudo, aquele que tem propriedade.
Para se analisar a noção moderna de pessoa é necessariamente obrigatório
percorrer as linhas de conexão com a noção cristã. A tríade característica do
Cristianismo, verdade, interioridade e vontade, ocupa diferentes configurações na
história do pensamento religioso ocidental. Neste sentido, a influência cristã na

9 MIAILLE, Michel. Introdução Crítica ao Direito. 2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1989.
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formação do conceito moderno de pessoa é evidente, conforme afirma Luiz Fernando Dias
DUARTE, pois "a singularidade do Cristianismo estaria em não ter inventado cada um
destes termos ou valores, mas no fato de ter impreso à sua interrelação e ao seu
imbricamento um imperativo de necessidade", e, continua: "a permanência desse imperativo
é que marca, a nosso ver, o essencial da herança cristã para a cultura moderna".10
A noção cristã de pessoa fundamenta-se ontologicamente na cultura
helenística,11 ou seja, a sociedade romana do Século II, que era cacterizada pelo
estatuto da desigualdade. De um lado os "bem nascidos" e por outro os "seus
inferiores". Entre os primeiros situavam-se os homens livres com patrimônio e os
dirigentes; já os segundos englobavam toda uma plêiade de subalternos como os
escravos, mulheres e crianças, assim como os libertos e clientes, todos vivendo sob o
jugo do senhor.12
Nessa época, o corpo enquanto existência circunstancial era concebido como o
depósito do "divino espírito santo"; havia unidade e relação entre o corpo/temporalidade e
a alma/eternidade. Entretanto, somente o corpo dos homens livres tinham esse privilégio,
porquanto eram estes que possuíam o status de pessoas.13 Assim, na qualidade do que se
pode chamar de pessoas divinas, o homem deveria dominar o corpo diante das latências
sexuais, consequentemente mundanas,14 porque o corpo estava vinculado a Deus e
distante da natureza, portanto, insuscetível de transformação. Era "matéria sólida,
totalidade difusa, não era algo que se pudesse transformar."15

10 DUARTE, op. cit., p. 79.
11 Sobre as sociedades grega e romana ver: COULANGE, Fustel de. A cidade antiga; estudos
sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e de Roma. 12. ed. Tradução de: Jonas Camargo Leite e
Eduardo Fonseca. São Paulo: Hemus, 1998.
12 DUARTE, As concepções... op. cit. p. 81.
13 Id., p. 82.
14 Ao analisar o individualismo na perspectiva cristã, Louis DUMONT diz que o indivíduo do
Cristianismo é um indivíduo fora do mundo, comparando-o com os renunciantes monges do deserto. Explica que
nos primeiros tempos do Cristianismo existia uma distinção dualista entre verdade e realidade; verdade esta na
relação do homem com Deus e realidade, com o mundo. (DUMONT, O individualismo..., op. cit., p. 81).
15 Id., p. 82.
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Para Franz HINKELAMMERT, esta dominação do corpo pela ideologia
religiosa cristã está diretamente ligada com a noção de pecado de Santo Agostinho e,
como conseqüência, da lei. Para o pensamento cristão, toda reação natural do corpo é
concupiscência, portanto, pecado. Assim, em nome da corporeidade, começa-se a lutar
contra as reações do corpo. A fome, o amor sensual, comer com desejo, o bebê que
chora para mamar, todos estes aspectos caracterizam a concupiscência; portanto, devese criar um corpo sem desejos, distanciado da materialidade, regulado pela lei:
A lei, obviamente, luta contra a concupiscência. Quanto mais se luta contra a concupiscência, mais
se absolutiza a lei e mas se luta contra a corporeidade mesma. A lei absoluta se impõe, e é
promulgada como lei de Cristo. É a lei da universalização do corpo abstrato sem concupiscência ao
contrário do corço real com suas reações sensuais, e, do império por seu domínio universal além de
todos os limites.

Já nos séculos que se sucederam, a noção do corpo toma outras
elaborações, enquanto substancia passível de modificações, como exemplifica Luiz
Fernando Dias DUARTE:
No Século III, o ideal de um corpo passível de transformação sofreu um conjunto de elaborações
importantes. Desenvolveu-se, especialmente entre o clero grego, uma espécie de estética da
virgindade, que deslocou a ênfase dos celibatários de grupo (...) para os corpos das^ovens virgens,
imagens de um indivíduo situado desde o nascimento acima das pressões mundanas.

Por volta do Século IV e seguintes, a história registra o primeiro momento
de criação da Igreja católica, e o Cristianismo passa a ser pioneiro em matéria de
universalização de valores. Nesse ínterim, a configuração do indivíduo era de
complementariedade hierárquica, o mundo era divino e o Estado estava englobado
pela Igreja.
As crises e os rompimentos nas relações Estado/Igreja favoreciam e, de certo
modo, reforçavam o papel predominante da Igreja, uma vez que os valores

16 HINKELAMMERT, Franz. El grito dei sujeto. Del teatro-mundo dei evangelio de Juan al
perro-mundo de la globalización. San José: DEI, 1998, p. 77. (Textualmente: "La ley, obviamente, lucha
contra la conpiscencia. Cuanto más se lucha contra la concupiscência, más se absolutiza la ley y más se lucha
contra la corporeidad misma. La ley absoluta se impone, y es promulgada com ley de Cristo. Es la ley de la
univesalización dei cuerpo abstracto sin concupiscência en contra dei cuerpo real con sus reacciones sensuales, y
dei império por su dominio universal más allá de todos los limites.") A tradução, no corpo do texto, é minha.
17 DUARTE, As concepções..., op. cit., p. 88-9.
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universalizados pela religião e a devida obediência dos governantes aos mandamentos
do Deus cristão, em última análise, submetiam os dirigentes aos desígnios dos papas,
representantes legítimos de Deus na terra.
Com a Reforma, nascida por razões religiosas e tendo como ponto de partida
a crise da sociedade medieval em razão do relaxamento da fé e dos costumes, entre
outros, nasce uma nova ideologia, de raízes cristãs, no entanto, substancialmente
diferenciada da ideologia Católica: o Protestantismo. Nesta fase que alguns autores
apontam como a passagem da tradição clássica para a Modernidade, o indivíduo não e
mais um ser fora do mundo; passa a ser o indivíduo no mundo. Assim, a vontade toma
outros contornos, como produto da razão. Neste sentido, mais tarde, teoriza Max
Weber, abordando a relação do homem no mundo a partir do trabalho; este definido
como uma das formas de relacionar o homem com Deus.18
Para Enrique DUSSEL, a Modernidade é Renascimento, e distingue-a em
duas etapas: a primeira Modernidade (1492-1630), a qual chama de "Modernidade
hispânica" é caracterizada pelo humanismo renascentista, vinculada à cristandade
mediterrânea e musulmana, na qual foi manejada as idéias de qualidade, subjetividade
e de gestão de um novo "império-mundo", baseado na centralidade dominante e
hegemônica de uma cultura integral, com língua, religião, ocupação militar,
organização burocrático-política, expropriação econômica, transformação ecológica.19
A segunda Modernidade (1630-1945), denominada de "Modernidade da
Europa central" - hoje erroneamente conhecida como única - já não é mais impériomundo e sim, "sistema-mundo", dada a necessidade de administrar a enormidade das
conquistas. Estas vão desde o aspecto da expansão colonialista ao desenvolvimento
das novas tecnologias advindas com a Revolução industrial. Nesta fase pensa-se em

18 WEBER, Max. A Ética protestante e o espírito do capitalismo. 12. ed. Tradução de M. Irene de
Q. F. Szmrecsányi e Tomás J. M. K. Szmrecsányi. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1997, p. 53.
19 DUSSEL, Enrique. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión.
México: Editorial Trotta, 1998, p. 58-9. (As datas, tanto no que se refere à primeira quanto à segunda
Modernidade, não constam no texto do livro, entretanto, foram apresentadas pelo autor durante conferência na
Universidad Internacional de Andalucía, realizada no dia 10.11.97, por ocasião da Mastria: Teorias Críticas dei
Derecho, Multiculturalimo y Derechos Humanos.)
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simplificação da complexidade, para o aumento da eficácia administrativa (o
qualitativo dá lugar ao quantitativo); a subjetividade é reduzida ao "eu penso", logo
"existo", portanto, desprezando toda materialidade do sujeito e transformando-o em
abstrato; o capital se toma transnacional.20
Por outro lado, as características do sujeito da modernidade apontadas
anteriormente, nos levam à conclusão, a partir dos postulados de Louis DUMONT,
que a base da sociedade modema é hierárquica porque se sustenta a partir de uma
hierarquização de valores (liberdade, igualdade), e, mais importante ainda, que uns
valores são mais importantes do que outros, a exemplo do valor liberdade, que se
sobrepõe, ante tantas desigualdades sociais do mundo contemporâneo, como o direito
à moradia ao trabalho e ao meio ambiente equilibrado ecologicamente,21 entre outros.
Esse indivíduo unívoco da modernidade, cuja racionalidade abstrata, encerrase, isoladamente, em si mesmo, foi o paradigma filosófico para a formulação do
sujeito de direito nos sistemas jurídicos modernos, ao pressupor o exercício pleno da
razão e da autonomia, na manisfestação da vontade. Disso trataremos, mais
especificamente, na próxima seção.

2. O INDIVIDUALISMO NO DIREITO. CONFIGURAÇÕES E TIPOS: OS
SUJEITOS DE DIREITO

As categorias apresentadas anteriormente, caracterizadoras do sujeito da
modernidade, consolidaram o individualismo. No dizer de Luiz Fernando Dias DUARTE,
"sob o império de dois valores que se apresentam como novos: liberdade e igualdade,22
O modelo individualista de análise das relações sociais, denominado nas
ciências sociais de individualismo metodológico, está baseado, reafirma-se, em
pressupostos de validez universal, cujas principais características são: a objetividade
20 DUSSEL. Ética de la ..., op. cit., p. 59.
21 DERANI, Cristiane. Naturaleza y cultura en la formación dei derecho fundamental al medio
ambiente equilibrado. Sevilla:[s.n.], 1999, p. 1-8.
22 DUARTE, As concepções..., op. cit., p. 100.
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do conhecimento, a hierarquia - enquanto englobamento do contrário - e as oposições
binárias. Por um lado, a totalidade que engloba; por outro, uma ou mais
particularidades englobadas.23
Durante meados do Século XIX, época caracterizada por uma grande tensão
metodológica nas ciências sociais, uma vez que o mundo sofria rápidas transformações
tecnológicas causadas pelas necessidades de reestruturação da sociedade em face das
Revoluções Burguesas e desenvolvimento do Capitalismo, as ciências sociais viviam
uma crise de afirmação, pois se deparavam com as insuficiências do método positivista
- e dominante - emprestado das ciências naturais, ao mesmo tempo em que necessitava
afirmar-se enquanto ciência.
O individualismo metodológico, em sua pretensão de universalidade, busca
dar respostas universalmente válidas através da objetividade do conhecimento. O
método individualista tem como pressuposto que "um intérprete não pode ter nenhum
compromisso com uma visão global (holista) da sociedade, se quiser interpretar
objetivamente. Não pode ter nenhuma visão do todo, porque a visão do todo é
impossível cientificamente".24
Nessa época, as discussões filosóficas na Europa - então centro disseminador
de ideologias - giravam em tomo de duas escolas de pensamento neokantiano: a
Escola de Baden, cuja linha de raciocínio fundava-se "essencialmente na filosofia dos
valores e da cultura kantianas", com caráter historicista e de valorização da cultura,
com especial atenção à idéia de razão prática; e a Escola de Marburgo, contrariamente
à primeira, privilegiando os aspectos lógico-formais da epistemologia de Kant.25
Foram as idéias dos pensadores dessas duas escolas que influenciaram
Weber na formulação do conceito de neutralidade axiológica, muito embora não se

23 DUARTE, Luiz Fernando Dias. Da vida nervosa nas classes trabalhadoras urbanas. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1986, p. 35-56.
24 AGUILLAR, Metodologia..., op. cit., p. 20-1.
25 PAIXÃO, Cristiano. Max Weber e a Neutralidade Axiológica nas Ciências Sociais. In:
ARRUDA JR, Edmundo Lima de. Max Weber: Direito e Modernidade, Floriapolis: Letras Contemporâneas,
1996, , p. 136. (O autor aponta como principais expoentes da escola de Baden e Marburgo, respectivamente:
Windelband, Rickert, Dilthey e Georg Simmel; Herman Cohen, Paul Natorp e Ernest Cassirer).
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possa afirmar com certeza essa influência, segundo informa Cristiano PAIXAO,
citando BOBBIO.26 Ancorado na neutralidade axiológica, o cientista social deve
abstrair-se de valores na análise de um fato, situação que, segundo os autores críticos
da objetividade do conhecimento nas ciências sociais, é praticamente imposível.27
O direito moderno, enquanto integrante do conjunto das ciências sociais,
evidentemente, aportou as influências do cientismo característico das correntes
filosóficas dominantes na formulação do pensamento moderno. Em sendo assim, era
necessário dotar a "ciência jurídica" de caráter científico, elaborando conceitos,
inclusive o de sujeito,

cujos níveis de abstração e generalização foram

consubstanciados em um conjunto ideal de normas, consideradas enquanto unidade,
com validez universal.
É nesse contexto positivista de grandes sistematizações, que surgem as
pioneiras codificações civis do século XIX, como o Còde de Napoleón e o BGB,
instituídas com a pretensão absoluta de disciplinar a esfera privada das sociedades
francesa e alemã, respectivamente. Esses códigos não somente organizaram as relações
sociais dessas sociedades, como deitaram raízes por todo o mundo dito ocidental
exportando seus modelos, indiferentes às distintas configurações sociais de países
também distintos.

26 PAIXÃO, Max Weber e a ..., p. 136.
27 No Brasil, teóricos como Agostinho Ramalho MARQUES NETO: "Mas falemos agora, um
pouco, não mais desse sujeito de direitos, coletivo ou não, constituído como protagonista de uma relação jurídica
e assujeitado a uma ordem jurídica que se supõe unívoca e universal e que o toma como seu destinatário
precisamente na medida em que o situa num lugar concebido como necessariamente exerior a estrutura dessa
mesma ordem. Falemos de um outro sujeito, de um sujeito de que pouco se fala, que os discursos jurídicos
procuram implícita ou explicitamente eliminar para 'purificar-se' e no qual geralmente não reconhecem a
manifestação de uma Junção de anunciação da qual as diversas teorias jurídicas são os enunciados. O
positivismo kelseniano em particular - mas isso ocorre, em grau maior ou menor com todas as correntes do
pensamento jurídico - busca consumar a exclusão desse sujeito 'teórico', desse sujeito cuja inaíastável presença
no interior da estrutura da enunciação provoca constantes perturbações, desvios, afetando, sempre que irrompe, a
estabilidade do sistema teórico, o seu teor de coerencia, mediante a presentificação da falha no discurso, de sua
incompletude, da falta, emfim, que o pensamento jurídico, em sua vontade de totalidade, pretende tamponar com
a ficção de um direito sem lacunas. Essa exclusão do sujeito, ou - para ser mais rigoroso e deixar incidir aqui um
significante vindo do campo psicanalítico e que foi um pouco trabalhado páginas atrás - essa foraclusão do
sujeito da anunciação, KELSEN procura consumá-la recobrindo o sujeito com o véu, para ele espesso, da
neutralidade científica." (MARQUES NETO, Para a... op. cit., p. 12). Ainda, no Brasil e em outras partes do
mundo: Paulo FREIRE, Clèmerson Merlin CLÈVE, Franz HINKELAMMERT, Enrique DUSSEL, em cuja
abordagem crítica que fazem das ciências sociais, procuram explicar e explicitar as causas que geram a exclusão,
o formalismo jurídico, a pobreza, a vítima.
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Não e sem razão que Louis DUMONT, analisando a difusão da ideologia
moderna e, numa espécie de autocrítica pois o texto está subjetivado, se refere ao
universalismo da cultura francesa como:
Um povo, cuja cultura dominou o mundo civilizado como é o caso da cultura francesa no século
XVIII, vê seu etnocentrismo tão reforçado a ponto de, dois séculos depois, continuar vendo que seus
valores são reconhecidos pelos demais povos, tenderá a rebaixar ao nível de extravagâncias ou
grossuras, inclusive torpeza, as maneiras de ser que se distanciam das suas. Além do que, se as
culturas são maneiras coletivas de ser, e, se nossos valores franceses, e, ainda mais geral, modernos
- liberdade e igualdade -, são individualistas, cremos que nossa cultura, universalista por direito
próprio, somente pode subordinar ou subestimar as demais maneiras coletivas de ser que
encontra

Entretanto, é o mesmo Louis DUMONT que analisa as modificações que se
operam nos valores da modernidade, quando estes são trasladados para sociedades de
países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento,29 criando uma espécie de
modernidade mestiça, em que se mesclam valores modernos (universais) com valores
tradicionais (particulares). A abordagem, um tanto pessimista frente ao poder
avassalador de se impor que possuem os primeiros, o faz concluir descortinando a
existência de novos modos de ser universais adaptados ao lugar de construção e,
residuais modos de ser antigos ou tradicionais. Entretanto, esses novos modos de ser
são vistos de maneira prospectiva, porquanto constituam etapas para se atingir a
modernidade ou o desenvolvimento.30 Equivale dizer: o mundo, em um futuro
próximo, constituirá uma unidade de pensar, com pessoas e modos de ser idênticos.

28 DUMONT, EI indivíduo y..., op. cit., p. 160. (Texto original: "Un pueblo cuya cultura ha
dominado el mundo civilizado como la cultura francesa en el siglo XVIII ve hasta tal punto
reforzado su etnocentrismo que incluso dos siglos después, si sigue viendo que sus valores
son reconocidos como vigentes por los demás pueblos, tenderá tendencia a rebajar al rango
de extravagancias o groserías, incluso de torpezas, las maneras de ser que se alejan de las
suyas. Además, si las culturas son maneras colectivas de ser y si nuestros valores franceses, y
más en general modernos - libertad, igualdad -, son individualistas, caemos en la cuenta de
que nuestra cultura, universalista por derecho proprio, sólo puede subordinar o subestimar
las demás maneras colectivas de ser que encuentra"). Tradução livre do autor.
29 DUMONT, EI indivíduo y... p. 160. O autor usa os conceitos: "desarrollados",
"subdesarrollados" e "en vias de desarrollo", fazendo menção à época em que o desenvolvimento era tido como
unívoco, significando progresso.
30 Id. Ibid.
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A disciplina das pessoas na esfera jurídica ficou adstrita à ordem civil, que a
configurou segundo os papéis de atuação social, normatizando-a unívoco e
abstratamente ao nível da mais absoluta generalização classificatória. Desta forma, as
pessoas, no âmbito jurídico, podem ser encontradas na denominação de pai, mãe,
esposo, querelante, requerido, delinqüente, consumidor, entre tantas outras e
inumeráveis formulações.
No direito brasileiro, a noção de pessoa situa-se no Código Civil, na
Constituição e, também nos chamados microssistemas legais.31 Entrementes, é no
Código Civil enquanto formulação jurídica de caráter central para o regulamento das
relações sociais privadas, à epoca de sua elaboração, que se encontra definido, ainda
que indiretamente, o reconhecimento da pessoa e dos direitos da personalidade, o que
vale dizer o homem com aptidão para ser titular autônomo de relações jurídicas.32
Essa noção de pessoa vem da Roma antiga, derivando-se da palavra
persona,33 cujo sentido, antes mitológico e simbólico, passou para o direito tomando
sentido jurídico de sujeito de direito, ou seja: a qualidade humana de sujeito de direitos
e obrigações. O sujeito de direito, segundo explica Roberto José VERNENGO, "era,
assim, uma construção teórica da ciência do direito, requerida para elaborar o material
normativo oferecido pelo direito positivo. E, essa abstração, não deveria corresponder,
com nenhum ser humano real."34

31 Esta afirmação encontra respaldo nos novos direitos coletivos, como o direito do consumidor, cuja
titularidade é difusa, não se pode determinar, pois é coletiva. Esses direitos estão consagrados na Constituição
como o direito ao meio ambiente equilibrado.
32 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil, 3. ed. Coimbra: Coimbra
Editora, 1986, p. 191-7.
33 Segundo Mareei MAUSS, criticando a relação que os autores clássicos do Direito Romano
fazem entre máscara e persona: "parece que o sentido original da palavra fosse exclusivamente máscara.
Naturalmente, a explicação dos etimologistas latinos: (persona vem de per/sonare, a máscara através (per)
da qual ressoa a voz do ator), foi inventada posteriormente (se bem que haja distinção entre persona e
persona muta, o personagem mudo do drama da pantomima). Na verdade a palavra não parece provir de
boa fonte latina; talvez seja de origem etrusca, como outras palavras terminadas em na". (MAUSS, Marcel.
Uma categoria do espírito humano: a noção da pessoa, a noção do "eu". In: Sociologia e antropologia.
São Paulo: Edusp, 1974, p. 227-228).
34 VERNENGO, Roberto José. Curso de Teoria General dei Derecho. 2. ed. Buenos Aires:
Cooperadora de Derecho y Ciências sociales, 1976, p. 264 (Texto original: "...era así una construcción teórica
de la ciência dei derecho, requerida para elaborar el material normativo ofrecido por el derecho positivo. Y no
correspondia confundir essa abstracción con ningún ser humano real."). Tradução livre do autor.
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Antonio

Peres

GEDIEL,

o

direito

moderno,

que

pertinentemente denomina de "direito ocidental moderno", toma como fundamento o
contrato social (rousseauniano), com a pressuposição de que todos os integrantes da
sociedade ao firmarem esse pacto, estariam, ao mesmo tempo abrindo mão da
liberdade (estado de natureza) para construir a sociedade civil e reconhecendo
"qualidades inatas e especiais ao homem".35
O Inatismo, doutrina filosófica segundo a qual existe em todos os homens
qualidades, idéias ou princípios inatos, constitui o principal fundamento epistemológico
do direito natural, e, como referenciado acima, serve de base para o direito moderno, bem
assim a textos jurídicos, declarações e pactos internacionais de direitos humanos. O
sujeito desses direitos, segundo a forma moderna, são as pessoas universais, conceito que,
no entender de Joaquin Herrera FLORES, leva ao universalismo, à titularidade exclusiva
de direitos individuais e ao favorecimento do mercado.36
O mesmo autor, em artigo recente, critica a fundamentação naturalista e a
universalidade dos direitos humanos, contida na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, reflexo de princípios e valores do pensamento moderno:
No processo de sua redação, seus autores se empenharam em propor uma definição ’universal' da
natureza humana. Diante das múltiplas dificuldades que supunham essa tarefa e das diferentes
resistências com as quais se depararam, optaram, ao modo ocidental-liberal de pensamento, 'abstrair'
as circunstancias, as plurais e distintas circunstâncias nas quais se desenvolvem as vidas das
pessoas. Esta foi a razão pela qual se chegou ao consenso sobre uma visão 'ideal', para não dizer
metafísica, de pessoa. Observem o preâmbulo e o artigo 1.1 da Declaração, para se perceber de que
se está falando de uma pessoa não situada, definida à margem de seus contextos sociais e pessoais

35 GEDIEL, José Antonio Peres. Tecnociência, dissociação e patrimonialização jurídica do
corpo humano. In: FACHIN, Luiz Edson (Org.). Repensando fundamentos do direito civil brasileiro
contemporâneo, Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 61.
36 FLORES, Joaquin Herrera. Conferência ministrada no Programa de Doctorado Derechos
Humanos y Desarrollo, na Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Espanha, no dia 12.1.99.
37 FLORES, Joaquin Herrera. Presupuestos básicos para educar en derechos humanos. El
“diamante ético”. Revista Andalucía Educativa, Junta de Andalucía - Consejería de Educación y Ciência, n. 16,
1999, p. 8 (Texto original: "En elproceso de su redacción, sus autores se empeharon enplantear una definición
“universal” de naturaleza humana. Ante las multiples dificultades que suponía esta tarea y las diferentes
resistências con que se encontraron, optaron, al modo occidental-liberal de pensamiento, por “abstraer” las
circunstancias, las plurales y distintas circunstancias en las que se desarrollan las vidas de las personas. Esta
fue la razón por la que se consensuó una vision “ideal”, por no decir metafísica de la persona. Véanse el
Preâmbulo y el artículo 1.1 de la Declaración para darse cuenta de que lo que se está hablando es de una
persona no situada, definida al margen de sus contextos socialesy personales"). Tradução livre do autor.
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A visão ideal de pessoa - ser humano, indistinto, descontextualizado -, enquanto
conceito universalmente válido, cuja trama do nó começamos a desvendar, parece
insuficiente para conceituar a pluralidade de sujeitos e modos de ser existentes no mundo.
Como já afirmamos, por ser a pessoa o suporte das relações sociojurídicas e
delas as mais interessadas, o exercício dessas relações deve atender ao pressuposto da
pluralidade enquanto forma de contextualizar o sujeito. O "trânsito jurídico", o
"projeto parental" e as "titularidades"38, somente existem enquanto objetivações do
direito. O que fundamenta esse direito, para que seja justo, não poderia deixar de ser a
realidade social, concreta, múltiple, reflexo da diversidade que compõe a vida real em
seu processo cotidiano de construção e reconstrução. Esta é uma questão
contemporânea que merece muitos desdobramentos e será tratada posteriormente.
Retomemos ao sujeito da modernidade. O Código Civil brasileiro, como já
foi afirmado anteriormente, vincula-se ao pensamento e ao direito modemo, adotando
o conceito genérico de sujeito universal, qual seja: sujeito de direito é uma pessoa e
pessoa é o homem39. Entretanto, não define diretamente o que é pessoa, fazendo-o
indiretamente, ao estabelecer como marco inicial da personalidade humana, o
nascimento com vida.40 Dessa definição, retira-se a vinculação que o Código faz entre
pessoa e personalidade.
A personalidade é um atributo do homem que o qualifica enquanto sujeito de
direitos, isto é, sujeito de direitos e de obrigações.41 A capacidade de ser sujeito de

38 A busca de novos paradigmas para o direito privado clássico está muito bem "situada" na
formulação de Luiz Edson FACHIN: "No modelo herdado dos valores vigorantes no final do século passado, um
ruído, elementos estranhos. Nova, a pauta das discussões. Crises e transformações emergem, gerando mudanças
nos papéis tradicionalmente cometidos aos institutos fundamentais do Direito Civil: trânsito jurídico (contrato),
projeto parental (família) e titularidades (posse, apropriação)" (FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do
Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 5).
39 Entendido tanto como ser humano, tanto como gênero, superioridade. A modernidade supõe
para a mulher a mais absoluta exclusão e o Código reflete isto, se observadas as limitações de atuação da
mulher no âmbito público. As coisas estão mudando, os estudos de gênero e as teorias feministas muito
contribuem nesse sentido.
40 BRASIL. Lei 3.071, de Io de janeiro de 1916 (Código Civil). Art. 4o - A personalidade civil do
homem começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro.
41 DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil, Rio de Janeiro: Editora Rio (s.d.), p. 169.
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direitos e obrigações, enquanto "substancia da personalidade jurídica",42 não deve ser
confundida com a noção de capacidade civil, porque esta, além de englobar a
capacidade de o homem ser sujeito de direitos e obrigações, ou seja, capacidade de
direitos, se desdobra, ainda, em outro tipo: a capacidade de exercício.
Segundo define Carlos Alberto da MOTA PINTO, a capacidade de exercício
é "a idoneidade para atuar juridicamente, exercendo direitos ou cumprindo deveres,
adquirindo direitos ou assumindo obrigações."43 Por outro lado, a equivalência sujeito
de direito = pessoa = homem não é absoluta.44 Ha que se fazer a distinção entre pessoa
física = homem e pessoa jurídica = ficção jurídica, criada para conferir personalidade a
uma associação de homens ou patrimônio. Nesse sentido, San Tiago DANTAS define:
"Pessoa física, portanto, é o próprio homem. Pessoa jurídica é um grupo de homens, a
que se atribui artificialmente unidade, de tal modo que se pode fazer desse grupo o
sujeito de direito.45
Interessa-nos, de perto, os dois aspectos que formam a dicotomia clássica de
pessoa, para demonstrar sua ficção jurídica, "enquanto algo que não tem existência
real; é artificialmente criado pela lei, tratando-se, portanto, de pura ficção legal".46 De
um lado, a pessoa física, o sujeito universal ou, na conceituação de Ricardo Luis
LORENZETTI, sujeito "isolado";47 de outro, a pessoa jurídica, a atribuição artificial de
personalidade a um conjunto de homens ou a um patrimônio.

42 DANTAS, Programa ..., p. 170.
43 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil, 3. ed. Coimbra: Coimbra
Editora, 1986, p. 193.
44 Observe-se que ao longo da história existiram pessoas sem o status de sujeito de direito, como é o
caso dos escravos; ou pessoas na atualidade que não são humanas: o estado, uma empresa; também se atribui
dereitos a coisas, como, por exemplo, o direito dos monumentos históricos a serem preservados, entre outros.
45 DANTAS, Programa de... op. cit., p. 169.
46 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998, p.
187. Óscar CORREAS chama a ficção jurídica de fantasia quando diz: "Nada tem de estranho, portanto, que as
fantasia s sejam causa do direito. A questão é como se constroem de maneira que sirvam ao grupo de poder"
(CORREAS, Óscar. Introdução à sociologia jurídica.Tradução de: Carlos Souza Coelho. Polo Alegre: Crítica
Jurídica, 1996, p. 144).
47 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito Privado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1998, p. 83.
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Ao longo da história, começando pelos romanos, os juristas se debruçaram
em estudos explicativos para teorizar acerca da atribuição da personalidade jurídica
a este ente4* pretendidamente real que é a pessoa jurídica. Roberto José
VERNENGO aponta duas delas como as mais importantes: a "teoria da ficção" e a
"teoria da realidade".49
A teoria da ficção, atribuída a Savigny, propugna que, ao atribuir a um ente
que não é ser humano, qualidades próprias deste, como a vontade e intenção, o
legislador "supõe", dogmaticamente, a existência dessas qualidades em um ente
fictício, desconsiderando o conteúdo psicológico, verificável empiricamente,
que a vontade bem como a intenção traduzem. Já a teoria da realidade,
sustentada por juristas alemães e franceses do século XIX, de modo diverso,
afirmam que não há qualquer ficção nesse processo de atribuição. O legislador
apenas positiva o que está no fenômeno social, estado, associações, fundações, com
realidade distinta do homem.50
Desde logo percebe-se a que ponto chega a abstração do direito positivado
no que se refere ao tema das pessoas.
O sistema privado clássico foi concebido, como se viu, a partir das idéias que
deram sustento à Revolução Francesa no final do século XVIII e ao longo do século
XIX, acompanhando o desenvolvimento do Capitalismo, em cuja trama encontram-se
urdidos os princípios da igualdade e da liberdade, enquanto orientadores de uma nova
era, que deixava para trás o regime das desigualdades e permitindo a todo homem - em
geral - de ter acesso ao estatuto de sujeito de direito.51
Se, por um lado, a nova formulação do direito privado instituía os princípios
libertadores da velha ordem da desigualdade, por outro, engendra um sistema calcado

48 No sentido formal de pessoa, como conceitua Miguel Maria SERPA LOPES. (SERPA LOPES,
Miguel Maria de. Curso de Direito Civil, Vol. I, 7. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1989).
49 VERNENGO, Curso de..., op. cit., p. 265.
50 Id., p. 266.
51 SERRÈS, Michel. O contrato natural. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.
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na propriedade privada e no individualismo. Essa formulação, segundo Luiz Edson
FACHIN, construiu uma "moldura", uma certa "arquitetura de sistema" que, na
atualidade, corresponde a um "projeto teoricamente desfigurado".52
Essa moldura de sistema, além de pretender-se absoluta, pretende também
dar o contorno do que nela cabe. Entretanto, basta olhar para a realidade, para enxergar
que muito ali não cabe. A noção de pessoa, calcada no racionalismo da modernidade e
estampada no Código Civil, não contempla, bem como não dá conta da diversidade de
pessoas e de modos de ser que a realidade brasileira encerra.
Especificamente, percebe-se, desde já, que não cabem as pessoas
indígenas.53 Além disso, como parte integrante do contexto social brasileiro os
povos indígenas, enquanto pessoas e sociedades com culturas54 diferenciadas da
sociedade nacional, ficaram à margem do sistema civilista, englobados pelo
"estatuto da exclusão".55
Esboçaremos, na seção seguinte, os delineamentos possíveis para a
caracterização desse sujeito diferenciado, numa tentativa de entender e contrapor o

52 FACHIN, Luiz Edson. Limites e possibilidades da nova teoria geral do direito civil. Revista
Jurisprudência Brasileira, n° 172, Curitiba: Editora Juruá, 1994, p. 45-50.
53 O termo indígena, decorrente da categoria índio que usaremos neste trabalho, foi uma criação dos
colonizadores europeus no processo de dominação. Desde já esclarecemos que, por ser o termo usualmente
empregado na literatura científica de um modo geral, seguiremos utilizando-o. Entretanto, ressaltamos que a
noção é singulizadora e não reflete a grande diversidade de povos e culturas que compõem as sociedades
indígenas brasileiras.
54 Tomamos, para o presente trabalho, o conceito de cultura de José Luiz dos SANTOS: "Cultura
diz respeito à humanidade como um todo e ao mesmo tempo a cada um dos povos, nações, sociedades e grupos
humanos. Quando se considera as culturas particulares que existem ou existiram, logo se constata a sua grande
variação. Saber em que medida as culturas variam e quais as razoes da variedade das culturas humanas são
questões que provocam muita discussão. Por enuanto quero salientar que é sempre fundamental os sentidos que
uma realidade faz para aqueles que a vivem. De fato, a preocupação em entender isso é uma grande conquista
contemporânea. Cada realidade cultural tem sua lógica interna, a qual devemos procurar conhecer para que faça
sentido suas práticas, costumes, concepções e as transformações pelas quais estas passam. É preciso relacionar a
variedade de procedimentos culturais com os contextos em que são produzidos. As variações nas formas de
família, por exemplo, ou nas maneiras de habitar, de se vestir ou distribuir os produtos do trabalho não são
gratuitas. Fazem sentido para os agrupamentos humanos que as vivem, são resultado de sua história, relacionamse com as condições materiais de sua existência." (SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo:
Brasiliense, 1987, p. 8.).
55 Nesse sentido, sobre a inclusão e exclusão do "outro", ver Enrique DUSSEL. (DUSSEL, Enrique.
Ética de la Liberación eu la edad de la Globalización y de la Exclusión. México: Editorial Trotta, 1998.)
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individualismo que caracteriza o sujeito da modernidade e o coletivismo das
sociedades tradicionais que geram um outro sujeito, o sujeito coletivo de direito.

2.1

O COLETIVISMO NAS SOCIEDADES TRADICIONAIS: OS SUJEITOS
COLETIVOS
O contraponto entre individualismo e coletivismo (indivíduo/sociedade),

supõe a existência de racionalidades diferenciadas e, conseqüentemente, de modelos
de sociedades também diferenciadas; assim como, identidades diversas. No presente
título, pretendemos discorrer, especificamente, sobre identidade étnica e o coletivismo
nas sociedades tradicionais, categoria sociológica em que estão incluídas as sociedades
indígenas brasileiras.
As sociedades tradicionais, também denominadas de holísticas, constituem
enquanto um todo56 em seu modo de ser. A pessoa, nessas sociedades, é construída
pela cultura, em ralação complementária com seu contexto social. Distancia-se,
portanto, da noção moderna de indivíduo como ser isolado, com verdade interior.
Nesse sentido, a abordagem que se pretende dar ao tema, com o auxílio de
categorias da antropologia, deter-se-á em dois enfoques: em primeiro lugar, a
configuração da pessoa em seu lugar, procurando, antecipadamente, servir de base aos
próximos capítulos na explicação de como se dá a exclusão dessas pessoas a partir do
paradigma do direito moderno; em segundo, ressaltar o sujeito coletivo, mediante a
diferença cultural e a pertença a outras lógicas, aproximando a leitura com a
emergência dos novos sujeitos de direito, surgidos com os movimentos sociais
contemporâneos, mas distanciados dos sujeitos coletivos formais, juridicamente
reconhecidos como pessoas jurídicas, sejam de direito público ou privado.

56 Enrique DUSSEL ao falar sobre identidade e diferença, criticando os funcionalistas e positivistas:
"[...] los entes forman parte de una totálidad, en último termino el mundo cotidiano, punto de partida y
fundamento de todo otro sistema parcial." (DUSSEL, Enrique. Filosofia de la liberación. 4. ed. México:
Ediciones Contraste, 1989, p. 37. "[...] os entes formam parte de uma totalidade, em último termo o mundo
cotidiano, ponto de partida e fundamento de todo outro sistema social.") Tradução livre do autor.
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A noção de pessoa em antropologia trilha por diferentes correntes teóricas
que vão, desde Malinowski com os estudos sobre a personalidade social (a pessoa
como agregado de papéis sociais ou conjunto de direitos e obrigações), passando por
Mauss, Dumont e Geertz que a entende como categorias de pensamento nativo,
(construções culturalmente variáveis), chegando a Radcliffe-Brown com a perspectiva
juralista (concepção de direitos e deveres, assumidos por sujeitos com os mesmos
atributos que o pensamento modemo confere ao indivíduo).57
Parece-nos que, para o presente estudo, a aproximação com a segunda
corrente é necessária, em razão da diversidade cultural, da dinâmica que caracteriza a
cultura e de ser a noção de sujeito uma categoria histórica.
Retomaremos as características de construção da pessoa nas sociedades
tradicionais, ou seja, a relação de complementariedade que resulta no indivíduo58
enquanto construção da cultura. Antes, porém, é preciso ressaltar que esse indivíduo
não pode ser equiparado à noção representada pelo individualismo (igualdade e
liberdade) das sociedades modernas; é um indivíduo diferenciado, pois a
individualidade, neste caso, reforça a coletividade.59
Desta forma, a noção de pessoa e de índio, objeto do presente estudo,
somente pode ser formulada em relação com a sociedade indígena a que pertença,
porque e neste contexto que vão se produzir, coletivamente, os critérios simbólicos, ou
melhor, "idiomas simbólicos", ligados à sua elaboração.60

57 SEEGER, Anthony. DA MATTA, Roberto e VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo Batalha. A
construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. In: Boletim do Museu Nacional, n° 32, maio/79.
Rio de Janeiro, 1979, p. 5.
58 Alguns antropólogos, estudiosos da noção de pessoa nas sociedades indígenas da América do Sul,
fazem uma aproximação entre as pessoas dessas sociedades que se rebelam às determinações culturais, para as
quais se lhes reservam o caráter de bruxos ou xamas, com os indivíduos renunciantes da índia, entre eles
(SEEGER, DA MATTA, VIVEIROS DE CASTRO, A construção..., op. cit. p. 15); e CARNEIRO DA
CUNHA, (CARNEIRO DA CUNHA, Maria Manuela. De amigos formais a pessoa: de companheiros,
espelhos e identidades. Boletim do Museu Nacional, n° 32, maio/79. Rio de Janeiro, 1979, p. 38)
59 SEEGER, DA MATA e VIVEIROS DE CASTRO, A construção op. cit., p. 15.
60 Id., p. 6.
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Nessa perspectiva, tomaremos a categoria corpo tendo a noção de
corporalidade como guia. O corpo enquanto "elemento pelo qual se pode criar a
ideologia central, abrangente, capaz de, nas sociedades tribais Sul Americanas,
totalizar uma visão particular do cosmos, em condições histórico-sociais específicas,
onde se pode valorizar o homem, valorizar a pessoa, sem reificar nenhum grupo
corporado (como os clãs ou linhagens)".61 Dito em outras palavras: o corpo enquanto
sede e objeto de significados sociais, distante da clássica oposição natureza/cultura.
Assim, as práticas sociais como os rituais de passagem tão comumente
observados no cotidiano das sociedades indígenas, como a perfuração do lóbulo
auricular dos meninos quando chegam a uma certa idade, ou o submetimento à
realização de atos de bravura, como cutucar, com o próprio dedo uma casa de abelhas,
constituem inserção do social, portanto da cultura, nessa matriz priviligiada: o corpo.
Como reflexo disto, percebe-se o quão importante é o entendimento da noção
do corpo, para uma adequada compreensão da organização social das sociedades
indígenas sul-americanas.62
Neste passo, frisam Anthony SEEGER, Roberto DA MATTA e Eduardo
VIVEIROS DE CASTRO:
De modo particular, focalizaremos nossa atenção sobre uma tese: que a originalidade das sociedades
tribais brasileiras (de modo mais amplo, sul-americana) reside numa elaboração particularmente rica
da noção de pessoa, com referência especial a corporalidade enquanto idioma simbólico local. Ou,
dito de outra forma, sugerimos que a noção de pessoa é uma consideração do lugar do corpo
humano na visão que as sociedades indígenas fazem de si mesmas são caminhos básicos para uma
compreensão adequada da organização social e cosmologia destas sociedades.

Com estes aspectos, por estar no corpo impressos os elementos da estrutura
social, encontram-se nele, também correlacionadas, as características implícitas à
organização social. Exemplificamos. As pinturas faciais dos Kaingang, povo habitante

61 SEEGER, DA MATA e VIVEIROS DE CASTRO, A construção..., op. cit., p. 13. (Outras
categorias de análise antropológica como: reciprocidade, aliança de casamento assimétrica, linhagens, bruxaria e
política, constituem a história da teoria antropológica, respectivamente nos estudos sobre a Melanésia, sudeste
asiático e África.)
62 Id., p. 3.
63 Id. Ibid.
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da Região Sul do Brasil, simbolizam a pertença da pessoa, a uma das duas metades
exogâmicas Kamé ou Kaneru, portanto, distintivas de parentesco e determinantes na
regra de casamento. Por outro lado, os jovens que se rebelam contra certos rituais de
passagem, como a perfuração do lóbulo auricular, renunciam à gravação no corpo dos
designativos da cultura e são considerados como xamãs ou bruxos, passando a ocupar,
assim, um lugar político ou religioso na sociedade.64
A questão da identidade étnica na contemporaneidade tem fundamental
importância dada a urgência na concretização dos direitos humanos,65 em razão dos
processos institucionalizados de exclusão a que foram submetidos e dominados, povos
e grupos populacionais maioritários ou minoritários, seja a partir de diferenças
culturais que caracteriza a etnicidade diferenciada, como é o caso dos povos indígenas,
seja por distintos e múltiplos aspectos relacionados a religião, gênero, cor da pele,
classe social, preferência sexual, entre tantos outros.66
No que diz respeito ao presente estudo, ficaremos com a questão exclusiva
da identidade étnica, especificamente, da identidade dos povos indígenas brasileiros.
Enrique DUSSEL, ao teorizar sobre a constituição da identidade demonstra que,
dentro de uma totalidade, ela se forma a partir da oposição com o outro, com o diferente:
Os entes, as coisas, as possibilidades de mudança são múltiples, numerosas, diferentes. A origem da
diferença dos entes é a determinação do ser do sistema do mundo. A diferença dos entes indica, com
respeito ao fundamento, dependência; com respeito aos outros entes, negatividade: um não é o
outro, são diferentes. A totalidade dos entes ou partes diferentes se explica ou se fundamenta na
identidade do ser do todo. Ser, identidade e fundamento são o desde-onde surge o ente, a diferença e
a dependência. O ente depende porque se funda no ser do sistema

64 Ver supra nota 57.
65 Os direitos humanos enquanto marco legal e teórico de reconhecimento e efetivação dos sujeitos
coletivos que constituem as sociedades indígenas, serão objeto de estudo específico em capítulo posterior.
66 A questão da exclusão desses grupos humanos minoritários ou maioritários no interior do Estado
constitui problemática que, pelos limites temáticos do presente trabalho, não vamos abordar.
67 DUSSEL, Filosofia de..., op. cit., p. 37-8. (Texto original: "Los entes, las cosas, las posibilidades
en cambio son múltiples, numerosas, diferentes. El origen de la diferencia de los entes es la determinación dei
ser dei sistema dei mundo. La diferencia de los entes indica, con respecto al fundamento, dependencia; con
respecto a los otros entes, negatividad: uno no es el otro, son diferentes. La totalidad de los entes o partes
diferentes se explica o se fundamenta en la identidad dei ser dei todo. Ser, identidady fundamento son el desdedonde surge el ente, la diferencia y la dependencia. Depende el ente porque se funda en el ser dei sistema ").
Tradução livre do autor.
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A construção da identidade de um povo é um processo lento que se cria e
se recria, fundado na tradição e com raízes fincadas na cultura enquanto práticas
sociais em movimento. Por essa via alinha-se Maria Manuela CARNEIRO DA
CUNHA, para quem:
A cultura é um elemento de distinção, talvez o elemento por excelência da distinção: através dela,
uma sociedade afirma-se diante de outras. Uma minoria étnica faz de sua cultura - original,
recuperada, recriada, pouco importa como vimos - o sinal mais importante de seu confronto com
uma 'maioria étnica*. Apega-se as suas tradições, eventualmente simplifica-as para melhor realçá-las
e estabelecer assim sua identidade. Tudo isto não é consciente: ao contrário, cada inovação é
68
colocada sob o signo da tradição.

A complexidade daí decorrente demonstra que determinar as características
de uma sociedade particular e, conseqüentemente, a noção de pessoa nessa sociedade,
constitui um árduo trabalho de investigação no sentido de descobrir as variáveis
antropológicas, políticas e históricas que interferem no processo de configuração do
sujeito. Por isso a categoria abstrata, genérica, unívoca e isolada de sujeito da
modernidade não serve de paradigma para definir o sujeito coletivo em que se
constituem as sociedades e pessoas indígenas. É necessário um novo paradigma,
possivelmente aberto, que possibilite um espectro de contextualização tão plural e
concreto, quanto diverso e real é o panorama da sociedade brasileira.
Para reforçar esse argumento, tomamos de empréstimo a teorização de
Agostinho Ramalho MARQUES NETO, no sentido de tentar chegar a um campo no
direito, ainda que emergente, possibilitador de transformação:
[...] uma ruptura nessa concepção individualista do sujeito, de fundo contratualista, que é a
concepção de sujeito jurídico ainda hoje dominante na teoria e na prática do Direito, é representada
pela figura ainda emergente dos assim chamados sujeitos coletivos de direito. Há na noção de
sujeito coletivo todo um potencial subversivo em relação a toda concepção até então vigente no
sujeito do Direito.69

68 CARNEIRO DA CUNHA, Maria Manuela. Definições de índios e Comunidades Indígenas nos
Textos Legais. In: SANTOS, Sílvio Coelho dos; WERNER, Dennis; BLOEMER, Neusa Sens e NACKE,
Anelise (organizadores). Sociedades indígenas e o Direito. Uma questão de Direitos Humanos. Florianópolis:
Editora da UFSC, 1985, p. 33.
69MARQUES NETO, Para a..., op. cit., p. 10.
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A justificação dessa linha de pensamento, nos é dada por Antonio Carlos
WOLKMER, para quem:
[...] o antigo 'sujeito histórico' individualista, abstrato e universal, que na tradição da periferia latinoamericana vinha sendo representado, dentre tantos outros, por oligarquias agrárias, setores médios
da burguesia nacional, por elites empresariais e por burocracias militares, deve dar lugar a um tipo
de coletividade política constituída tanto por agentes coletivos organizados quanto por movimentos
sociais de natureza rural (camponeses sem-terra), urbano (sem-teto), étnica (minorias), religiosa
(comunidades eclesiais de base), estudantil, bem como comunidade de mulheres, de bairros, de
fábrica, de corporações profissionais e demais corpos sociais intermediários semi-autônomos
classistas e interclassistas. 0

Elencando um rol de "novos sujeitos históricos" baseado em análises e
documentos elaborados pelo Instituto Histórico Centro-Americano de Manágua na
Nicarágua e pela Conferência de Puebla no México, em que as chamadas "novas
identidades", "compõem uma constelação de múltiplas subjetividades coletivas",
prossegue Antonio Carlos WOLKMER:
[...] essas coletividades aglutinam: os camponeses sem-terra, os trabalhadores agrícolas, os
emigrantes rurais; os operários mal remunerados e explorados; os subempregados, os
desempregados e trabalhadores eventuais; os marginalizados dos aglomerados urbanos, subúrbios e
vilas, carentes de bens materiais e de subsistência, sem água, luz, moradia e assistência médica; as
crianças pobres e menores abandonados; as minorias étnicas discriminadas; as populações
indígenas ameaçadas e exterminadas; as mulheres, os negros e os anciaos que sofrem todo tipo de
violência e discriminação; e, finalmente, as múltiplas organizações comunitárias, associações
voluntárias e movimentos sociais reinvindicativos de necessidades e direitos.71

Sendo assim, encerraríamos esse capítulo, trazendo o conceito de sujeito
coletivo de Eder SADER, que diz: f,Quando uso a noção de sujeito coletivo é no
sentido de uma coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam práticas
mediante as quais seus membro pretendem defender seus interesses e expressar suas
vontades, constituindo-se nessas lutas".72

70 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico. Fundamentos de uma nova cultura do
Direito. São Paulo: Alfa Omega, 1994, p. 213. (Sem grifo no original.).
71 Id., p. 213-214. (sem grifo no original.).
72 SOUZA JUNIOR, José Geraldo. Movimentos sociais - emergência de novos sujeitos: o sujeito
coletivo de Direito. In: ARRUDA JUNIOR, Edmundo Lima de (Org.). Lições de Direito Alternativo. São
Paulo: Editora Acadêmica, 1991, p. 134.
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É preciso romper as amarras conceituais clássicas, porque seus nós foram
muito bem apertados e se desatam até certo ponto, como, por exemplo, no campo do
instituído, quando se buscam, exclusivamente dentro do próprio sistema, as
explicações para os problemas que a atualidade nos apresenta. Romper significa lutar
ou criar espaços de luta,13 que possibilitem transformar e pluralizar o direito. A
realidade social em sua dinâmica a todo instante nos fornece o material, basta dela nos
aproximarmos. E isto que tentamos fazer.
No próximo capítulo abordaremos a questão específica da inserção da pessoa
indígena na normatividade formal brasileira, ou seja: os distintos conceitos que aparecem
no Código Civil e Estatuto do índio, e na Constituição Federal de 1988, procurando,
contextualizar historicamente os períodos em que se deram essas formulações.
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Neste sentido é preciosa a lição de Clèmerson Merlin CLEVE, quando fala do "singular posto e o
plural jurídico instituinte", na concepção do "jurídico como espaço de luta". (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Temas
de Direito Constitucional (e de Teoria do Direito). São Paulo: Editora Acadêmica, 1993, p. 208-9.). Na
mesma linha Marion YOUNG, teorizando sobre os "âmbitos públicos heterogeneos." A autora explica que a
vontade geral como forma de expressão da democracia, na linha de Maquiavel e Rousseau, pressupõe uma
homogeneização da sociedade, pensamento que é seguindo por Hobbes e Locke, com o individualismo liberal.
Criticando esse pensamento, diz que a universalidade da cidadania exclui o diferente quando concebida como
generalidade porque fazem da homogeneidade um requisito para a entrada na esfera pública. (YOUNG, íris
Marion. Polity and Group Difference: A critique of the ideal of universal citizenship. In: Feminism and
Political Theory. Chicago, 1994.) e David SANCHEZ RUBIO quando diz que "os espaços de luta em favor da
dignidade humana levam em si uma transformação do instituído através de caminhos que não têm porque possuir
uma única expressão de técnica normativa formal e procedimental." (SANCHEZ RUBIO, David. Filosofia,
Derecho y Liberación en América Latina. Bilbao: Desclée de Brower, 1999, p. 247).
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CAPÍTULO II
A NOÇÃO DE PESSOA INDÍGENA NO DIREITO BRASILEIRO:
MOMENTOS HISTÓRICOS DISTINTOS

Até agora falamos da noção de pessoa enquanto sujeito histórico da
modernidade, das influências que este conceito exerceu no direito moderno, dos
sujeitos coletivos em sociedades tradicionais e do novo e diferenciado sujeito
histórico, coletivo e concreto. O aprofundamento de algumas questões já suscitadas
como, por exemplo, os marcos teóricos de emergência desses novos sujeitos de direito,
seja a partir da postura crítica e renovadora que o Direito Alternativo introduziu na
esfera da juridicidade nacional, dos processos interpretativos que buscam dar
efetividade à Constituição e a conseqüente expansão dos seus princípios por todo o
ordenamento jurídico, seja a partir dos direitos humanos integralmente constituídos,
consubstanciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos que se
lhe seguiram, serão objeto de abordagem específica de aqui para adiante.
As reflexões do presente capítulo terão como ponto de partida a análise
específica do conceito de pessoa indígena estampado na legislação e seus respectivos
conteúdos, contextualizando os períodos históricos em que foram formuladas. Em
primeiro lugar, focalizaremos o Código Civil Brasileiro, que remete o tema para
legislação especial denominada de Estatuto do índio,1 ambos em vigor. Em segundo,
os princípios e disposições constitucionais referentes ao tema, consubstanciados na
Constituição Federal de 1988. Culminaremos com a análise do momento presente e a
tramitação no Congresso Nacional, do Projeto de Lei denominado "Estatuto das
Sociedades Indígenas".2

1 BRASIL. Lei 6.001 de 15 de dezembro de 1973. (Estatuto do índio)
2 BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Projeto de Lei n°. 2.057/91. (Dispõe sobre o Estatuto das
Sociedades Indígenas)
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1.

UM TEMPO: O CÓDIGO CIVIL E LEGISLAÇÃO RELACIONADA

A noção de pessoa estampada no Código Civil, em sentido geral, tem os
contornos da modernidade que a moldura do sistema privado clássico desenhou. Para
se entender o sentido e o alcance dessa noção, conforme foi visto anteriormente,
situamos o contexto sócio, político e científico do final do século XVIII em diante,
época em que os conceitos modernos foram reelaborados teoricamente com as
influências liberais das Revoluções burguesas. A observação do transcurso histórico
tem finalidade esclarecedora de base, para chegarmos, situadamente, ao final do século
XIX, quando a atual codificação civil brasileira foi elaborada.
Apesar de ter sido produto dos juristas do século passado, o Código Civil
somente entrou em vigor na segunda década do presente século. Tentaremos
identificar as influências que teve o legislador ao adotar ou criar os conceitos
codificados, para questionar o porquê da classificação das pessoas indígenas, a
exclusão ou o silêncio.
A qualidade de silvícola,3 termo utilizado para se referir às pessoas
indígenas, contido no inciso III do Art. 6o. do Código Civil,4 de imediato já provoca
duas discussões interpretativas importantes.
Primeiramente, no que diz respeito ao significado etimológico, a palavra
silvícola é uma categoria genérica, singular e designa as pessoas habitantes das selvas
e florestas, o que, precipitadamente, nos faz concluir, baseado em avaliação mesclada
3 Silvícola - "Que nasce ou vive nas selvas ou matas (...) selvagem, aborígene." (HOLANDA
FERREIRA, Aurélio Buarque. Novo Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro:
Editora Nova Fronteira, 1986).
4 Dispõe textualmente o Código Civil:
"Art. 6o. - São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:
I - Os maiores de 16 e menores de 21 anos;
II - Os pródigos;
III - Os silvícolas.
Parágrafo único - Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e
regulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à civilização do país."
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entre as interpretações gramatical e ideológica, que o pretendido com a utilização do
termo era ocultar toda a diversidade cultural e, conseqüentemente, a diversidade de
pessoas das sociedades indígenas. Em segundo lugar, no aspecto puramente
ideológico, posto que o direito também é discurso, observa-se que a escolha do
legislador pelo termo não foi em vão. Carrega em si o conteúdo universalizador e
civilizatório do pensamento moderno, pois a palavra silvícola em sentido adjetivado,
significa pessoa selvagem, aborígene. Desta última assertiva, trataremos mais
detidamente, uma vez que descortina o caráter de transitoriedade, que marcou as
pessoas e sociedades indígenas e que foi, durante muito tempo, o conteúdo da política
indigenista oficial brasileira.
Antes de tudo, é preciso salientar que a interpretação dos textos legais,
aspecto do direito no qual se inserem os conteúdos do parágrafo anterior, é
caracterizada a partir da dinâmica social, cuja capacidade de gerar novos problemas
coloca-a sempre na dianteira da positividade jurídica. A pontuação que faz Gustavo
ZAGREBELSKY, sobre o "pluralismo dos métodos" que informa a cultura jurídica
ocidental, no sentido de estabelecer métodos de interpretação que vão, desde a
confluência de métodos como o gramatical, o lógico, o histórico e o sistemático,
inerentes à teoria da interpretação da "escola histórica", aos novos critérios como a
"comparação de princípios jurídicos," a "análise econômica do direito," o faz concluir,
baseado na experiência, que não há uma hierarquia entre os métodos de interpretação.5
Segundo o mesmo autor, as codificações, enquanto expressão máxima do
positivismo legalista, tentou estabelecer uma ordem de interpretação atendendo
puramente a critérios lógicos, daí decorrendo seus principais métodos: a analogia e
a presunção. A analogia que enjaula a interpretação dentro do próprio sistema e a
presunção, trata da intenção do legislador. E continua dizendo, não somente a
5 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil; ley, derechos, justicia. 2. ed. Madrid: Editorial
Trotta. 1997, p. 134-5.
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literalidade da lei deve ser interpretada, mas também, e principalmente, a vontade
do legislador.6
Comecemos a análise do preceito codificado, pelas discussões calorosas
ocorridas no século XIX, sobre a humanidade dos índios, fundadas em critérios
biológicos e filosóficos. O cientificismo característico da época, como ja foi visto
anteriormente, dominado pelas grandes sistematizações e conceituações abstratas de
categorias científicas, entre elas a de sujeito de direito, preocupava-se em estabelecer,
por um lado, a linha divisória entre antropóides e humanos; por outro, a sociabilidade,
a autodomesticação em confronto com a natureza. Não foi aleatória a categorização
dos índios nesse período, em bravos, domésticos ou mansos?
Ao tecer comentários sobre a primeira metade do século e suas
características, Maria Manuela CARNEIRO DA CUNHA ressalta os debates de
cientistas estrangeiros e letrados brasileiros. Pela densidade e força dos discursos
originais, transcrevemos na íntegra:
Menos biológico e mais filosófico, o critério da primeira metade do século é também aquele,
setecentista, da perfectibilidade: o homem é aquele que se autodomestica e se alça acima de sua
própria natureza (...). A esse respeito, uma certa e previsível clivagem se introduz no início do
Império, entre cientistas estrangeiros, como von Martius, por exemplo, e letrados brasileiros como
José Bonifácio. José Bonifácio opina pela perfectibilidade dos índios; von Martius, apesar de suas
extensas viagens pelo Brasil e do seu conhecimento etnográfico e linguístico, pela posição contrária.
Até por uma questão de orgulho nacional, a humanidade dos índios era afirmada oficialmente, mas
privadamente ou para uso interno no país, no entanto, a idéia da bestialidade, da fereza, em suma, da
animalidade dos índios, era comumente expressa. Em 1823, José Bonifácio escrevia: 'Cre ainda hoje
muita parte dos Portugueses que o índio só tem figura humana, sem ser capaz de perfectibilidade.’
Quatro anos mais tarde, o presidente da província de Minas Gerais, ao ser indagado sobre a índole
dos Aymorés e Botocudos, responde nos termos seguintes: ’Permitta-me V. Ex* reflectir que de
Tigres só nascem Tigres; de Leoens, Leoens se gerão; e dos cruéis Botocudos (que devorão e
bemem o sangue humano) só pode resultar Prole semelhante' (Francisco Pereira de Santa Apolônia
ao Visconde de São Leopoldo, 31 de março de 1827 em L. Naud, 1971:319).

6 ZAGREBELSKY, EI derecho..., op. cit. p. 134-5. Ainda, nesse sentido, observar o disposto na Lei
de Introdução ao Código Civil. (BRASIL. Decreto Lei n°. 4.657, de 4 de julho de 1942 (Lei de Introdução ao
Código Civil. Dispõe textualmente o ”Art. 4o - Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a
analogia, os costumes e os princípios gerais do Direito"). Segundo Francisco AMARAL, os costumes e os
princípios jurídicos são "fontes extralegais" do direito. Afirma o autor: "O costume é a prática reiterada e
uniforme de um comportamento (elemento material) que gera a convicção de sua obrigatoriedade, a "opinio juris
et necessitatis" (elemento psicológico)." Já os princípios jurídicos "são pensamentos diretores de uma
regulamentação jurídica. Como diretrizes gerais e básicas, fundamentam e dão unidade a um sistema ou a uma
instituição." Por princípios gerais do direito "são os grandes princípios, 'aqueles sobre os quais a ordem jurídica
se constrói'." Os princípios gerais servem de "orientação ao intérprete, ao aplicar o direito no caso de omissão do
texto legal." (AMARAL, Francisco. Direito Civil; introdução. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 89-95).
7 Cf. CARNEIRO DA CUNHA, Maria Manuela (Org.). Legislação Indigenista no século XIX;
uma compilação (1808-1889). São Paulo: Comissão Pró-índio de São Paulo e Edusp, 1992, p. 7.
8 Id., p. 5.
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A questão de serem os índios humanos ou não parecia pacificada desde o
século XVI, quando, em 1537, o Papa Paulo III declarou serem os índios homens (ver/
hominis), por meio do documento Veritatis ipsa, em razão das dúvidas então vigentes
sobre a humanidade das populações originárias do continente americano, "recémdescoberto".9 Nessa época Frei Bartolomé de LAS CASAS entabulava memoráveis
discussões em defesa dos direitos dos povos indígenas das américas, submetidos à
dominação e às leis das coroas espanholas e portuguesas.10
As teses humanistas de Bartolomé de LAS CASAS não influenciaram as
práticas colonialistas no sentido de minimizar os efeitos perversos da conquista; ao
contrário, foram substituídas, segundo Carlos Frederico Marés de SOUZA FILHO, por
declarações unilaterais de guerra a esses povos, assim como para a instituição de
regimes de proteção aos povos derrotados.11
O pensamento duvidoso sobre a humanidade dos índios coexistia com o
paradoxo que, se fossem humanos, receberiam tratamento igualitário, individual e
protetor, posto que baseado no direito natural, portanto seriam passíveis de suportar

9 ETXEBERRIA, Xabier. El desafio dei otro indígena. Deusto: Letras de Deusto, vol. 28, n°. 79.
Abril-Junio, 1998, p. 44.
10 Frei Bartolomé de LAS CASAS, formulou, com fundamento jusnaturalista, quatro princípios de
defesa dos povos indígenas contra a dominação de Espanha e Portugal, a saber: "Primeiro princípio - O domínio
das coisas que são inferiores ao homem corresponde a todos os homens do mundo, sem exclusão de fieis ou
infiéis, segundo a justiça e disposição divinas em geral, e conforme o direito natural e das gentes em particular;
segundo princípio - O domínio de um homem só sobre os outros, enquanto leva consigo o dever de aconselhar e
dirigir, o que em outras palavras é a jurisdição, pertence ao direito natural e das gentes; terceiro princípio - Todo
homem, toda coisa, toda jurisdição e todo regime ou domínio, tanto das coisas como dos homens, de que tratam
os dois citados princípios, são, ou pelo maios presume que são, livres até prova em contrário; e quarto princípio
- Todo chefe espiritual ou temporal de qualquer comunidade é obrigado a dirigir seu regime ao bem comum e a
governá-la de acordo com sua natureza. "(LAS CASAS, Bartolomé. Princípios para defender a justiça dos índios.
In: SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de (Org.). Textos clássicos sobre o direito e os povos indígenas.
Curitiba: JURUÁ EDITORAe NDI- Núcleo de Direito Indígena, 1992, p. 13-28).
11 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de (Org.). Textos clássicos sobre o direito e os povos
indígenas. Curitiba: JURUÁ EDITORAe NDI- Núcleo de Direito Indígena, 1992, p. 8 .
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uma guerra.12 No Brasil, não só justificou o despojamento dos índios de seus territórios
originários, como a escravização e os assassinatos executados nas caçadas aos
bárbaros. Esse pensamento perdurou todo o período Colonial, atravessou o Império,
chegando à República, com as famosas carnificinas protagonizadas pelos bugreiros na
Região Sul do país, durante a construção de Estradas de Ferro como as interligações
entre São Paulo - Rio Grande, São Paulo - Mato Grosso e implementação das colônias
de imigrantes europeus.13
Entretanto, com o advento da República e o novo estatuto da igualdade
inerente aos ideais republicanos, certo estava que se havia de estabelecer um marco de
situação e conceituação das pessoas indígenas. Ainda assim, a Constituição
Republicana de 1891 manteve-se em silêncio absoluto não fazendo nenhuma menção
aos índios.
Contemporaneamente, debatia-se, no âmbito das discussões que culminaram
na elaboração do Código Civil, se os índios deveriam constar ou não desse "grêmio da
civilização", posto que eram pessoas diferenciadas. Clóvis BEVILACQUA, defendia
um estatuto especial, que atendesse às especificidades desses povos ao mesmo tempo

12 A autorização para se declarar guerra aos índios, tendo como causa real reduzí-los à servidão, foi
dada pela Carta Régia de 5 de novembro de 1808, cujo teor (parcial) era o seguinte: "Antonio José da França
Horta, do meu Conselho, Governador e Capitão General da Capitania de São Paulo. Eu o Príncipe Regente (...)
ordenar-vos: Em primeiro logar que logo desde o momento em que receberdes esta minha Carta Régia, deveis
considerar como principiada a guerra contra estes barbaros índios (...) todo o Miliciano ou qualquer morador,
que segurar algum desses índios, poderá consideral-os por quinze annos como prisioneiros de guerra,
destinando-os ao serviço, que mais lhe convier; tendo, porém, vós todo o cuidado em fazer declarar e conhecer
entre os mesmos índios, que aquelles que se quizerem aldeiar e viver debaixo do suave jugo das minhas Leis,
cultivando as terras que se lhe approximarem, já não só não ficarão sujeitos a serem feitos prisioneiros de guerra,
mas serão até considerados como cidadãos livres e vassallos especialmente protegidos por mim, e por minhas
Leis: e fazendo praticar isto mesmo religiosamente comtodos aquelles que vierem offerecer-se a reconhecer a
minha autoridade e se sujeitarem a viver em pacifica sociedade debaixo de minhas Leis, protectoras de sua
segurança individual e de sua propriedade." (MENDES JUNIOR, João. Os indígenas do Brazil, seus direitos
individuaes e políticos. São Paulo: Edição Fac-similar, Typ. Hennies Irmaos, 1912, p.40-1. O texto completo da
Carta Régia poderá ser encontrado em: CARNEIRO DA CUNHA, M. M. Legislação ind... op. cit., p. 62-3).
13 Para uma compreensão mais detalhada acerca dos povos indígenas nesses períodos históricos, ver:
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de (Org.). Textos clássicos sobre o direito e os povos indígenas.
Curitiba: JURUÁ EDITORAe NDI- Núcleo de Direito Indígena, 1992; SANTOS, Sílvio Coelho dos. índios e
brancos no sul do Brasil. A dramática experiencia dos Xokeng. Florianópolis: Edeme/UFSC, 1973; e
GAGLIARDI, José Mauro. O indígena e a República. São Paulo: Hucitec, 1989.

34

em que possibilitassem a entrada no seio da "civilização".14 Entretanto, o então autor
do projeto, senador Muniz Freire, insertou mediante emenda, o dispositivo
consubstanciado no Art. 6o, cujo texto ja foi citado.15
Juridicamente, naquele final de século, segundo Carlos Frederico Marés de
SOUZA FILHO, "era geral o entendimento de que todos os índios estavam protegidos,
pessoas e bens, pela tutela orfanológica". Entretanto, ressalta, esta modalidade de
tutela com teor protetivo, instituída através da Carta de Lei de 27 de outubro de 1831,
e ancorada nas Ordenações Filipinas, alcançava somente os índios libertos do cativeiro
ou servidão, instituídos pelas Carta Régia de 1808.
A finalidade dessa tutela, além de proteger aos índios egressos do cativeiro,
inclusive com ajuda financeira, era a de integrá-los à "civilização," adaptando-os ao
sistema produtivo no aprendizado e posterior execução de um ofício. Aos demais
índios aldeados ou não contatados, na prática, realizava-se uma série de restrições de
direitos, fundamentadas no Decreto de 3 de junho de 1833 e no Regulamento n°. 143
de 15 de março de 1842, que tratavam apenas de determinar a jurisdição dos juizes de
órfãos para proteger os bens dos índios.16
Ainda, o mesmo autor, comentando a legistação indigenista do século XIX,
precedente ao Código Civil, afirma que ela desvenda a trama cruel e silenciosa da
proteção na forma de tutela às pessoas e aos bens dos índios, pois traduziu-se em
verdadeira limitação ao direito das pessoas e das sociedades indígenas:

14 Em parecer dirigido ao Presidente da República sobre a situação jurídica dos índios, à época da
elaboração do Código Civil, Clóvis BEVILACQUA disse: "Sou dos que, mais cordialmente, aplaudem a
preocupação filantrópica do Governo atual, por iniciativa do preclaro Sr. Rodolfo de Miranda, de velar pela sorte
dos nossos aborígenes, encaminhando a sua efetiva incorporação na sociedade brasileira, da qual são parte
integrante, mas de cujo convívio, não obstante, se acham afastados, por circunstancias, que é ocioso recordar.
Essa empresa, sob o ponto de vista da moral e dos altos destinos humanos, é grandiosa, porque traduz o
cumprimento de um dever, e porque, chamando, para a vida social comum, essa raça, que nos deve merecer
todas as simpatias, ao mesmo tempo avigoramos as nossas inclinações afetivas e dilatamos a esfera de ação da
cultura humana." (BEVILÁCQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Vol. 1, 11a ed.,
atualizada por Achille Bevilácqua e Isaias Bevilácqua. Rio de Janeiro: Francisco Alves. 1956, p. 155-7).
15 SOBRINHO, Oliveira. Os selvícolas brasileiros e a legislação pátria - o Decreto Legislativo n°
5.484, de 1928. In: SOUZA FILHO, Textos... op. cit., p. 114-5.
16 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Tutela aos índios: proteção ou opressão? In:
SANTILLI, Juliana (Org.). Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: NDI-Núcleo de Direitos
Indígenas e Sérgio Antonio Fabris Editor. 1993, p. 297-300.
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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 são construídos por uma afirmação e muitos
silêncios, fazendo com que o conjunto filtre a luz de tal forma que a tênue claridade que a perpassa
apenas revele o estranho idioma no qual compaixão se traduz por morte.17

Nesse passo, o silêncio do Código Civil em relação a estabelecer uma
definição de pessoa indígena resultou - talvez influenciado pela tradição jurídica do
instituto da tutela ou mais objetivamente, por se tratar de regulação da vida privada,
conseqüentemente, patrimonialista - na classificação das pessoas indígenas entre os
relativamente incapazes, ignorando que a falta de capacidade de entendimento dos
valores da cultura nacional (equivale dizer: valores dominantes da cultura moderna
eurocêntrica), decorria da diferença cultural. No dizer de Luiz Edson FACHIN, essas
classificações se dão porque "a moldura do sistema privado clássico determina o
estatuto do ter que provoca a exclusão, porque criou categorias diferenciadas de
pessoas mediante classificação".18
Ao optar pelo estatuto do ter em detrimento do ser, o Código Civil assume o
caráter de patrimonialidade, vinculando sempre as pessoas a um objeto. Esse osentido
do sujeito proprietário da modernidade. Para Luiz Edson FACHIN:
Nesses quadrantes tudo ainda se reduz a ingressar nesse foro privilegiado do sujeito de direito: aquele que
tem bens, patrimônio sob si, compra, vende, pode testar e até contrair núpcias.^ Para esses, o mundo do
direito articulado sob as vestes da teoria do direito civil, para os danais, o limbo.

Se, por um lado, o silêncio do Código Civil em relação atrazer uma
definição das pessoas indígenas pode ser entendido enquanto remetimento da questão
à esfera pública do direito, posto que, no parágrafo único do Art. 6°., explicitou que a
matéria seria regulada por legislação especial, por outro, a classificação diminutiva
que fez bem representou o não entendimento dos índios como pessoas, possuidoras de
racionalidade, ainda que diferenciada. Mais ainda, a diminuição da capacidade dos

17 SOUZA FILHO, Tutela aos..., op. cit., p. 301.
18 FACHIN, Luiz Edson. A constitucionalização do Direito Civil. Conferência proferida no III
Encontro Internacional de Direito Alternativo, no dia 18.10.96, em Florianópolis, Santa Catarina.
19 FACHIN, Luiz Edson. Limites e possibilidades da nova teoria geral do direito civil. Revista de
Jurisprudência Brasileira, n°. 172. Curitiba: Juruá. 1994, p. 48.
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índios denota o caráter de transitoriedade característico da pessoas em evolução. Os
índios eram seres de passagem, que tão logo domesticados pelo processo civilizatório,
deixariam de ser índios, transformando-se em cidadãos comuns, integrados à
comunhão nacional.
Selvagem, gentio, aborígene, negro da terra, bugre, caboclo, bronco, ocioso,
errante, incivilzado, bárbaro, indolente, são alguns dos adjetivos que permearam os
documentos oficiais e até a literatura etnográfica da época ao fazerem referência às
pessoas indígenas. Não era diferente ao se referirem às sociedades indígenas,
conhecidas como hordas selvagens, povos incultos, agremiações de aborígenes, raça
vencida, tribus hostis, entre outros. O poder dessas palavras, engrossava discurso da
transição e legitimava as práticas civilizatórias.
Assim sendo, a intenção do legislador, ao estabelecer a transição como
marco conceituai para as pessoas e sociedades indígenas, era enquadrar-se
perfeitamente aos ditames racionais e objetivos do direito modemo. A natureza deveria
ser ultrapassada pela cultura, e os selvagens e suas hordas, abandonando a errância à
força dos processos civilizatórios, chegariam ao status de cidadãos. Esta a clássica
fórmula aristotélica de oposição cidade/cultura, campo/natureza.
Esse estado de transição compunha os argumentos de juristas de renome no
panorama jurídico nacional. Entre eles, J. M. CARVALHO SANTOS, ao comentar o
parágrafo único do Art. 6o. do Código Civil, afirma que cessa a tutela especial para o
silvícola, no momento em que este seja "incorporado à vida civilizada;"20 na mesma
linha PONTES DE MIRANDA: "Supõe-se adaptação gradativa à civilização,
considerando-se quaisquer delas capazes de direito, mas relativamente incapazes, isto
é, incapazes para certos atos jurídicos, nos quais hão de ser assistidos."21
A tutela especial veio a ser regulamentada posteriormente, através do
Decreto Legislativo n°. 5.484, de 27 de junho de 1928. Como não poderia deixar de
ser, atendendo ao preceituado no código Civil, essa regulamentação, de cunho
20 CARVALHO SANTOS, J. M. de. Código Civil Brasileiro Interpretado. Vol. I, 7. ed. São
Paulo: Freitas Bastos, 1956, p. 278.
21 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. Tono I. Rio de Janeiro: Borsoi. 1954, p. 210.
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acentuadamente privatístico, estabeleceu uma categorização dos índios em nômades,
aldeados, pertencente a alguma povoação indígena ou centro agrícola e, por último,
aqueles que viviam em promiscuidade com os civilizados.
Presente o estado de passagem da selvageria à civilização, a nova legislação
tomando como parâmetro a integração e transformação dos índios em cidadãos comuns,
estabeleceu, em seus 50 artigos, um extenso rol de relações civis, aos quais deviam os
índios se enquadrar. Aboliu a tutela orfanológica e atribuiu ao Serviço de Proteção aos
índios, órgão da Administração Federal, responsável pela assistência aos índios, em duplo
aspecto: assistir no sentido jurídico de orientar a manifestação da vontade, ou seja, tutelar
os índios; e assistir no sentido de implementar políticas públicas de desenvolvimento
comunitário, entre outras. Quanto ao primeiro caso, ressalte-se a importância do caráter
público da tutela, ainda que sujeito a controvérsias.22
De acordo com a nova legislação, as relações jurídicas entabuladas pelos
índios, do casamento à transferência da propriedade, que tomou como privada,
estavam sujeitadas à nova sistemática legal, com exclusão daquelas realizadas pelos
integrantes da última categoria, cujo pressuposto da integração deixava-os fora do
estatuto especial e aplicava-se-lhes a legislação comum.
Muito embora se revestisse do caráter protetor, o novo regulamento inseriase no âmbito paradigmático do direito modemo. O sujeito de direito era um só,
abstrato, que tem liberdade e vontade, e, o direito estatal legislado, mediante o instituto
da assistência, deveria orientar aqueles que não fossem dotados de consciência
suficientemente livre na manifestação dessa vontade, que é o caso dos índios.
Em comentário ao referido decreto, OLIVEIRA SOBRINHO bem refletia os
ideais modernos ao afirmar, concluindo o seu arrazoado: "Esperamos e façamos
ardentes desejos que, com a lei ora promulgada, seja o problema focalizado e
patrioticamente resolvido, de modo que dentro em alguns annos os habitantes
22 Muito se discutiu sobre esse caráter público da tutela, uma vez que em sendo o Estado o tutor,
teoricamente não haveria um órgão fiscalizador dessa tutela uma vez que, em última instância os orgãos
jurisdicionais - legítimos controladores - fazem parte, também, da estrutura do Estado. Entendemos que, com a
Constituição de 1988, extinguiu-se a tutela.
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primitivos das nossas selvas e os seus descendentes estejam incorporados definitiva e
integralmente à sociedade brasileira."23
Esse ideal de integração é o fio condutor e principal fundamento do Estatuto
do índio,24 concebido e elaborado no período de exceção política da ditadura militar,
na década de 1970, como parte da ideologia desenvolvimentista que caracterizou as
ações governamentais. O Estatuto representou um retrocesso na legislação indigenista
uma vez que, entre outros detalhamentos sobre as pessoas indígenas, que trataremos a
seguir, extinguiu a tutela pública, remetendo a questão para os limites do direito
privado, e determinou a aplicação aos índios dos princípios da tutela civil e do direito
nacional positivado. Paradoxalmente, em termos de igualdade com os demais
brasileiros, resguardados, os usos, costumes e tradições indígenas.
A definição de pessoa indígena para o Estatuto25 está singularizada
genericamente pela conceituação de índio ou silvícola, como aquele indivíduo com
origem ou ascendência pré-colombiana, que se identifica individualmente ou é
identificado por uma coletividade como pertencente a um grupo étnico com
características culturais que o distingue da sociedade nacional.
Maria Manuela CARNEIRO DA CUNHA, comentando o dispositivo,
demonstra as contradições e erros de natureza antropológica que contém o enunciado
ao conceituar e assim distinguir os índios da sociedade nacional. Em primeiro lugar,
porque toma a cultura como estática, objetivada, caracterizadora do grupo étnico,
quando, ao revés, é a etnicidade que dá os contornos da cultura. A cultura, como
afirma a autora, é um conjunto complexo de práticas sociais, relacionadas com a

23 OLIVEIRA SOBRINHO. Os selvícolas..., op. cit., p. 124.
24 BRASIL. Lei n°. 6001 de 19 de dezembro de 1973. (Estatuto do índio)
25 Id. Definição textual:
"Art. 3° - 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."
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língua, religião, ritos, produção material, que em sua dinâmica é continuamente
recriada. Em segundo, porque a cultura enquanto elemento de diferenciação, é muito
mais abrangente do que a identidade étnica, privilegiada pela lei.26
Por outro lado, continua a autora, o primeiro requisito utilizado pela lei na
definição de índio, a ascendência pré-colombiana, é muito criticado em razão da dupla
possibilidade de critérios de interpretação: em primeiro lugar, pelo critério biológico, o
que seria impossível a comprovação, em face do longo e institucionalizado processo
de miscigenação a que os índios foram submetidos, além do que, os avanços técnicos
das ciências biológicas têm esvaziado o conceito de raça, portanto, a aplicação do
critério consistiria em erro; e pela ordem genealógica, talvez o sentido mais apreciável
do conceito, uma vez que envolve a consciência da continuidade histórica, por via da
genealogia e da tradicionalidade da cultura de povos que viveram no passado, utilizada
pelos índios para afirmar a indianidade.27
Outro aspecto polêmico do ponto de vista antropológico, segundo a mesma
autora, é a segmentação das definições de pessoa e sociedade; índio e comunidades
indígenas, nos termos da lei. Nas sociedades tradicionais, e as sociedades indígenas o
são, o indivíduo, nos termos da cultura ocidental moderna, não existe. Assim, em suas
palavras, "não há como definir índio (indivíduo) senão em função da comunidade
indígena." Em outras palavras, a construção das pessoas indígenas atende aos
pressupostos culturais de cada sociedade, distintamente.
O caráter transitoriedade das pessoas indígenas presentifica-se no Estatuto,
mediante a categorização, dos índios em isolados, em vias de integração e
integrados.28 A utilização equivocada das categorias formuladas por Darcy RIBEIRO,

26 CARNEIRO DA CUNHA. Definições... op. cit., p. 33-4.
27 Id. Ibid.
28 BRASIL. Lei n°. 6001, de 19 de dezembro de 1973. (Estatuto do índio).
"Art. 4o - Os índios são considerados:
I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos
informes através de contatos eventuais com elmentos da comunhão nacional;
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em sua extensa obra: "Os índios e a civilização," resultou no enunciado incorreto da lei
com conteúdo classificatório das pessoas indígenas.29
Segundo Maria Manuela CARNEIRO DA CUNHA, comentando os
conceitos de Darcy Ribeiro, diz que a análise do autor refere-se ao contexto econômico
e institucional da sociedade neobrasileira, e à maneira como os grupos indígenas se
articulam com este contexto, fazendo uma distinção muito clara entre "articulação" e
"assimilação" ou "fusão dos grupos na sociedade mais ampla". Por sua vez, a teoria de
Darcy Ribeiro refere-se, sempre, a grupos indígenas e não a indivíduos isolados, como
preceitua a lei.30
Está claro, diante dessas situações legais, que qualificação jurídica das
pessoas indígenas, desgarrando-se dos vínculos culturais que as identificam enquanto
sujeitos diferenciados, representava uma transição à posição de sujeito da
modernidade, abstrato, unívoco, descontextualizado.
As idéias ilustradas, tão familiares aos pensadores brasileiros da época,
gozavam de prestígio no cenário político civilizatório que se desenrolava no país, estão
muito bem representadas nas palavras de Clóvis BEVILÁQUA, ao explicar a extensão
e o significado do termo silvícola utilizado pelo legislador: "O Código usa da palavra
selvícolas, para tomar claro que se refere aos habitantes da floresta e não aos que se
acham confundidos na massa geral da população, aos quais se aplicam os preceitos do
direito comum".31

II - Em vias de integração - Quando em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos,
conservem 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;
III - Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos
direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura.”
29 O legislador utilizou incorretamente a formulação de Darcy RIBEIRO o qual, em sua teoria,
classificou os graus de integração do grupos indígenas na sociedade nacional em: grupos isolados, em contato
intermitente ou permanente e integrados. (RIBEIRO, Darcy. Os índios e a Civilização. Rio de Janeiro: Editora
Vozes, 1982, p. 215-262.
30 CARNEIRO DA CUNHA. Definições... op. cit., p. 35-6.
31 BEVILÁCQUA, Código..., op. cit., p. 157.
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Quase um século depois, o projeto de Código Civil recentemente aprovado
no Senado encontrando-se, atualmente, em trâmite na Câmara dos Deputados, mantém
o termo silvícola e remete a questão para o âmbito de regulação especial.32 Pelo
menos, espera-se, que essa regulação especial retome o caráter público de que se
reveste a questão indígena, em atendimento aos princípios constitucionais vigentes.
No entanto, "os ruídos", os "elementos estranhos" a que se refere Luiz Edson
FACHIN, decodificando e anunciando as mudanças no contexto social e nos
paradigmas clássicos do direito,33 aliados à pertinaz crítica de Carlos Frederico Marés
de SOUZA FILHO, "o direito, embora sempre atrasado se lhes segue,"34 no "espaço de
luta"35 de Clèmerson Merlin CLÈVE, lapidaremos o "diamante ético"36 de Joaquín
HERRERA FLORES, na construção de uma sociedade melhor. Para todos.
O novo tempo, para as pessoas e povos indígenas, chegou com a
Constituição Federal de 1988, cujo processo constituinte, caracterizado pelo amplo
debate com a sociedade, e, no que se refere ao povos indígenas, com a participação de
segmentos organizados tanto indígenas quanto indigenistas, representou uma
revolução nos conceitos até então vigentes.
A análise dos conteúdos trazidos pela constituição pertinentes ao tema, bem
como o contexto político e teórico da década de 1980, serão objeto da próxima seção.

2. OUTRO TEMPO: A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição Federal de 1988 contém a maior inclusão de garantias e direitos
referentes aos índios e às sociedades indígenas em toda a história constitucional

32 BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Projeto de Lei n°. 118/84 - Projeto de Código Civil
Brasileiro: "Art. 4° - São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: (...) Parágrafo único.
A capacidade dos silvícolas será regulada por legislaçãos especial."
33 FACHIN. Elementos... op. cit., p. 5.
34 SOUZA FILHO. Tutela aos... op. cit., p. 310.
35 CLÈVE, Temas de... op. cit., p. 183-209.
36 HERRERA FLORES. Presupuestos básicos... op. cit., p. 1.
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brasileira.37 O direito à diferença cultural consubstanciado enquanto princípio, assim
como os novos conceitos de sujeito coletivo e sociedades indígenas, trazidos pela Carta
Política, serão analisados no decorrer da presente seção, observando, para tanto, o
contexto histórico em que se desenvolveu o processo constituinte.
O direito de ser diferente, que em outras palavras poderia ser dito como o
direito de ser reconhecido, enquanto pessoa e grupo, com valores diferenciados que
conceituam bens jurídicos também diferenciados, no que se refere a línguas, crenças,
rituais, músicas, artefatos materiais e práticas sociais, constitui o fundamento, entre
outros, do estado realmente democrático e pluralista de direito.
Os valores culturais das pessoas e sociedades indígenas são inerentes e
construídos permanentemente, pois a dinâmica é característica inarredável da cultura.
Esses valores, informantes cotidianos das práticas sociais, constituem, portanto, seus
usos, costumes e tradições, e configuram a organização social, ou, traduzindo para a
esfera jurídica, uma espécie de sujeito coletivo de direito, diferente das pessoas

37 As Constituições brasileiras e os povos indígenas ao longo da história:
CONTITUIÇÃO DE 1824 - Não faz n ehuma referencia aos povos indígenas.
CONSTITUIÇÃO DE 1834 - "Art. 11 (...). § 5° - Atribui competência às Assembléias Legislativas
Provinciais para promover cumulativamente com as Assembléias e Governos Gerais (...) a catechese e a
civilização indígena e o estabelecimento de colonias."
CONSTITUIÇÃO DE 1891 - Não faz nenhuma referencia aos povos indígenas.
CONSTITUIÇÃO DE 1934 - "Art. 5° - Compete privativamente à União: (...) XIX - Legislar
sobre: (...) m) incorporação dos silvícolas à comunhão nacional; Art. 129 - Será respeitada a posse de terras de
silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las.
CONSTITUIÇÃO DE 1937 - "Art. 154 - Será respeitada aos silvícolas a posse de terras em se
achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las."
CONSTITUIÇÃO DE 1946 - "Art. 5° Compete à União: (...) XV - Legislar sobre: (...) r)
incorporação dos silvícolas à comunhão nacional; Art. 216 - será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde
se acham permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem."
CONSTITUIÇÃO DE 1967 - "Art. 8° - Compete à União: (...) Legislar sobre: (...) o) incorporação
dos silvícolas na comunhão nacional. Art. 14 - Integram o patrimônio da União: (...) c) as terras ocupadas pelos
silvícolas;"
CONSTITUIÇÃO DE 1969 (ATO INSTITUCIONAL N°. 1) - "Art.. 4° - Incluem-se entre os bens
da União: (...) IV - As terras ocupadas pelos silvícolas. Art. 8° - Compete à União: (...) XVIII - Legislar sobre:
(...) o) nacionalidade, cidadania e naturalização; incorporação do silvícola à comunhão nacional. Art. 198 - As
terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua
posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as
nelas existentes. § 1° - Ficam declarados a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualque
natureza que tenham por objetivo o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas. § 2° - A
nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou
indenização contra a União e a Fundação Nacional do índio."

43

jurídicas formais, bem como das festejadas "organizações sociais" criadas pelo poder
público para a execução de funções do Estado, como parte da ideologia neoliberal.
Esse conjunto relacional de valores diferenciados que demonstram, em cada
caso, uma identidade étnica, foi reconhecido constitucionalmente, mediante a inclusão
entre os bens jurídicos do patrimônio cultural brasileiro, àqueles que referenciem a
identidade, a memória e as práticas sociais dos diversos grupos formadores da
sociedade brasileira.38 Assim a base constitucional de Estado pluralista, que tem na
etnodiversidade o desenho do mosaico social brasileiro, pode configurar-se enquanto
princípio constitucional da pluralidade de povos - ainda que a Constituição não tenha
declarado claramente39 - cujas culturas, ideologias, interesses e projetos, são
diferenciados da cultura nacional dominante e devem ser respeitados em todas as suas
manifestações, alem da criação de espaços públicos de efetividade, ou seja, condições
institucionalizadas de real participação no processo político.
Observe-se que no próprio conceito constitucional o patrimônio cultural,
assim como o conceito de cultura, está caracterizado pela dinâmica, pelo movimento,
quando se refere à ação, aos modos de criar e de viver (Art. 216, inciso II).
Gustavo ZAGREBELSKY, analisando a conformação sociopolítica dos
Estados na atualidade, em confronto com o que chama de antiga "realidade política
operante", ou seja, o direito do Estado nas vertentes interna e externa que conhecemos
como soberania, aponta como fatores modificadores daquele consenso histórico, o
pluralismo político e social interno; a formação de centros de poder alternativos e
concorrentes com o Estado; a progressiva institucionalização de 'contextos' que

38 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
"Art. 216 - Constituem o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referencia à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: (...) II - os modos de criar, fazer e viver;"
39 Sobre essa discussão, Carlos Frederico Marés de SOUZA FILHO, assim se refere: "Reconhecer a
diversidade cultural e étnica de forma integral, sem restrições seria dar igual status às diversas culturas
diferenciadas e à cultura 'nacional' brasileira. Isto não ocorreu e talvez nem pudesse ocorrer. Assim, a
Constituição apenas outorgou direitos de se manterem culturas e línguas diferenciadas, mas manteve hegemônica
e única a cultura nacional e a língua portuguesa." (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos
povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá, 1998, p. 158).
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integram seus poderes em dimensões supraestatais e, por último, a atribuição de
direitos aos indivíduos cuja fonte e possibilidade de execução são internacionais.40
Ficaremos, por enquanto, com o primeiro e o último fatores, cuja dimensão
nos interessa proximamente, em razão do tema a que estamos circunscritos: o
pluralismo social e os princípios contidos no conjunto integrado dos direitos humanos,
enquanto direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais.
A Constituição Federal de 1988, no que se refere ao povos indígenas,
dedicou todo um capítulo à questão, desdobrando temas cruciais em relação ao
reconhecimento das pessoas e suas sociedades, o direito à diversidade cultural, o
direito à terra e aos recursos naturais, com as implicações de ordem pública em razão
de sua natureza jurídica, reconhecendo, por último, legitimidade processual às
comunidades indígenas para atuar em juízo.
Consideramos fundamental para o presente estudo todo o conjunto dos direitos
constitucionais indígenas. Entretanto, nesta seção, trataremos com maior detalhamento o
disposto no Art. 231, ou seja, do conceito de pessoa relacionado ao conceito de sociedade
indígena e das características que a definição constitucional nos traz, integrando-os com o
disposto no § 2o do Art. 210, que efetiva o reconhecimento das culturas diferenciadas ao
mandar que se utilize as línguas maternas indígenas, nos processos da educação formal. A
questão da terra, bem assim da pluralidade de povos indígenas e alguns dos múltiples
aspectos culturais serão objeto de título específico no capítulo seguinte.
O Art. 231 da Constituição Federal dispõe que são reconhecidos aos índios, sua
organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições, assim como os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente habitam, ao mesmo tempo em que
encarrega à União o dever de proteger e fazer respeitar todos os bens desses povos, bem
assim o de demarcar suas terras,41 o que configura uma atuação positiva do Estado.
A simples, rápida ou isolada leitura do dispositivo constitucional, pode
deixar desapercebido o sentido e o alcance dos seu conteúdos, se nos limitarmos a
40 ZAGREBELSKI, El derecho..., op. cit., p.l 1.
41 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
"Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e aos direitos originários sobre as taras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcálas, proteger e fazer respeitar todos os seus bens."
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interpretá-los no âmbito exclusivo do direito positivado e suas intrínsecas e
herméticas42 regras de interpretação. Não é a intenção do presente trabalho.
Ousaremos abrir o espectro interpretativo no sentido de mesclar métodos clássicos
(gramatical, analógico e sistemático) e contemporâneos (interdisciplinaridade,
processo legislativo) para extrair do enunciado não um único conceito de pessoa e
sociedade indígena, senão uma complexidade tão grande e aberta quanto plural.
Além do reconhecimento da diversidade (Art. 231 integrado ao Art. 216,
inciso II), o ponto marcante que compõe o dispositivo, está configurado na vinculação
dos índios à organização social de seu povo. Por organização social, entenda-se não
uma pessoa jurídica nos moldes do direito público ou privado, mas todo o complexo
de representações simbólicas relacionadas à atividade social de um povo. As
sociedades tradicionais organizam-se não como uma mera coleção de indivíduos,
senão quando se pode distinguir internamente, "unidades sociais mais ou menos
permanentes, institucionalizadas, que mantém entre si relações integradas, ao mesmo
tempo estruturais e funcionais".43
O complexo de unidades sociais que compõem a organização social inclui
as relações políticas de poder, a religião, o direito, o território, as regras de

42 Utilizamos o termo hermético, no sentido de hermetismo interpretativo clássico, que encerra nos
limites do sistema jurídico as possibilidades de interpretação, ocultando, quase sempre, o jogo de poder e
interesses que envolve o processo hermenêutico no direito. Tomamos, a título de ilustração, a interpretação que
faz Elcias Ferreira da COSTA, do texto constitucional consubstanciado no § 6o. do Art. 231, que trata de
proteger a exclusividade da posse dos índios nas terras indígenas e utilização, também pelos índios, dos recursos
naturais nela existentes, fazendo exceção, no final do enunciado, aos casos de relevante interesse nacional, cuja
forma interpretativa inverte a regra fazendo com que a exceção tenha mais relevância: "(§ 6o). Ocupação ou
posse ou domínio por outras pessoas sobre as terras indígenas, bem como a exploração das riquezas naturais do
solo, dos rios ou dos lagos nelas existentes será possível, quando se impuser relevante interesse público da União
e, se, para tanto o Congresso Nacional autorizar, mediante processo de lei complementar." (COSTA, Elcias
Ferreira da. Comentários breves à Constituição Federal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1989, p.
290.) Textualmente a disposição constitucional comentada: "Art. 231 (...) § 6o - São nulos e extintos, não
produzindo 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 nelas existentes, 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 fé." Sobre os direitos territoriais indígenas e a ocupação de boa-fé por terceiros ver:
BRASIL. Fundação Nacional do índio. Pareceres de 5 de dezembro de 1997. Sobre a ocupação de terceiros de
boa fé em terras indígenas. Constituição Federal. Consultor: Luiz Edson FACHIN.
43 BONTE, Pierre; IZARD, Michel; ABÉLÈS Marion; DESCOLÁ, Philippe; DIGARD, Jean-Pierre;
DUBY, Catherine; GALEY, Jean-Claude; JAMIN Jean; LENCLUD, Gérard. Diccionário de etnologia y
antropologia. Traducción: Mar Llinares Garcia. Madrid: Ediciones Akal, 1996, p. 541-2.
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parentesco, enfim, todo o aparato conceituai que determina as práticas sociais.
Assim, ao reconhecer os índios, no plural, e suas correlativas organizações sociais,
a Constituição está reconhecendo todo o conjunto de representações coletivas e
práticas sociais delas decorrentes.
Por outro lado, não se pode falar em cultura indígena como termo unificador,
e sim, em culturas indígenas, identidades étnicas, organizações sociais, porque não
existe uma só cultura indígena no Brasil.
A pessoa indígena, vislumbrada a partir do conceito constitucional, é o
sujeito em relação, o sujeito contextualizado, diferente, construído a partir da cultura.
As sociedades tradicionais, como foi visto anteriormente, elaboram a noção de pessoa
mediante pressupostos simbólicos internos e particulares; estas pessoas vinculam-se ao
corpo social ocupando e pertencendo a um determinado lugar. Assim, a margem de
autonomia individual é significativamente pequena, limitando-se a casos de
"renunciantes" que geram situações muito específicas de poder religioso, por exemplo.
Nessas sociedades, o homem não ocupa um lugar central, como é o caso das
sociedades modernas; ele está em relação com a natureza, com a sua sociedade. E o
que revela Boaventura de SOUZA SANTOS ao criticar o inatismo e o universalismo
característicos dos direitos humanos - leia-se direito moderno - estampados no
individualismo e no predomínio da razão, ao dizer:
[...] quando observamos estes pressupostos e mudamos para observar outra cultura, quase tudo é
diferente, os direitos indígenas são cosmogônicos ou cosmológicos no sentido de que o homem não
é o centro, no sentido de que a natureza humana não é distinta da outra natureza, no sentido de que a
comunidade é constitutiva do indivíduo e não ao contrário. Existem concepções diferentes,
pressupostos diferentes.

A acertada definição constitucional põe fim, no que concerne aos povos
indígenas, ao individualismo característico do direito moderno e, por conseqüência, à

44 SOUZA SANTOS, Boaventura de. Pluralismo jurídico y jurisdición especial indígena. In, Del
olvido surgimos para trazer nuevas esperanzas. La jurisdición especial indígena. Bogotá: Anais do Primer
Seminário Nacional sobre Jurisdicón Indígena y autonomia territorial, p.203. (Texto original: "[...] citando
cambiamos para otra cultura casi todo es distinto, los derechos indígenas son cosmogônicos o cosmológicos en
el sentido de que el hombre no es el centro, en el sentido de que la naturaleza humana no es distinta de la otra
naturaleza, en el sentido de que la comunidad es constitutiva dei individuo y no cd contrario. Hay concepciones
diferentes, presupuestos diferentes").
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tutela especial que se justificava no contexto passado em que vigorava o ideal de
integração dos índios à sociedade nacional dominante. Vimos que, ao longo dos
séculos, toda a legislação indigenista do país foi elaborada tendo em vista o caráter de
transitoriedade dos índios que aos poucos deixariam de existir enquanto pessoas e
culturas diferenciadas. Agora, o momento é outro, é o momento da consagração do
multiculturalismo e este deve ser o parâmetro a reger as relações entre as pessoas ou
sociedades indígenas com as pessoas não indígenas e com o Estado brasileiro.
O contexto sociopolítico deste final de século, que interfere no âmbito
jurídico exigindo adequação do direito ao tempo presente, é o da pluralidade social, da
multiculturalidade. Entretanto, segundo Joaquín HERRERA FLORES, existem
diferentes correntes de multiculturalismo, que perpassaram ao longo da história
gerando distintas concepções a que chama de: multiculturalismo conservador, que
reconhece as diferenças mas, ao mesmo tempo, estabelece uma política de assimilação
com a finalidade de integrar o distinto no grupo universal; multiculturalismo liberal,
que supõe uma igualdade natural entre as raças e grupos; multiculturalismo liberal de
esquerda, que essencializa as diferenças, enquanto experiência própria alheia ao
contexto social, e o multiculturalismo crítico ou de resistência, segundo o qual os
significados históricos e culturais são cambiantes e fixados temporalmente
dependendo de lutas discursivas, históricas e políticas, ou sejam: lutas sociais.45
A partir dessas explicações, pelo menos duas questões são muito importantes
e obrigatoriamente devem ser consideradas. A primeira diz respeito à definição de
quem são os componentes dessa pluralidade indígena e quais são os índios e suas
sociedades, quais são os aspectos culturais que configuram a identidade e de que modo
a pessoa é construída internamente; quais são os valores e representações simbólicas
que carrega; a segunda, é saber se a Constituição reconheceu o direito interno dessas
sociedades, bem assim a jurisdição indígena para resolução dos conflitos no âmbito
interno de cada sociedade.

45 HERRERA FLORES, Joaquín. Conferência proferida na Universidad Internacional de Andalucía,
no dia 31.10.97, durante a III Maestria Internacional: Teorias Críticas dei Derecho: Multiculturalismo y
Derechos Humanos.
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A falta de um conceito definidor para os parâmetros constitucionais de
pessoa indígena também não seria o caso, posto que resultaria em imitação do
paradigma de sujeito abstrato da modernidade; acreditamos que a definição
constitucional é aberta e relacional, devendo ser preenchida com o conteúdo que a
cultura de cada povo em particular informe. São reconhecidos os índios e sua
organização social, este é o princípio. Quem são esses índios? Qual sua organização
social? Perguntas complexas, mas que não esvaziam as possibilidades de respostas. Os
índios podem ser Tükuna, Guarani, Canela-Rãkõkãmekra, Pankararu ou qualquer dos
aproximadamente 211 povos conhecidos que não foram agora citados. Desvendar suas
organizações sociais, depende de estudos etnológicos aprofundados (muitas
etnografias já existem) e contínuos, em face da dinâmica da cultura, dos processos de
inter-relação com membros da sociedade nacional envolvente e dos processos
institucionalizados de dominação capitaneados pelo Estado e seu direito positivo.
O direito estatal positivado na Constituição, como resultado do democrático
processo instituinte das bases do Estado brasileiro, consagrou os direitos indígenas
como múltiples e diferenciados, e assim devem ser vistos e interpretados, porque essa
foi a vontade política do legislador.
Muito embora os debates ocorridos na Assembléia Nacional Constituinte
tenham rechaçado do texto constitucional os termos povos ou nações para referenciar
os povos indígenas, como indicavam algumas propostas apresentadas aos legisladores,
a evidência de que as sociedades indígenas configuram autênticas nações, minoritárias,
inseridas no âmbito do Estado brasileiro - por enquanto, sem o determinismo histórico
de se transformarem em Estados autônomos - está demonstrada em PINTO
FERREIRA, citando MANCINI, José Afonso da SILVA e Carlos LOPES:
O conceito de nação de Mancini pode bem aplicar-se ao texto constitucional, entendendo-a como "a
reunião em sociedade de homens, na qual a unidade de território, de origem, de costumes, de língua
e a comunhão de vida a consciência socias". A língua é um fator significativo na formação de uma
nação, de uma comunidade nacional. Por isso José Afonso da Silva ajuíza que "se pode falar em
nações indígenas, na medida em que a comunidade lingüística as identifica."
Daí decorre a identificação da nação indígena como uma etnia, que é "uma entidade caracterizada
por uma mesma língua, uma mesma tradição cultural e histórica, ocupando um dado território, tendo
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a mesma religião e sobretudo a consciência de pertencer a uma comunidade. A etnia é, destarte, não
somente uma comunidade lingüística e cultural, dentro de uma homogeneidade do território
geográfico, porém sobretudo a consciência desta homogeneidade cultural.
Assim sendo, pode-se falar corretamente de nações indígenas, como minorias legalmente amparadas
pela Constituição Federal.

Se a Constituição reconheceu as organizações sociais e o direito de cada
povo, enquanto inserto no conjunto de valores que as caracterizam, poderíamos
facilmente chegar a conclusão de que foi reconhecido o pluralismo jurídico dos povos
indígenas. Pensamos que, a rigor, uma hermenêutica aberta da constituição com
auxílio de categorias antropológicas abre o caminho para relativizar a aplicação do
direito nacional positivado, quando este confronte com o direito interno de cada
sociedade indígena, ao mesmo tempo em que, no âmbito interno de cada sociedade,
não resta dúvida de que as instituições jurídicas dos povos indígenas, assim como as
práticas sociais que demonstram a jurisdição indígena, devem prevalecer.
Nesse sentido, Carlos Frederico Marés de SOUZA FILHO, é enfático ao
afirmar que:
Ao ser assim, a constituição abre as pratas para o reconhecimento da jurisdição indígena, quer dizer
ao reconhecimento das normas internas que regem as sociedades indígenas e os processos pelos
quais se decidem os conflitos por ventura ocorrentes. Mais alguns passos e os povos^mdígenas
poderão, em seus idiomas tradicionais, exercer entre seus membros seu direito tradicional.

Por outro lado, a capacidade dos índios, em consonância com os princípios
constitucionais, é plena e diferenciada. Entretanto, isto não ocorre se a tomarmos pelo
viés da igualdade formal, igualando-os aos demais cidadãos brasileiros como mandam
os princípios do direito moderno, pois, como salienta Boaventura de SOUZA
SANTOS, um dos pressupostos básicos para o diálogo intercultural é ter em mente a
complexidade que envolve a igualdade e a diferença, porque "temos direito a sermos
iguais quando a diferença nos faz inferiores, porém, temos direito a sermos diferentes,
quando a igualdade nos descaracteriza".48
46 PINTO FERREIRA. Comentários à Constituição brasileira. Vol. 7. São Paulo: Editora Saraiva,
1995, p. 444-5.
47 SOUZA FILHO, O renascer..., op. cit., p. 162.
48 SOUZA SANTOS. Pluralismo... op. cit., p. 210. (Texto original: "[...] tenemos derecho a ser
iguales cuando la diferencia nos hace inferiores, pero, temenos el derecho a ser diferentes cuando la igualdade
nos descaracteriza").

50

Estas questões são emergentes, cuja explicação tentaremos construir, a partir
da conjugação dos dispositivos constitucionais, com os direitos humanos e outros
direitos consubstanciados em documentos jurídicos internacionais com força de lei no
direito interno brasileiro. Este tema será tratado posteriormente, no último capítulo do
presente estudo.
Os direitos indígenas garantidos na Constituição, pela primeira vez na história,
não resultaram da benevolência do Estado, mas como expressão do processo de luta de
lideranças indígenas e de grupos organizados ou instituições da sociedade civil que
preencheram o espaço democrático constituinte com debates, propostas e informações, de
modo que resultou em um texto que serviu de base para as constituições democráticas sulamericanas, promulgadas depois da Constituição brasileira.
Nesse cenário político, tiveram papel de destaque a União das Nações
Indígenas - UNI, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN, por
meio de seus representantes e lideranças isoladas como Aílton Krenac, Marcos e Jorge
Terena, Davi Yanomami, Daniel Cabixi, Álvaro Tukano, Mário Juruna entre tantos
outros que ocuparam o Congresso Constituinte transformando-o em espaço de luta.
Como resumo dos itens que as lideranças indígenas, por intermédio da União
das Nações Indígenas, apresentaram à Assembléia Nacional Constituinte, pode-se
apresentar os seguintes: o reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas,
como primeiros habitantes do Brasil; a demarcação e garantia das terras indígenas; o
usufruto exclusivo, pelos povos indígenas, das riquezas naturais existentes no solo e no
subsolo dos seus territórios; reassentamento em condições dignas e justas dos
posseiros pobres que se encontram em terras indígenas e, por último, reconhecimento e
respeito às organizações sociais e culturais dos povos indígenas, com seus projetos de
futuro, além das garantias de plena cidadania.49
Entre as instituições da sociedade civil e da Igreja que ativamente participaram
do processo constituinte na defesa dos direitos indígenas, merece destaque o importante

49 SANTOS, Sílvio Coelho dos. Povos indígenas e a constituinte. Florianópolis: Editora da
UFSC/Movimento. 1989, p. 62.
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papel que teve a Associação Brasileira de Antropologia - ABA, a Comissão Pró-índio de
São Paulo, a Ação Catarinense pró-Constituinte e Constituição, o Conselho Indigenista
Missionário - CIMI e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. Alguns
Partidos Políticos como o Partido dos Trabalhadores - PT, o Partido Comunista do Brasil PC do B e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, também
apresentaram propostas à Assembléia Nacional Constituinte.50
A urgência na regulamentação, por meio de legislação complementar ou
ordinária, de algumas questões polêmicas, como a mineração em terras indígenas,
assim como dos princípios trazidos pela Constituição, estes últimos, ainda que autoaplicáveis, por se tratarem de direitos fundamentais, demanda um novo processo de
luta pela efetividade das garantias constitucionais, observados os vícios persistentes do
Estado e suas instituições em fomentar uma política indigenista ainda calcada no velho
instituto da tutela.
Os novos valores constitucionais, pautados no reconhecimento da diversidade
cultural e étnicas dos povos indígenas, reclamam essa regulamentação. Nesse sentido,
atualmente tramitam no Congresso Nacional, três projetos de lei visando substituir a
legislação anterior à Constituição de 1988. Os projetos foram elaborados pelo Poder
Executivo Federal, mediante a Fundação Nacional do índio - FUNAI, pelo Instituto
Socioambiental - ISA e pelo Conselho Indigenista Missionário - CIMI.
No próximo capítulo, trataremos do processo de globalização econômica,
crise do Estado Moderno e diferenças culturais e étnicas. Pretendemos, de modo
amplo, com incursões nos âmbitos público e privado como tema subjacente, esboçar os
elementos, pilares e princípios, que deram suporte ao modelo de Estado Nacional.

50 SANTOS, Povos indígenas..., op. cit., p. 76-83.
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CAPÍTULO III
ESTADO MODERNO E DIFERENÇAS ÉTNICAS

As sociedades modernas organizam-se politicamente por intermédio do ente
invisível a que chamam de Estado. Este, por sua vez, é baseado na presunção de que
todos os integrantes da sociedade que representa, firmaram o contrato social que o
originou; portanto, em um espaço físico determinado, seu poder obriga e sua força
impõe, os valores contidos no contrato que determinam uma regulada forma de vida. A
partir desta abstração, podemos chegar aos elementos que formam o Estado,
classicamente denominados de povo, território e governo.
No presente capítulo, discorreremos sobre a crise do modelo de Estado
Moderno diante do aceleramento do processo de globalização e do ressurgimento da
questão étnica, buscando situar na contemporaneidade, os elementos que já não são
mais os mesmos de outrora; os pilares, justiça, força e economia que de tão sólidos se
esmaecem, e os princípios, igualdade, liberdade, propriedade, que de tão sinônimos
necessitam de mudanças, tudo em função do concreto subjacente: a realidade social.
A realidade social brasileira é plural e complexa. Os povos indígenas
compõem o mosaico social dessa realidade e se configuram como sociedades cultural e
etnicamente diferenciadas da sociedade nacional hegemônica. Enxergá-los e
reconhecê-los, efetivamente, constitui o desafio do Estado na contemporaneidade,
como forma de realização da justiça social, uma vez que essas sociedades indígenas
diferenciam-se substancialmente do padrão moderno, de Estado e de direito.
No

contexto

atual

dos

Estados

globalizados,

a

tecnologia

da

instantaneização, é, simultaneamente, o relógio, o conceito de tempo e espaço e o
poder. Descaracteriza territórios e destrói pilares. Restam princípios que se podem
reconstruir, e, com eles, o poder, o tempo e o espaço, a justiça, a economia e a força.
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Como a metodologia do presente estudo é interdisciplinar, pretende-se
relacionar as questões cruciais do tema a que nos circunscrevemos, qual seja:
diferenças culturais - pessoas e sociedades indígenas - com este paradigma da
sociedade moderna que é o Estado, com seus elementos, pilares e princípios.
Com base na análise relacional, buscaremos o sentido de ser do Estado,
como ensina Joaquín HERRERA FLORES, no intuito de “entender as conexões entre
os atores potenciais que compartilham identidades sociais, definições compartidas do
possível e do desejável, reflexões sobre as oportunidades de ação social, e, por
suposto, compromissos mútuos de solidariedade”.1
A partir daí, tentar entender porque é tão herética a ruptura com os conceitos
clássicos quando a opção é libertadora; e tão natural, quando é imposição do mercado,
essa remoçada ideologia.

1. DO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO À CRISE DE FUNDAMENTAÇÃO
DO ESTADO MODERNO

A globalização é um processo econômico que se iniciou com as conquistas
territoriais e expansão do mercado a partir do século XVI e, se intensifica, neste final de
século, com os avanços tecnológicos, mobilização e volatização do capital financeiro, que
acarretam profundas implicações sociopolíticas nas sociedades contemporâneas.
0 primeiro dos fenômenos com que opera a globalização, e para o presente
estudo o mais importante, é a idéia de homogeneização do mundo. Igualar, no sentido
de que as diferenças culturais e étnicas, as fronteiras territoriais e o poder nacional ou
governo local soberano desapareçam, favorecendo o império do mercado. Assim
sendo, nesses espaços globalizados, uma só forma de ver e pensar o mundo constituiria
o que Octávio LANNI chama de "sociedade global".2
1 HERRERA FLORES, Joaquín. Conferência proferida na VII Conferência Nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil, realizada no Rio de Janeiro em 2 de setembro de 1999.
2 IANNI, Octávio. A sociedade global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996, p. 23.
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Para que isto ocorra contribui decisivamente, por um lado, o processo de
desenvolvimento tecnológico, principalmente dos meios de comunicação; por outro, a
sofisticação do capital, caracterizado pela financeirização e pela mobilidade. Assim,
quando falamos em globalização em sua vertente econômica, estamos nos referindo à
transnacionalização do capital e do mercado.
No entanto, algo mais é necessário, para que a difusão do capital financeiro
r

se realize mediante a especulação e se legitime pelos meios de comunicação. E preciso
inculcar nas sociedades a ideologia do mercado; por isso, a globalização em sua
vertente política é sinônimo de neoliberalismo, cujo princípio central é afirmar que a
liberação da economia e a supressão de formas de intervenção estatal na economia são
o suficiente para garantir o desenvolvimento.3
Após o final da Guerra Fria, simbolizado com a queda do muro de Berlin, a
globalização e o neoliberalismo aparecem como ideologia triunfante. Este marco histórico
redefine o mapa do mundo ao romper com a dualidade do pensamento políticoeconômico-social entre o capitalismo e o socialismo, engendrado depois da Segunda
Guerra Mundial e controlado pelas chamadas grandes potências. Em seu lugar, a política
neoliberal é apresentada como única via, ou possibilidade de particicipação desse novo e
suposto consenso mundial, que levará as sociedades ao desenvolvimento.4
Os louros desse triunfo, que constituem os pressupostos ideológicos do
neoliberalismo, como o livre trânsito de mercadorias, liberdade contratual, igualdade
formal,

Estado não

interventor,

Estado mínimo,

rompimento de barreiras

alfandegárias, entre outros, são tidos pelos ideólogos do mercado, como tendência da
sociedade rumo ao próximo milênio.
Como arremata Francisco JARAUTA, esse processo que é apresentado
como ideal planetário, deita bases numa ideologia e modelo de conceber o mundo,

3 TOURAINE, Alain. La globalización como ideologia. Madrid: El País, Cuademo Opinion,
29.9.1996, p. 17.
4 JARAUTA, Francisco. Para entrar en el siglo XXI. Araucaria - Revista Iberoamericana de
Filosofia Política y Humanidades, n°. 1. Primo- semestre de 1999. Sevilla, p. 5.
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"cujas raízes não são outras, senão os pressupostos do liberalismo, uma ou outra
vez reinterpretados".5
Entretanto, para a consecução desse ideal, os processos em que se efetiva a
globalização escondem as distâncias existentes entre os espaços dominantes que
geram, detêm e consomem o capital e a tecnologia; e os espaços dominados que
hospedam a produção não possuem o capital e consomem tecnologia, apenas nos
setores globalizados. As conseqüências materiais desse fenômeno são perceptíveis nos
intensos movimentos migratórios, na exclusão dos povos indígenas dos contextos
sociais, no agravamento da miséria e degradação do meio ambiente nas sociedades
pobres, principalmente na América do Sul e Ásia e do desaparecimento da África do
cenário político mundial.
Apesar desses aspectos negativos concretos, o aparato informacional da
globalização difunde a paradoxal idéia de pertença de todos a essa ordem valorativa.
Atua direta e eficazmente no imaginário da população - através dos meios de
comunicação - introjetando o ideal de desenvolvimento tecnológico, participação no
mercado de consumo, da necessidade de eficiência dos serviços públicos, de
desregulamentação e de flexibilização do direito do trabalho, de critérios padrão de
confiabilidade nos produtos e serviços dos grandes conglomerados empresariais, entre
outros, como integrantes de um fenômeno natural e destino inexorável para o
desenvolvimento da humanidade.
Assim, para se entender esses processos, é imprescindível uma análise
relacional da globalização nas suas dimensões política, econômica e cultural e,
também, decifrar desde que lugar se extraem e se emanam os modelos. Este exercício
é facilitado pelo viés da interdisciplinaridade, uma vez que o fenômeno apresenta-se
multifacetado o que vale dizer, segundo J. CANALS, presente em todos os aspectos de
nossas vidas,6 tanto no âmbito público ao intervir nas decisões do Estado, impondo

5 JARAUTA, Para entrar..., op. cit. p. 5.
6 CANALS, J. La Internacionalizacion de la empresa. Madrid: McGraw-Hill, 1994.
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políticas institucionais que favoreçam ao mercado, quanto no âmbito privado com a
imposição de novos modelos de hábitos e de modos de ser.
O imperativo de homogeneização cultural, resgata os pressupostos da pessoa
enquanto generalização abstrata, construída a partir de um modelo ideal da burguesia
capitalista, cujo processo atua diretamente na língua, estética, paladar e olfato, música,
valores, ética, nas concepções de tempo e espaço, enfim, nos modos de ver e sentir o
cotidiano. Resulta que, deste processo, surge um novo modelo de pessoa, no entender
de Milton SANTOS, de “homem afastado da possibilidade de relações totalizantes
com o seu próprio quinhão de território”.7
Esse novo sujeito, homogêneo e enfatizado no consumo de bens e serviços
globais, é o consumidor. Esse é o sujeito do mundo globalizado, porque atende aos
requisitos do mercado. Como afirma Franz HINKELAMMERT, ao definir como
“central” o sujeito da sociedade globalizada, “que calcula sua utilidade em termos
quantitativos derivados dos preços de mercado”.8
A homogeneização cultural enquanto projeto de igualação do mundo tem
como conseqüência a supressão das diferenças étnico-culturais. Segundo Rodolfo
STAVENHAGEN, o ressurgimento da questão étnica na contemporaneidade funda-se,
principalmente, na contraposição à idéia de Estado nacional enquanto unidade cultural
impositiva e no projeto homogeneizante da globalização.9
Ao definir a globalização como "um processo mediante o qual determinada
condição ou entidade local estende sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo,
desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social ou entidade
rival," Boaventura de SOUZA SANTOS identifica, como implicações desse processo,
que não existe condição global e sim um localismo elevado a essa categoria e que a
7 SANTOS, Milton. Técnica, Espaço, Tempo - Globalização e Meio Técnico-Científico
Informacional, Hucitec, São Paulo, 1994, p. 19.
8 HINKELAMMERT, Franz. Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión. San José: D.E.I.
1995, p. 213-4.
9 STAVENHAGEN, Rodolfo. Minorias étnicas, pueblos indígenas y derechos humanos.
Conferência proferida na Universidad Internacional de Andalucía, no dia 17 de novembro de 1997.
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globalização pressupõe a localidade, pois as pessoas vivem aí, como se vivessem em
um mundo globalizado.10
Deste modo, é pertinente a conceituação que faz Carmen RIAL, ao cunhar a
expressão e teorizar sobre a macdonaldização do mundo, em referência às resistências
e transformações nos hábitos e costumes das pessoas que vivem em grandes centros
urbanos, sujeitos à forte propaganda dos produtos e serviços de empresas
transnacionais.11 Por outro lado, se o processo de homogeneização busca anular as
diferenças, às vezes faz ressaltar, em dimensões particulares e localizadas, o diferente.
É o que ocorre com a emergência e valorização de aspectos de uma cultura particular,
como é o caso da feijoada para os brasileiros e do bolinho de bacalhau para os
portugueses,12 causando o que Milton SANTOS chama de tensão crescente entre
localidade e globalidade à proporção que avança o processo de globalização.13
Como já foi afirmado, na vertente política - estreitamente relacionada com a
econômica - a globalização tem no neoliberalismo o propulsor das políticas
institucionais de ajuste ao modelo "desejado" de sociedade de mercado, como enfatiza
Franz HINKELAMMERT, ao dizer que “há uma verdade absoluta na atualidade:
globalização e mercado”.14 Nesse sentido, as características tanto da globalização
quanto do neoliberalismo se entrecruzam no intento de transformar as relações sociais
em meras relações de mercado. Com efeito, a implementação do modelo de
democracia de mercado implica à redução dos direitos fundamentais e sociais que são
o resultado de lutas políticas, em favor da institucionalização dos ajustes
macroeconômicos neoliberais.15

10 SOUZA SANTOS, Boaventura de. Una concepción multicultural de los Derechos Humanos,
Revista Memória, n°. 101, julio de 1997, p. 43. Bogotá.
11 RIAL, Carmen. Comunicação apresentada na Reunião da Associação Brasileira de Antropologia.
Vitória, 1998.
12 SOUZA SANTOS. Una concepción..., op. cit., p. 43
13 SANTOS, Milton. Técnica, Espaço, Tempo..., op. cit., p. 51.
14 HINKELAMMERT, Franz. Conferência proferida na Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, em
24 de março de 1999, como parte do Programa de Doctorado Derechos Humanos y Desarrollo.
15 VILAS, Carlos M. Seis ideas falsas sobre la globalización. [s.l.], [s. n.], 1996.
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Os vários aspectos da complexidade do mundo atual dão o suporte
argumentativo à ideologia da globalização, posto que se utilizam os postulados liberais
reelaborados, como a liberdade e a igualdade. Para opor-se a essa realidade, os
processos de globalização têm claro propósito homogeneizante, a partir de um "único e
legítimo pensamento" controlado e ancorado em poderes abstratos e valores
universais, como escreve Francisco JARAUTA:
Com efeito, uma série de transformações generalizadas têm sido as que basicamente configuram o
mundo contemporâneo. À normatização sucede a globalização do planeta. Seu horizonte histórico
não é outro diferente do que se apresenta como uma sociedade tecnocrática, controlada por poderes
cada vez mais abstratos e universais - têm-se falado em "tecno-fascismo" - e orientada por e desde o
pensamento único, uma espécie de doutrina legitimadora que, com claras intenções holísticas,
pretende explicar e orientar as formas de vida das sociedades pós-industriais.

Por outro lado, o processo democrático que garante a participação dos
cidadãos na tomada de decisões políticas e de controle da soberania, visto apenas no
seu aspecto puramente formal, como é o caso da democracia de mercado propalada
pelo neoliberalismo, implica não democracia uma vez que, nos países periféricos, a
exclusão social praticamente impede essa participação. Em primeiro lugar, porque a
democracia nesse sentido assenta-se no pilar da igualdade formal, portanto, como
salienta Marion YOUNG em obra já citada, a generalização e homogeneização do
conceito de cidadania fundada no sujeito abstrato constituem a senha de acesso para a
participação no âmbito público. Esta generalização exclui as diferenças, portanto a
democracia formal falha; em segundo, porque a igualdade formal esconde uma
profunda desigualdade real de acesso aos bens sociais como saúde, educação, moradia
e trabalho, entre outros.
Assim, como o imperativo de manutenção e a ampliação do capital constitui
objetivo inarredável da globalização, é imprescindível que o mercado atue sem

16 JARAUTA, Francisco. Para entrar..., op. cit., p. 6-7. (Texto original: "En efecto, una serie de
transformaciones generalizadas nan sido las que basicamente configuran el mundo contemporâneo. A la
normalización le sucede la globalizaciôn dei planeta. Su horizonte historico no es otro que el que se présenta
como una sociedad teconocrática, controlada por poderes cada vez más abstractos y universales -se ha hablado
de 'tecno-facismo' - y orientada por y desde la pensee unique, una especie de doctrina legitimista que, con
claras intenciones holísticas, pretende explicar y orientar las formas de vida de las sociedades
postindustrielles. ") Tradução livre do autor.
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nenhum empecilho. Para tanto, as intervenções da metrópole, ou países hegemônicos
nos assuntos políticos dos países periféricos impõem a elaboração de leis favoráveis ao
mercado, à custa do sacrifício de direitos fundamentais e sociais, como anotado
anteriormente. Conforme apostila Marcos Roitman ROSENMANN:
O mercado não define os critérios de organização do trabalho ou da produção nem a dinâmica do
processo de acumulação, como tampouco os processos de centralização e produção do capital. Estes
critérios são políticos e têm sua explicação nos projetos hegemônicos dos setores dominantes da
burguesia que controlam o processo de tomada de decisões.17

Saxe FERNANDEZ diz que essas intervenções ocorrem de modo tão intenso
que as instituições políticas dos países periféricos estão sendo abruptamente
reestruturadas, de acordo com os interesses metropolitanos.18 Por essa razão, as
imposições desse processo caracterizam-se, no entender de Joaquín HERRERA FLORES,
como políticas institucionais, que atuam em duas linhas de atuação, com estratégias e
ações distintas: a uma, através dos processos de integração regional; a duas, pela
reformulação das políticas estatais fundadas nos Programas de Ajustes Estruturais.19
As políticas de ajustes estruturais, segundo o mesmo autor, encadeam-se em
um rosário que vai desde a privatização das empresas estatais, como único meio de
atingir o nível de eficiência estandardizado pelo mercado, à determinação, por meio de
critérios econômicos, das prioridades de gastos dos recursos públicos. As ave-marias
repetem-se clamando pela desregulamentação que facilite a competência e a
penetração de empresas no mercado; pela reafirmação do direito de propriedade
privada; pela liberalização financeira, em que as taxas de juros sejam ditadas pelo livre
mercado; pela liberalização do comércio, atendendo aos índices de variação de preços

17 ROSENMANN, Marcos Roitman. Las razones de la democracia. Madrid: Sequitur, 1998, p. 96.
(Texto original: "El mercado no define los critérios de definición dei trabajo o de la production, ni la dinâmica
del proceso de acumulación, como tampoco los procesos de centralization y produción dei capital Estos
critérios son políticos y tienen su explication en los proyectos hegemónicos de los sectores dominantes de la
burguesia que controlan el proceso de toma de decisiones.") Tradução livre do autor.
18 FERNANDEZ, Eduardo E. Saxe. El “globalismo democrático neoliberar y la crisis
latinoamericana. Heredia: Cuademos Prometeon0. 15, 1996, p. 8.
19 HERRERA FLORES, Joaquin. Derechos humanos y desarrollo en AméricaLatina. Una
crítica a las políticas de condicionalidad en la ayuda al desarrollo. Sevilla: [s. n.], [s. d.], p. 2.
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ditados pelo mercado; pelo investimento estrangeiro direto, com a supressão de
barreiras que impeçam a entrada das empresas transnacionais; e, por fim, pela reforma
fiscal, como ponto crucial da reforma do setor governamental.20
Essa fratura na soberania dos Estados periféricos que, em decorrência das
imposições do processo de globalização, diminui cada vez mais o seu clássico papel de
regulador jurídico das relações sóciopolítico-econômicas como representação dos
anseios da população, deslegitimam sua atuação, posto que a delegação de poderes
conferida formalmente por meio do voto é traída quando atende, prioritariamente, aos
ditames do mercado e não à consecução de políticas que busquem a satisfação das
necessidades básicas dos cidadãos, como o direito ao trabalho e à seguridade social,
por exemplo.
Segundo Jean Philippe PEEMANS, a deslegitimação progressiva do Estadonação como lugar de identificação positivo, como lugar de consenso,21 é o resultado do
trabalho ideológico capitaneado pelas direitas neoliberais dos anos oitenta, cuja
finalidade consistia em adaptar os espaços nacionais ao que Milton SANTOS
denomina de transformação dos territórios nacionais em espaços nacionais da
economia internacional.22
As tensões decorrentes dessa nova ordem geram novos tipos de conflitos
para os quais os Estados não dispõe, em sua estrutura clássica, de poderes para
resolvê-los. Isto se dá, principalmente, diante da formação de gigantescas empresas
transnacionais, que atuam sem qualquer controle nacional ou internacional, da
desproteção que causa a exclusão social, e de um processo cujo objetivo final é a
competividade e o mercado.23 Este também é o entendimento de Milton SANTOS, ao
definir o processo de globalização como perverso, uma vez que:

20 HERRERA FLORES, Derechos humanos..., op. cit. p. 2.
21

PEEMANS, Jean Phillipe. Globalización y desarrollo: algunas perspectivas, reflexiones y
preguntas. In, El nuevo orden global; dimensiones y perspectivas. Santafé de Bogotá: Facultad de Derecho,
Ciências Políticas y Sociales/Universidad Nacional de Colombia, 1996, p. 30-1.
22 SANTOS, Milton. Técnica, Espaço, Tempo..., op. cit., p. 50.
23 HERRERA FLORES, Joaquín. Derechos Humanos..., op. cit., p. 4.

Na esteira da difusão desmesurada da técnica, da ciência e da informação por monopólios e
oligopólios descompromissados com qualquer particularidade espacial culturalmente fragmentada,
pois se o mundo, hoje, toma-se ativo sobretudo por via das empresas gigantes, essas empresas
globais produzem privatisticamente suas normas particulares, cuja vigência é, geralmente e sob
muitos aspectos, indiferentes aos contextos em que vêm inserir-se. Por sua vez, os governos globais,
por exemplo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, cuidam de interesses globais.

A perversidade toma-se mais evidente nos países periféricos, uma vez que as
necessidades humanas insatisfeitas causam desestruturação social, e, onde, segundo
Marcos Roitman ROSENMANN, o “capitalismo é mais visível pois pode exercer, por
completo, seu poder de explorar, oprimir e manter uma ordem político-econômica de
desigualdade e injustiça social”.25
Diante deste quadro, o Estado-nação soberano como modelo político da
Modernidade perde espaço, entra em crise. Crise que Boaventura de SOUZA SANTOS
denomina, ao arrolar entre as "tensões dialéticas da modernidade ocidental", de tensão
entre o Estado-nação e a globalização. Sua formulação baseia-se no desgaste do modelo
clássico de Estado-nação soberano, que encerra o paradigma de representação simbólica,
seja enquanto agente regulador ou emancipador, diante das diversas formas de
intervenção na soberania dos Estados, causadas pelas exigências do processo de
globalização. Isto provoca discussões em tomo dos projetos de sociedade, governo e
justiça globais. SOUZA SANTOS aponta como primeira fase desse processo o
reconhecimento, também global, da política dos direitos humanos, não sem antes
explicitar que a tensão se descortina por estarem no mesmo palco nacional as agressões e
as lutas de defesa dos direitos humanos, e critica o caráter universalista destes.26
É nesse cenário, que Franz HINKELAMMERT chama de “inversão nihilista
dos Direitos Humanos”, que ocorre o pensamento homogeneizante da ideologia da
globalização, que não reconhece a realidade e os valores diferenciados existentes no

24 SANTOS, Milton. A natureza do Espaço. Apud: SÁ, Alcindo José de. Uma geografia filosófica
ou uma filosofia geográfica. São Paulo, [s. n.], 1998, p. 3.
25 ROSENMANN. Las razones..., op. cit., p. 117.
26 SOUZA SANTOS. Una concepción..., op. cit., p. 42. As demais tensões dialéticas da
modernidade ocidental formuladas pelo autor são: tensão entre a regulação social e a emancipação social e a
tensão entre Estado e sociedade civil.
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mundo.27 Diante dessa crise, os postulados liberais reelaborados e encampados pelos
Estados contemporâneos, cada vez mais distanciados da realidade social, complexa,
construída a partir dos signifícantes culturais específicos a cada sociedade, que os
conflitos gerados pelos processos de globalização indicam o momento de
questionamento dessa ideologia, desse modelo. É nessa linha que Atílio BORÓN,
analisando as contradições do discurso hegemônico dos países centrais e suas políticas
intervencionistas nas condições econômicas dos países periféricos, sentencia que
“necessitamos do Estado do bem-estar, em razão do agravamento das condições
sociais e da insatisfação das necessidades humanas básicas dos cidadãos”.28
É preciso resgatar o Estado enquanto representação da coletividade
construindo novos paradigmas para o Estado atual, pluralizado, distanciado do caráter
absoluto que caracterizavam, ou melhor, dogmatizaram os elementos estruturais do
modelo moderno. Resgatar a política, enquanto fonte de comando do poder nascido da
atividade social, que legitima o poder estatal, ou, como preconiza Raimon
PANIKKAR, enquanto “busca e descobrimento de fins que nos fazem encontrar os
meios pertinentes para realiza-los”.29
Entretanto, para que isto ocorra de forma democrática, a pluralidade de
construções sociais e de modos de organizar e realizar a vida cotidiana não pode ser
algo pressuposto abstratamente. A realidade deve informar o modelo, senão, a moldura
será pequena, assim como em seu desenho moderno que veremos a seguir, o foi.
Pretendemos, na próxima seção, de modo amplo, com incursões nos âmbitos
público e privado, esboçar os elementos, pilares e princípios, que deram suporte à
elaboração do modelo Estado Nacional Moderno.
27

Segundo o pensamento desse autor, existem tres formas de inversão ideológica dos Direitos
Humanos: a primeira chama de movimento de antecipação frente ao formalismo da lei, a segunda denomina de
antiemancipatória e por último a inversão nihilista. (HINKELAMMERT, Franz. Conferência realizada na
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, em 24 de março de 1999, como parte do Programa de Doctorado
Derechos Humanos y Desarrollo.)
28 BORÓN, Atílio. Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina. 2a Edición. Buenos
Aires: Ediciones Imago Mundi, 1992, p. 225-6.
29 PANIKKAR, Raimon. El espiritu de la política. Barcelona: Ediciones Península, 1999. p. 133.

2. FUNDAMENTOS DO ESTADO MODERNO

A partir da conceituação tradicional de Estado enquanto ordenação social e
dos seus elementos estruturais clássicos, quais sejam: povo, território e governo,
pretendemos traçar algumas considerações acerca de como é o Estado Moderno,
analisando e particularizando seus elementos, todavia, abordando-os na perspectiva
histórica, moderna e formalista de um “ordenamento jurídico geral, composto pelos
elementos: territorialidade, povo e politicidade”.30
Ao longo da história do pensamento ocidental, a noção de Estado pode ser
distinguida, fundamentalmente, em três conceitos: organicista, pelo qual o Estado
independe e precede aos indivíduos; atomista ou contratual segundo o qual o Estado é
uma criação dos indivíduos; e formalista, que entende o Estado como uma construção
jurídica.31 Para as estreitas incursões do presente trabalho na trajetória histórica de
formação do Estado Moderno, dispensaremos maiores detalhes sobre as duas primeiras
concepções e daremos ênfase32 ao conceito formalista, uma vez que, por um lado, este
conceito está mais próximo, no tempo, da formação dos Estados Nacionais na América
Latina; por outro, ao desprezar a realidade social, institui a fórmula já citada de Estado
único e direito único.
É nesse sentido que, para Hans KELSEN, o patrono da concepção formalista,
o “Estado, cujos elementos essenciais são a população, o território e o poder, define-se
como uma ordem jurídica relativamente centralizada, limitada no seu domínio espacial
e temporal de vigência, soberana ou imediata relativamente ao Direito internacional e
que é, globalmente ou de um modo geral, eficaz."33 Esta ordem jurídica é o direito.

30 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 14-5.
31 ABBAGNANO, Nicola. Diccionário de Filosofia. México: Fondo de Cultura Económica, 1963,
p. 448-451.
32 Essa opção não significa concordância, tampouco defesa deste modelo, senão a possibilidade de
constatar as influências e a proximidade existente entre a concepção formalista e a moldura, o modelo teórico do
Estado Nacional brasileiro, problematizando-a, mediante a contraposição com a realidade social, na tentativa de
fazer uma análise relacional dos elementos do Estado.
33 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de: João Baptista Machado. São Paulo:
Martins Fontes, 1996, p. 321.
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O Estado Modemo tem suas origens e fundamenta-se na combinação dos
postulados políticos que historicamente formataram as concepções absolutistas,
baseadas no poder supremo dos monarcas, que eram, ao mesmo tempo, também, o
poder do Estado. Tal poder justificava-se pela necessidade de defesa dos interesses dos
indivíduos e da paz entre os homens, representado na figura hobbesiana da espada a
forçar o cumprimento dos pactos. Segundo as concepções liberais de Locke, a
fundamentação passa a ser baseada na necessidade de representação democrática dos
governantes conferidas pelos cidadãos, mediante a racionalização, pela normatização,
das instituições políticas tradicionais.
Em ambos os casos, tanto Hobbes quanto Locke entendem que as
explicações sobre a origem do Estado, fundamentadas na função social se dão por
meio de um contrato, ou seja, da somatória de vontades individuais. Desta forma, o
modelo de Estado Modemo calcado no racionalismo e no individualismo representa,
segundo Herman HELLER, um perigo, pois a sua função social ou de suas instituições
deve estar em consonância com o cidadão individual, o homo politicus, criador do
Estado, concebido como uma abstração, ou, mais precisamente:"como um ser que atua
arbitrariamente à margem das realidades concretas da natureza e da sociedade,
separado do entorno, da família, da nação, da classe e da tradição".34
As bases desse Estado foram arquitetadas no âmbito da Europa ocidental
oitocentista, cujo contexto sóciopolítico marcado pelo absolutismo feudalista e por
profundas desigualdades sociais, econômicas e jurídicas, exigia a instituição de um
ente superior que transcendesse aos indivíduos e precedesse aos cidadãos. Deste modo,
o surgimento do Estado Modemo, centrado, unitário, coincidente com uma nação,
institucionalmente organizado em poderes tripartite limitados pela Constituição, deixa
para trás os estatutos das desigualdades, assentando seus fundamentos nos princípios
da igualdade, da liberdade e da propriedade privada. Estes princípios demonstram
como o Estado está voltado para o indivíduo.

34 HELLER, Herman. El sentido de la política y otros ensayos. Valência: Pre-Textos, 1996, p. 110-1.
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A mesma configuração marcou, no início do século XIX, o surgimento dos
Estados Nacionais Latino-americanos. Segundo Carlos Frederico Marés de SOUZA
FILHO, construídos a partir do modelo europeu ainda que, quando não formado por
população majoritariamente indígena, composto por uma pluralidade de culturas e povos
indígenas. E continua: "Estado único e direito único, na boa proposta de acabar privilégios
e gerar sociedades iguais, mesmo que para isso tivessem que reprimir de forma violenta
ou sutil as diferenças culturais, étnicas, raciais, de gênero, estado ou condição".35
O Estado brasileiro, em seu longo processo de formação iniciado com a
transferência da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro em 1807, em meio ao
conturbado contexto europeu das guerras napoleônicas, ao mesmo tempo em que
executava o antigo “projeto de estabelecimento de um império aristocrático e
escravista nos trópicos”, continuísta e conservador, elevava o Brasil à categoria de
Reino Unido a Portugal e Algarves, que culminou na Independência em 1822. Em
seguida, o Estado Imperial constituiu-se como uma entidade oligárquica e prénacional, neste último aspecto, em razão de assentar-se sobre a escravidão, o que
afrontava com os ventos liberais da Europa pós-Revolução Francesa.36
Com a República vem a consolidação do Estado Nacional brasileiro.
Entretanto, características especiais marcaram a definição dessa nacionalidade.
Segundo Demétrio MAGNOLI, “o território, não a sociedade, emergiu como traço
definidor da nacionalidade.”37
De fato, as políticas republicanas esmeravam-se em consolidar o espaço de
jurisdição do Estado nacional; entretanto, ao mesmo tempo, estimulavam o processo
civilizatório herdado do Império, na tentativa de construção de uma identidade nacional,

35 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o direito.
Curitiba: Juruá, 1998, p. 57.
36 MAGNOLI, Demétrio. O corpo da pátria; imagi/iaçdo geográfica e política externa no Brasil
(1808-1912). São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista/Moderna, 1997, p. 82-6.
37 Id., p. 290.
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baseada na chamada comunhão étnica. Esta suposta comunhão, ambiguamente, agradava
às oligarquias e escondia as atrocidades cometidas aos povos indígenas.
As sociedades indígenas foram completamente excluídas,

enquanto

realidades sociais diversas, do projeto de construção da sociedade e do Estado
nacional. Tal projeto, baseado no princípio moderno da unidade que significa
homogeneidade, evidentemente, não tinha espaço para as diferenças. O reflexo desse
pensamento está na Constituição Republicana de 1891, que não faz qualquer referência
aos povos indígenas. Preferiu o silêncio.
Silêncio que Edgard Assis de CARVALHO denomina de “castração,” das
identidades coletivas representativas de forças “irracionais,” segundo o pensamento
moderno, “que colocariam em perigo a pretendida unidade nacional”.38
Segundo, ainda, o mesmo autor, os povos indígenas adquirem o seu “perfil
básico” a partir das condições concretas da inserção na sociedade nacional capitalista,
mediante de dois fatores: a língua diferenciada da nacional e o conjunto de práticas
sociais específicas.39 Daí que a identidade étnica diferenciada somente é possível
visualizar a partir do exterior, que lhe imprime a categoria de diferente. Diferente que
se deve neutralizar e evitar, em nome da unidade nacional.
Nesse sentido, a coincidência entre Estado e nação, articulada teoricamente e
transmitida pelos autores clássicos, é impossível no plano da realidade concreta. Esta é
diversa, e, os povos indígenas, componentes mais visíveis dessa realidade, no caso
brasileiro, devem, parafraseando Edgard Assis de CARVALHO, além de “tratar da
reconstrução do passado histórico, viver o presente, institucionalizando sua presença
no Estado nacional...”40

38 CARVALHO, Edgard Assis de. Identidade Étnico-Cultural e Questão Nacional. In: SANTOS,
Sílvio Coelho dos; WERNER, Dennis; BLOEMER, Neusa Sois e NACKE, Aneliese. Sociedades indígenas e o
direito: uma questão de direitos humanos. Florianópolis: Editora da UFSC/CNPq, 1985, p. 67.
39 CARVALHO, Identidades..., op. cit., p. 67-8.
40 Id., p. 73.
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2.1

OS ELEMENTOS: POVO, TERRITÓRIO E PODER
Os elementos povo, enquanto esfera humana do Estado, território como

espaço de jurisdição e soberania, enquanto poder, configuram a tríade imprescindível
da concepção formalista, que explica o Estado Modemo. Essa concepção difundiu-se
mundo afora servindo de modelo para a formação dos Estados Nacionais, tendo como
paradigmas os Estados da Europa ocidental oitocentista.
O primeiro dos elementos, constituídos pelo povo ou nação, será abordado a
partir da premissa relacional de que pensar a nação é pensar em seu espaço de
situação, no poder que dela advém para construir, gestionar e abrir âmbitos internos de
realização das práticas e relações sociais, e, na inter-relação com outras nações em
escala externa. Evidentemente, estas são características da visão homogênea da naçãoEstado. Como diz Milton SANTOS, “das nações que vêm do Passado, sabemos algo.
Elas se confundem com um pedaço de território”.41 O território é entendido pelo autor,
como espaço material de desenvolvimento das ações humanas, ao mesmo tempo
dinâmico e unitário.42
Para Georges BURDEAU, é o sentimento de pertença a uma determinada
coletividade advindo do espírito e evocando fatores como raça, língua, religião,
recordações, aspirações comuns e habitat, que configuram a identidade nacional. Esta
explicação culmina no seu conceito de Nação como “um continuar a ser o que se foi e,
por conseqüência, é garantir, através da interdependência material, a coesão social pela
fé numa recordação comum”.43
Denota-se que o passado comum, as lutas políticas, o espaço, as
perspectivas ou projetos de futuro e a relação, integram o conceito de nação, pois
faz com que existam coesão e identificação sentimental do ser com o lugar, com a
história, construindo-a.
41 SANTOS. Técnica..., op. cit., p. 37.
42 Id., p. 49.
43 BURDEAU, Georges. El Estado. Madrid: Seminários y Ediciones, 1975, p. 31-2.
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O conceito de nação, como unidade cultural homogênea, pensado e
transmitido pelos autores clássicos, sempre esteve relacionado ao de Estado. Essa
vinculação possui uma carga de abstração que perpassa a análise racional, pois para
cada Estado subentende-se a existência de uma única nação ou sociedade, quando, na
realidade, a configuração social dos Estados, plural por excelência, desmente a
formulação unitária. É neste último sentido que acrescenta Luís Fernando SARANGO
MACAS, indígena quichua do Equador: "quase não existe país no mundo no qual
coincidam plenamente nação e Estado".44
Na linha unitária de pensamento, esboçada anteriormente, no que se refere à
homogeneidade da nação, José Joaquim Gomes CANOTILHO, entende o Estado
como “um ordenamento jurídico geral.” Entretanto, problematiza, no plano
constitucional, os conceitos de Estado e nação ao formular duas idéias básicas: nação e
Estado continuam a ser “elementos de simbolização”, e permanecem como “agentes de
mediação” da sociedade.45
Como elementos de simbolização, diz o autor, a nação tem o seu valor
porque representa a unidade. Esta, não no sentido de “entidade mística, transpessoal e
integrativa de todos os membros do corpo social”, que cairia na abstração. “A nação
tem o sentido de República, de operador de solidariedades” que resulta de fatores
como “língua, raça, território, religião, modos de produção, tradições, cultura,
identidade de aspirações”. Daí se extrai o Estado como significante da nação, ao qual
acresce-se a “legitimidade de coerção e o poder normativo”. Por outro lado, como
elementos de mediação, baseado no princípio de que a sociedade não tem unidade
constitutiva original, uma vez que os “conflitos, antagonismos, oposições e
divergências, onde existem relações não igualitárias e espaços de poder (econômico,
44 SARANGO MACAS, Luís Fanando. El movimiento indígena frente a los Estados nacionales.
El caso de Ecuador. In: GÓMEZ, Magdalena (org.). Derecho Indígena. México: Instituto Nacional
Indigenista/Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, 1997, p. 311. (Texto original: "Casi no existe país
en el mundo en el que coincidanplenamente naeióny Estado"). Tradução livre do autor.
45 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5. ed.. Almedina: Coimbra, 1991, p. 108-9.
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político, religioso)”, o Estado figura como significação simbólica, pois detém o poder
legítimo de coerção, entretanto, “através da mediação da nação”.46
Realmente, o Estado constitui uma representação simbólica para a sociedade
que o constrói, ao mesmo tempo em que, atuando, exerce sua força, a partir da
legitimidade conferida pelo do processo democrático do sufrágio universal para
eleição dos govemates e legisladores; portanto, mediado pela nação. Mas, essa
operação teórica, que parece simples, toma ares de complexidade, se efetuada uma
singela pergunta: que sociedade confere essa legitimidade e acredita nessa
representação simbólica?
Evidentemente, a resposta lógica brotaria espelhando os ditames da
concepção formalista: a sociedade nacional. A vinculação entre Estado e nação e a sua
repetição nos manuais, nas escolas, nos meios de comunicação, nos discursos do
poder, trabalham esta idéia de modo a permitir que a ideologia se difunda e garanta a
unidade nacional necessária ao Estado moderno. Por outro lado, o poder de exercer a
força, que, originalmente, nos Estados democráticos, pertence ao povo, à nação, exige
a participação política por meio dos processos institucionalizados de eleição. Vimos
anteriormente, e justificamos, que esse processo nos países periféricos não conta com a
participação de todos, devido à exclusão social. Assim, toma-se difícil entender, neste
contexto, o poder como legítimo.
As nações americanas, diferentemente do que ocorreu em outros continentes,
não resultaram de um processo espiritual de auto-reconhecimento e de pertença a uma
dada nacionalidade, isto porque, por um lado, a criação dos Estados, precedeu à
formação de uma identidade nacional47 e, por outro, a sociodiversidade existente no
continente, representada por povos indígenas, negros ex-escravos e imigrantes,
fragmentava qualquer processo de marcha rumo à coesão desse sentimento.

46 CANOTILHO. Direito..., op. cit., p. 108-9.
47 PANIKKAR. El espiritu..., op. cit., p. 163.
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No caso brasileiro, como já afirmamos anteriormente, a construção da
nacionalidade, da pátria, acreditamos, teve, principalmente, a especificidade de
acontecer a partir da consolidação territorial. De fato, os processos de demarcação do
território nacional, constituiu o grande esforço político dos governos, antecedentes
mesmo à formação do Estado.
Desde o Tratado de Tordesilhas, cuja finalidade era dividir o domínio do mundo
novo entre as coroas espanhola e portuguesa, ao contemporâneo Projeto Calha Norte,
fundado na Doutrina da Segurança Nacional, cuja finalidade é a ocupação, por brasileiros,
da extensa faixa de fronteira na Amazônia legal, a afirmação do Estado materializa-se na
ocupação territorial. Em ambos os casos, tão distanciados na história, mas, coincidentes na
política de desconsiderar o direito originário dos povos indígenas à terra.
Essa especificidade no processo de construção da identidade nacional tem
sua razão fundada, principalmente, na negação original de qualquer direito aos povos
indígenas. A origem da exclusão dos povos indígenas no continente americano, na
explicação de Xabier ETXEBERRIA, tem sua gênese com as conquistas européias,
que "criaram ao 'índio', ao 'indígena' como o outro inferiorizado, com mecanismos de
discriminação, exploração e extermínio com a dúvida sobre sua humanidade".48
Acrescentando, salienta Antonio Carlos de Souza LIMA, que o processo de
administração do espaço conquistado, é “capaz de construir homogeneidades antes
existentes” como:
[...] terras indivisas, ou sujeitas a outros padrões de delimitação, criam-se territórios, produz-se
uma população capaz de se reconhecer como uma comunidade (enquanto objeto de controle
racional por aparelhos de poder) onde antes só existiam povos dispersos, histórica, lingüística e
culturalmente distintos.

Sobre esse processo, Darcy RIBEIRO afirma que, “mais que uma simples
etnia, o Brasil é uma etnia nacional, um povo-nação”. Entretanto, continua o autor,
“esta unidade resultou de um processo continuado e violento de unificação política,

48 ETXEBERRIA, Xabier. El desafio dei otro indígena. Letras de Deusto, vol. 28, n°. 79. AbrilJunio 1988, p. 43-4.
49 LIMA, Antonio Carlos de Souza. Um grande cerco de paz. Poder tutelar, indianidade e
formação do Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 67.
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logrado mediante um esforço deliberado de supressão de toda identidade étnica
discrepante e de repressão e opressão de toda tendência virtualmente separatista”.50
A supressão das identidades étnicas diferenciadas, ou seja, dos povos
indígenas (os negros submetidos à escravidão, estavam relegados à categoria de coisas
e, para o pensamento da época, desprovidos de qualquer importância) constituía o
projeto de construção da identidade nacional, mediante o processo civilizatório. As
elites animavam-se com a possibilidade de construir a identidade definitiva do país.51
No entanto, paradoxalmente, esse processo que se inicia antes mesmo da
independência ressaltava e elogiava os índios como antigos naturais da terra pelo mito
do bom selvagem e, mais tarde, pela via romântica do tão conhecido índio afidalgado
da literatura, outro mito. Nas práticas institucionais, e nas relações com a população
neo-brasileira, as sociedades indígenas eram massacradas por processos diversificados
como

aldeamento,

evangelização,

miscigenação,

invasão territorial,

guerras,

massacres, entre tantos outros.
O dado marcante - muito embora, posteriormente, se firmara o conceito
mestiço da identidade nacional, como fusão das três raças: índio, negro e branco52 - é
que, em momento algum em toda a sua história constitucional, o Brasil se reconheceu
politicamente multicultural. O Estado brasileiro, como já afirmamos, foi criado sob a
égide do modelo de Estado-nação; e, nesse modelo, não cabem diferenças étnicas,
nações indígenas, pois a nação brasileira é única.
As políticas institucionais de integração dos povos indígenas à comunidade
nacional servem de exemplo a essa afirmação, efetivadas pela educação e pela
violência. Não cabe aqui discorrer minuciosamente sobre os processos por meio dos
quais se pratica essa política. Entretanto, poderíamos citar o mais clássico e talvez
mais violento em termos culturais, praticado desde a época colonial, que foi o
50 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia
das Letras, 1995, p. 22-3.
51 MAGNOLI. O corpo..., op. cit., p. 14.
52 Neste sentido, muitas discussões ocorriam sob o impacto das teorias raciais em voga na Europa
do século XIX, que relegavam a sociedade brasileira à inferioridade, em razão da predominância de raças não
brancas em sua formação. Com Gilberto Freire e sua obra Casa grande e senzala, já em outro contexto
sóciopolitico e com uma abordagem cultural, a mestiçagem toma-se um valor positivo e passa a ser sinonimo de
identidade nacional. (Id., p. 101)
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aldeamento forçado, e subsiste até os dias atuais com a “atração” de grupos indígenas
ainda autônomos.
A atração e fixação dos índios nas proximidade das missões religiosas ou dos
núcleos populacionais brancos, no passado, implicava, em primeiro lugar, a perda da
autonomia territorial, com a perda de espaços sagrados e dos meios de sobrevivência, o
que em si já constitui uma violência; em segundo, a vida aldeada significava o
rompimento quase total com as práticas sociais tradicionais, pois era imposto um modelo
de ser e de viver guiado e organizado pelos valores ocidentais da população branca.
O mesmo processo se repete na atualidade, com as “frentes de atração” de
r

povos indígenas autônomos, que são forçados a estabilizar-se em aldeias ou Areas
Indígenas, reguladas pelo Estado.
No aspecto formal do Estado, o contexto atual não é diferente para os povos
indígenas. A Constituição de 1988 reconhece os índios e suas sociedades, como já foi
visto. Entretanto, o Estado, formalmente, não se reconhece multicultural. É preciso um
exercício hermenêutico, que constitui nosso objetivo, para extrair da Constituição os
aspectos comuns tanto aos povos indígenas quanto à sociedade nacional, que possam
defini-los como nações.
Raimon PANIKKAR, sustentando que “necessitamos de transformações
fundamentais no esquema político”, afirma que é possível começar a pensar em
restabelecer53 a separação entre nação e Estado, como possibilidade de resolver os
problemas que na atualidade essa ligação origina. Para o autor, é possível a
53 Para tanto, o autor faz uma extensa comparação entre o Estado e a polis grega, mostrando
aspectos políticos diferenciadores de Estado e da polis grega, chegando a conclusão de que há uma diferença
fundamental e uma semelhança funcional entre os dois. Sobre a semelhança funcional, diz o autor, é a que
consiste em abarcar o homem por inteiro. Tanto na polis quanto no Estado o homem cumpre a sua função social,
e, ambos são instituições. Quanto à diferença fundamental, que arrola em número de três, sendo a primeira que a
polis está aberta ao transcendente, onde os Deuses estão presentes na cidade. Já o Estado contemporâneo, é
racional, tem uma relação incômoda com o sagrado, no máximo permite o culto das religiões e a liberdade
religiosa; a segunda é que a polis é uma instituição à escala humana, já o Estado atua de forma mais ampla
interna e externamente; a terceira e última se refere às instituições. A polis é constituída por um conjunto de
instituições que não estao centralizadas, como: um ciam, famílias, castas. Já no Estado, as intituições são
centralizadas. A polis é um povo que se organiza e o Estado é um povo institucionalizado. A coesão da polis esta
assegurada por um mito. Já o estado esta organizado institucionalmente e se assegura pelo poder. (PANIKKAR.
EI espiritu..., op. cit., p. 161-3)
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coexistência de várias nações no âmbito interno de um só Estado, como é o caso da nação
Catalã na Espanha, de Quebec no Canadá, entre outros. Este pensamento é de certo modo,
herético para a concepção moderna, pois é exatamente o avesso da tendencialidade
histórica de que nos fala Nicos POULANTZAS, e de tantos outros autores clássicos, que
prescrevem como destino da nação o transformar-se em Estados.54
Sobre a negativa da tendecialidade histórica, explicita Pierre CLASTRES, ao
analisar o sentido único que a história ocidental impõe aos povos, não permitindo a
entrada nesse comboio, senão através da civilização universal. Em seu ensaio, “A
sociedade contra o Estado”, defende a existência de outras práticas sociais, no caso, as
dos

povos

indígenas,

desvinculadas

da

regulação

formal

de

um

poder

institucionalizado e que constituem ações humanas concretas carregadas de valores
culturais característicos de uma nação:
Cada um de nós traz efetivamente em si, interiorizada como a fé do crente, essa certeza de que a
sociedade existe para o Estado. Como conceber então a própria existência das sociedades primitivas,
a não ser como espécies à margem da história universal, sobrevivências anacrônicas de uma fase
distante e, em toda parte aliás, há muito ultrapassada? Reconhece-se aqui a outra face do
etnocentrismo, a convicção complementar de que a história tem um sentido único, de que toda
sociedade está condenada a inscrever-se nessa história e a percorra- as suas etapas que, a partir da
selvageria, conduzem à civilização.

Assim, parece que luzes começam a brilhar no fim do túnel. O Estado
contemporâneo, com as tantas transformações impostas pelos processos de
globalização, necessita, também e antes de mais nada, superar a contradição
fundamental entre a conceituação teórica de Estado nacional com modelo cultural
homogêneo e realidade plural. A nação é um processo permanentemente em
construção,56 dinâmico, portanto, parte da vida cotidiana, do concreto, que se situa no
imaginário das pessoas. A homogeneidade pode ser superada pela pluralidade, porque
assim é a realidade.

54 POULANTZAS, Nicos. O Estado, o Poder, o Socialismo. Rio de Janeiro: Graal, 1980, p. 107.
55 CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. 4. ed. Rio de janeiro: Francisco Alves,
1988, p. 132-3.
56 GARAVAGLLA, Juan Carlos. La construcción dei Estado, la construcción de las naciones
(siglo XIX). Conferência proferida no dia 8 de março de 1999, na Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
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Esses aspectos já seriam o suficiente para desmascarar a noção simplista de
povo, enquanto “esfera humana” de validez - o que pressupõe a homogeneidade - do
ordenamento jurídico, propalada pela escola formalista.
Entretanto, outros fatores, como a noção de justiça, força e economia, são
básicos para a sedimentação da idéia de Estado homogêneo, e é o que veremos a seguir.

2.2

OS PILARES: JUSTIÇA, FORÇA E ECONOMIA
O Estado-nação assenta-se, segundo Juan Carlos GARAVAGLIA, sobre três

pilares fundamentais, a saber: justiça, força e economia. Através desses pilares procura
superar o desafio de exercer legitimamente a força física e simbólica, para o controle
da jurisdição.57
A jurisdição constitui-se do poder que o Estado possui para o exercício da
força, por meio da regulação pelo Direito. Neste sentido, o Estado-nação configura-se,
modernamente, como Estado de Direito.
O caráter do Direito, na explicação de Antonio-Enrique PÉREZ LUNO, é
"inquestionavelmente social," tendo como principal referência a humanidade, razão
porque a sua fundamentação não pode basear-se puramente na "argumentação formal"
ou em "procedimentos dialógicos". A justiça, "enquanto valor supremo do direito", se
lhe segue.58
Ainda, segundo o mesmo autor, a justiça é um valor ao mesmo tempo humano e
social. Humano porque refere-se às ações do homem e, social porque nas relações
intersubjetivas, as ações humanas interferem em outras pessoas. O valor, para ele, é
entendido como conceito dinâmico e relativo, ou seja, como "uma projeção da

57 GARAVAGLIA, La construcción

op. cit.

58 PÉREZ LUNO, Antonio-Enrique. Teoria dei Derecho: una concepción de la experiência
jurídica. Madrid: Tecnos, 1997, p. 214. O autor aponta duas teses sobre o desenvolvimento democrático
contemporâneo: a teoria consensual da verdade (Jürgen Habermas) por meio da qual se estabelece o marco
metodológico e as condições ideais às quais deve submeter-se o discurso racional fundamentador dos valores, e,
a filosofia das necessidades radicais (Agnes Heller) que formula a idéia de que todo valor tem como base
material as exigências e as necessidades da natureza humana, com o aporte de dados antropológicos.
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consciência do homem para o exterior, que representa preferências saídas de determinadas
condições sociais e históricas, com fundamento racional e empírico, não metafísico".59
A intrínseca relação entre direito e justiça no contexto do Estado de Direito,
nos leva a discorrer, ainda que sucintamente, sobre diferentes concepções de justiça,
uma vez que esta é imprescindível à democracia, e conseqüentemente ao Estado de
Direito, pois funciona como "critério básico de legitimação e crítica do direito".60
As diversas concepções dominantes e atuais de justiça buscam resgatar, em
parte, as noções históricas desenvolvidas como: positivista, para a qual justiça é a
vontade do mais forte, formalizada pela lei; jusnaturalista formal, que segue o
princípio de dar a cada um o que é seu, e, jusnaturalista material, segundo a qual
justiça é a plenitude e harmonia das virtudes na sociedade e no indivíduo.
Nesse sentido, integram-se as teorias positivista da justiça de Hans Kelsen,
para quem a justiça é um valor atrelado ao direito positivo. Por isso, justo é o juiz e o
cidadão que atuam dentro da legalidade; a teoria de Chain Perelman, fundada na
concepção jusnaturalista formal, sob o princípio de que os seres de uma mesma
categoria essencial devem ser tratados igualmente; e, a teoria da justiça de John Rawls,
que conjuga as concepções jusnaturalista formal e material, tendo como princípios a
distribuição de igual liberdade para todos e a admissão de desigualdades quando
contribuam para aumentar o bem-estar dos mais desfavorecidos.61
Em todos os casos apontados acima, a justiça é caracterizada como um ideal
universal, fundada nos princípios da igualdade formal, da liberdade, da imparcialidade
e da neutralidade; e, dogmática pois relacionada estreitamente com o direito
positivado, ou fímções do ordenamento jurídico, refletindo o positivismo moderno.
Conforme a crítica de Gustavo ZAGREBELSKY, na "vinculação reducionista da
justiça à lei".62
59 PÉREZ LUNO, Teoria d ei..., op. cit., p. 213.
60 Id., op. cit., p. 215.
61 Id. ibid.
62 ZAGREBELSKY Gustavo. El derecho dúctil. Ley derechos y justicia. 2. ed. Madrid: Editorial
Trotta, 1997, p. 96.
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Para este autor, a configuração pluralista dos Estados contemporâneos exige
uma nova concepção de justiça que supere a antiga vinculação, pois esse novo
contexto, diferentemente do positivismo característico do direito modemo, que nega a
existência dos diversos níveis de direito externos ao contido na lei, apresenta a
estrutura de um pacto de valores diversificados, em que as partes implicadas
introduzem os seus ideais de justiça.63
Nessa linha, e contrariamente às concepções anteriormente citadas, que
expressam o pensamento dominante do direito modemo sobre o tema, outras visões,
em nosso entender, mais completas de justiça, vinculadas aos direitos humanos e à
teoria comunitarista, abordam a justiça enquanto mecanismo democrático de
distribuição dos bens sociais. É o caso da teoria de Gustav Raddbruch, que busca, fora
do âmbito do direito positivado, os critérios para a realização da justiça, em especial,
nos direitos humanos, enquanto conjunto de valores históricos.64 E, por outro lado,
Michael Walzer, cuja visão de justiça reside na participação, distribuição e
intercâmbio dos bens sociais, como pertencer a uma comunidade, saúde, moradia,
educação, trabalho, a partir do que chama de "esferas de justiça". Essa teoria é
fundamentada na "igualdade complexa", pela qual os bens sociais se distribuem por
critérios múltiples de acordo com cada comunidade de experiências.65
Vimos que o Estado tem no seu pilar justiça, a possibilidade de exercício da
força, ou seja, de ativar o conjunto de valores que o fundamenta. Assim, a justiça
constitui instância fundamental no equilíbrio das relações sociais e políticas que se
desenvolvem no interior do Estado; daí a sua inclusão entre as bases que lhe dão
sustento. Entretanto, se vislumbrada apenas no seu aspecto positivista formal, essa
justiça transforma-se em palco para o seu avesso: a injustiça.

63 ZAGREBELSKY, El derecho ..., op. cit., p. 96.
64 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Coimbra: Armênio Amado, 1979.
65 WALZER, Michael. Las esferas de justicia. Una defensa dei pluralismo y la igualdad.
México: Fondo de Cultura Económica, 1997.
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É isso que ocorre, nos Estados latino-americanos, especialmente no Brasil,
onde a distribuição dos bens sociais não atinge à maioria da população. A grande
massa de excluídos, seja pela falta de condições econômicas que os colocam à margem
do sistema, seja pelas diferenças culturais, exemplo singular dos povos indígenas, que
por suas características étnicas diferenciadas não estão à margem, e sim, fora desse
sistema, por si já configura uma grande injustiça.
Os povos indígenas, como já foi visto, constituem sociedades com
organizações e práticas sociais específicas, distintas da sociedade nacional. No bojo
dessas organizações sociais, evidentemente, encontram-se os valores que delimitam
suas idéias de justiça, assim como em outros segmentos marginalizados no âmbito
formal do Estado que também possuem valores diferenciados.
No cenário institucionalizado de exclusão, entra a justiça social como um
aspecto matizador das desigualdades, através da qual se reconhece não somente os
direitos individuais, mas principalmente os direitos econômicos, sociais e culturais. A
idéia de justiça social pressupõe a distribuição dos bens sociais comuns, no sentido de
satisfazer as necessidades humanas básicas; além do que, pode dar suporte à
democracia, pelo reconhecimento das diferentes formas de organização e práticas
sociais. Segundo Antonio-Enrique PÉREZ LUNO, em obra já citada, a justiça social
conjuga os três tipos tradicionais de justiça: a justiça legal, a justiça distributiva e a
justiça comutativa.66
No atual contexto, de globalização, crise do Estado-nação, emergência de
novos atores sociais e sujeitos coletivos com juridicidades próprias e crise dos
paradigmas absolutos que informaram a modernidade, os direitos humanos em seu
conjunto integrado - direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais - contêm
muito dos chamados “novos direitos” e respondem, como assinala Maria José
66 PÉREZ LUNO. Teoria dei..., op. cit., p. 219. A justiça legal é aquela em que os indivíduos
realizam as contribuições privistas na lei para a consecuçãodo bem comum; a justiça distributiva é aquela que
propugna a distribuição dos bens sociais com a finalidade de realizar o equilíbrio social e econômico; e, a justiça
comutativa, que estabelece uma ordem social de igualdade formal entre os indivíduos.
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FARINAS DULCE, a “uns valores de justiça, inclusive se poderia dizer que
constituem um código de justiça do mundo modemo”.67
A necessidade de efetivação dos direitos humanos, em seu conjunto integrado,
como forma de realização da justiça social, principalmente no que se refere aos direitos
econômicos, sociais e culturais, representa, exigir do Estado uma atuação positiva, no
sentido de cumprir sua função de promotor do desenvolvimento social e econômico.
Por outro lado, no caso específico dos povos indígenas, além dos direitos
humanos, um avanço considerável nas políticas internacionais de reconhecimento das
diferenças culturais que estes configuram, está contido na Convenção 169, da
Organização Internacional do Trabalho. Entre o rol de direitos que principia com o
reconhecimento das diferenças cultural, ideológica, social e econômica, e seus
desdobramentos como: identidade própria e direitos coletivos, práticas sociais,
autoridades internas, participação política externa, relação especial com a terra e com a
natureza e seus recursos naturais, línguas e educação diferenciadas e, especialmente,
que o Estado deve promover a aplicação dos instrumentos internacionais e o direito
consuetudinário interno, como alternativas legais e de justiça.68
Evidentemente, os direitos humanos devem ser contextualizados, como
assevera Joaquín HERRERA FLORES, pela observação dos múltiples aspectos que
configuram as sociedades como: os espaços sociais, os valores objetivados, as práticas
sociais e o desenvolvimento.69

67FARINAS DULCE, Maria José. Los derechos humanos desde la perspectiva sociológicojurídica a la “actitud postmoderna.” Madrid: Dinkinson/Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las
Casas/Universidad Carlos III de Madrid, 1997, p. 17.
68 OIT - Organização Internacional do Trabalho. Convenção 169, de 27 de junho de 1989.
Atualmente em trâmite no Congresso Nacional, através do Projeto de Decreto Legislativo do Senado Federal n°.
34/93, tendo como relator o senador pelo estado do Amazonas Bernardo Cabral, cujo parecer opina pela rejeição.
Esta convenção revisa a de n°. 107, de 26 de junho de 1957, da qual o Brasil é signatário, através da aprovação
pelo Decreto n.°. 58.824 de 14 de julho de 1966. A Convenção 107, reconhece alguns direitos indígenas,
entretanto, na perspectiva de integração dos povos indígenas à sociedade nacional.
69 FLORES, Joaquín Herrera. Presupuestos básicos para educar en derechos humanos. El
“diamante ético” . Revista Andalucía Educativa, Junta de Andalucía - Consejería de Educación y Ciência, n. 16,
1999.
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Sem desenvolvimento social e econômico não há possibilidade de realização
da justiça. Por isso, a economia, ou função econômica, assume papel importante, senão
fundamental, no contexto atual de crise do Estado diante dos processos de
globalização. Segundo Juan TORRES, as relações econômicas se desenvolvem e se
distribuem em uma mecânica de poder e os seres humanos, e instituições com poder
estabelecem o sistema econômico que satisfaça aos seus interesses.70
Nesse sentido, as relações históricas entre o poder do Estado e o poder
econômico são contemporâneas à sua criação e têm suas raízes no liberalismo, ou seja,
a partir do poder econômico da burguesia. Os Estados nacionais, construídos a partir
do modelo propagado pela doutrina liberal, evidentemente, seguiu seus pressupostos,
tendo na economia um dos seus pilares.
Para Antonio Carlos WOLKMER, o "aspecto 'econômico' refere-se, sobretudo,
às condições que abrangem a propriedade privada, a economia de mercado, a ausência ou
minimização do controle estatal, a livre empresa e a iniciativa privada", apontando como
reflexos econômicos desses pressupostos liberais os direitos “de propriedade, de herança,
de acumular riqueza e capital, de produção, de comprar e vender”.71
Franz HINKELARMERT chama essa relação de “função econômica” que,
aliada à “promoção da sociedade civil”, constituem as duas linhas de funcionamento
do Estado. Segundo este autor, a função de planificação econômica do Estado deve
possibilitar o desenvolvimento das condições sociais e econômicas, capaz de assegurar
a integração econômica e social a toda a população, e, ao mesmo tempo,
compatibilizar esse desenvolvimento com a conservação da natureza.72
Como discorremos no início do presente capítulo, o processo de globalização
econômica e suas intervenções na estrutura dos Estados atuais invertem
completamente a noção de Estado enquanto representação e poder da sociedade. O
70 TORRES, Juan. Ética e racionalidad econômica. Conferência proferida na Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla, no dia 25 de janeiro de 1999.
71 WOLKMER, Antonio Carlos. História do direito no Brasil. São Paulo: Forense, 1998, p. 74.
72 HINKELAMMERT. Cultura de..., op. cit., p. 108-9.
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Estado, assim como o seu direito positivado, no caso dos países de tradição ocidental,
dá o suporte necessário ao desenvolvimento do sistema capitalista. Nos seus
primórdios, com a política liberal, mediante seus institutos fundamentais, consagrados
no direito, como a propriedade privada, a autonomia da vontade e a liberdade
contratual, entre outros que já foram anteriormente citados. Atualmente, com a
globalização e sua vertente política, o neoliberalismo, cujos pressupostos podem ser
resumidos na livre economia e homogeneização cultural.
Essa inversão, fomentada pelas políticas neoliberais, desmantelam e retiram
do Estado o seu poder de promotor do desenvolvimento e equilíbrio social, tendo
como conseqüência sua progressiva deslegitimação. Para fazer frente a isso, a política
neoliberal investe no discurso da privatização como modo eficaz de garantir eficiência
aos serviços públicos. A eficiência, conceito econômico puramente técnico,
relacionado à produção, aparece no cenário público como uma das formas de
introdução da ideologia de mercado, “da totalização do mercado”, conforme Franz
HINKELAMMERT.73
Não cabe no presente estudo, alongar-mo-nos acerca do aspecto econômico
do Estado, tampouco tecer detalhamentos sobre conceitos que requerem abordagem
profunda, contextualizada e especializada. Entretanto, como o trabalho acadêmico
constitui espaço legítimo para críticas e questionamentos, convém salientar o mal-estar
causado na sociedade pelo fenômeno de “totalização do mercado”, visíveis e
comprováveis na realidade social dos países periféricos, como a insatisfação das
necessidades básicas à vida humana, as desigualdades socioeconômicas e culturais e a
degradação do meio ambiente.
As sociedades indígenas, evidentemente, fazem parte de outro modo de
pensar a economia, não são sociedades capitalistas. A economia de subsistência,
baseada na autonomia de produção, caça e coleta dos bens necessários à vida, sem
caráter de acumulação, é o traço característico do aspecto econômico dessas

73 HINKELAMMERT. Cultura de..., op. cit., p. 215.
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sociedades. Essa especificidade, demanda uma relação diferenciada com a terra e com
a natureza, pois baseia-se na apropriação coletiva com relação à primeira, e, na
extração, sem esgotamento, dos recursos que a natureza oferece.
Por essas razões, o Estado sempre enxergou nos povos indígenas, suas
formas de ocupação e utilização do território, uma barreira ao desenvolvimento
nacional. Veremos, em capítulo posterior, como as frentes etnocidas de expansão e
desenvolvimento da sociedade nacional destruíram e massacraram povos indígenas.
A seguir, trataremos dos princípios da igualdade, da liberdade e da propriedade
privada, que dão suporte ao Estado, suas relações com o sistema capitalista de produção, e
como esses princípios excluem as pessoas e sociedades indígenas.

2.3

OS PRINCÍPIOS: IGUALDADE, LIBERDADE E PROPRIEDADE
A tríade liberdade, igualdade e propriedade, constitui o terceiro e último

ponto do presente capítulo, no qual tentamos estabelecer as bases do Estado modemo.
O Estado modemo, como já vimos, construído a partir do modelo político liberal,
assenta-se sobre os pressupostos do Liberalismo, que tem como máxima expressão os
princípios da igualdade, liberdade e fraternidade, ideário da Revolução Francesa.
O Liberalismo surgiu como ideologia política, a partir da Europa continental
seiscentista/setecentista, com a ascensão econômica da burguesia que lutava contra o
sistema feudal. Os ideais liberais deram causa às Revoluções burguesas, cujos
princípios favoreciam tanto ao individualismo da própria burguesia quanto às classes
menos privilegiadas. Segundo Antonio Carlos WOLKMER, "como uma nova visão
global do mundo, constituída pelos valores, crenças e interesses de uma classe social
emergente (a burguesia) na sua luta histórica contra a dominação do feudalismo
aristocrático fundiário".74

74 WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1995, p. 114.
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Entretanto, o poder econômico da burguesia e a evolução do capitalismo já
em sua fase industrial possibilitam a ascensão das elites burguesas ao poder político,
que, em seus próprios interesses, desvirtuam os propósitos fundamentais da ideologia
liberal, passando "a aplicar na prática somente os aspectos da teoria liberal que mais
lhe interessam, denegando a distribuição social da riqueza e excluindo o povo do
acesso ao governo".75
A igualdade, enquanto concepção jurídica moderna e liberal, constitui um
dos mais importantes princípios do Estado moderno. Como explica Antonio-Enrique
PÉREZ LUNO, no termo igualdade subjacem "idéias, valores e sentimentos
diferenciados, sendo produto de concepções de mundo muitas vezes antagônicas".76
Realmente, o princípio da igualdade, no Estado e no direito modernos, circunscreve a
igualdade ao âmbito formal e abstrato, pois nivela as pessoas enquadrando-as em um
marco referencial, cujas conseqüências alinhavam-se na neutralização, inferiorização e
anulação das diferenças.77
Sob a égide da igualdade formal, opera a exclusão de grupos socialmente
minoritários, grupos diferenciados culturalmente, ou, no aspecto econômico, a maior
parte da população. Como, acertadamente, afirma Carmen Lúcia Silveira RAMOS:
A igualdade, fimdada na idéia abstrata de pessoa, partindo de um pressuposto meramente formal,
baseado na autonomia da vontade e na iniciativa privada, no entanto, veio acompanhada de um
paradoxo, que traduz uma conseqüência do modelo liberal-burguês adotado: a prevalência dos
valores relativos à apropriação de bens sobre o ser, impedindo a efetiva valorização da dignidade
humana, o respeito à justiça distributiva e à igualdade material ou substancial.

Essa relação entre a igualdade abstrata e formal, e a autonomia da vontade
configuram o casamento perfeito dos pressupostos liberais, pois a liberdade, enquanto
princípio, não significa puramente a liberdade civil e política do cidadão perante o
75 LANZONE, Augusto. Apud: WOLKMER. Ideologia..., op. cit., p. 115.
76 PÉREZ LUNO. Teoria dei..., op. cit. p. 226.
77 FARINAS DULCE. Los derechos..., op. cit., p. 23.
78 RAMOS, Carmen Lucia Silveira. A constitucionalizaçâo do direito privado e a sociedade sem
fronteiras. In: FACFÜN, Luiz Edson. Repensando Fundamentos do direitos civil brasileiro contemporâneo.
Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 5.
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Estado, senão, a autonomia para realizar negócios jurídicos, operacionalizados por
contratos. Como afirma Antonio Carlos WOLKMER, "o contrato é outro símbolo
máximo do poder da vontade individual numa estrutura sócio-econômica capitalista".79
Liberdade e igualdade, como foi amplamente discorrido no primeiro
capítulo, constituem o fundamento primordial do individualismo. Portanto, os
princípios da igualdade e da liberdade, ainda que na sua origem tivessem, também, a
duplicidade de compreensão enquanto fatores de libertação, tanto das classes
burguesas quanto dos estratos oprimidos da sociedade européia seiscentista, ao longo
do processo histórico de avanço do capitalismo e, atualmente, do processo de
globalização, tranformaram-se, passando a ser expressão formalista e abstrata do real,
portanto, distanciados da realidade social, das relações concretas.
Assim, falar em igualdade e liberdade, leva-nos a pensar nos seus conceitos e
conteúdos historicamente situados. A igualdade formal, ou jurídica, pressupõe a igualdade
de todos perante a lei, em razão da exigência de generalidade das normas jurídicas. A
fórmula para concretar essa igualdade foi encontrada mediante a abstração do sujeito de
direito delimitado pela racionalidade modema. Entretanto, como a concretude da vida, a
diversidade social e as condições socioeconômicas negam o sujeito abstrato, porque nem
todos são sujeitos de direito, o princípio que era, originalmente, sinônimo de libertação,
passa a ser corolário da opressão mediante exclusão.
Por essa constatação, tanto as críticas à modernidade quanto o conjunto dos
direitos econômicos, sociais e culturais, consagrados nos Pactos que sucederam à
Declaração Universal dos Direitos Humanos, insistem em opor à concepção formal da
igualdade os fatos da realidade, da vida concreta, que denunciam a profunda
desigualdade real, exigindo que a igualdade saia do plano meramente formal e se
efetive, a partir de políticas que possibilitem a igualdade material. Equivale dizer: a
igualdade material como "uma doutrina prática que exige a igualdade do maior
número de indivíduos no maior número de bens".80

79 WOLKMER. História do..., op. cit., p. 29.
80 PÉREZ LUNO. Teoria dei..., op. cit., p. 228.
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Os princípios da igualdade e da liberdade integram os fundamentos do
Estado brasileiro e foram consagrados entre os direitos e garantias fundamentais,
consubstanciados no Art. 5o. da Constituição Federal de 1988,81 em consonância com
os propósitos da República de construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Ainda assim, essa igualdade perante a lei configura a igualdade formal,
devendo, para a efetivação dos fundamentos e ideais democráticos do Estado, ser
combinados com os direitos sociais, coletivos, econômicos e culturais em nome da
vida humana concreta, em suas múltiples formas de expressão.
Deste modo, a igualdade formal somente poderá constituir-se em instituto
de libertação, se houver equilíbrio econômico e social, ou seja, distribuição de bens
sociais que possibilite a igualdade material; se houver reconhecimento e inclusão
das diferenças, étnicas e culturais, enfim, de todos os segmentos sociais culturalmente
diferenciados.
O reconhecimento das diferenças étnico-culturais tem como pressuposto
fundamental o diálogo intercultural, e somente toma-se possível efetivar, concretar, no
entender de Maria José FARINAS DULCE, "a partir do reconhecimento da 'diferença'
como princípio jurídico, junto ao princípio liberal e formal da igualdade".82
Os povos indígenas brasileiros foram reconhecidos, em suas diferenças
étnico-culturais, pela Constituição Federal de 1988, conforme vimos no capítulo
anterior. A Constituição, em seu Art. 231, é clara nesse sentido quando diz: "são
reconhecidos os índios e sua organização social". Os índios, são as pessoas indígenas,
a organização social, suas sociedades, ou seja, o conjunto de representações simbólicas
que dão concretude às suas vidas, que constroem suas realidades sociais.
Este é um princípio constitucional diferenciador, porque é constitutivo da
ordem jurídica, estabelece direitos, reconhece as diferenças. Como teoriza Gustavo

81 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
”Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade.”
82 FARINAS DULCE. Los derechos..., op. cit., p. 22.
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ZAGREBELSKY, as normas constitucionais são prevalecentemente princípios quando
versam sobre direitos e justiça.83 A discussão sobre o reconhecimento constitucional
dos índios e suas sociedades, será retomada no último capítulo.
Ao lado da igualdade e da liberdade, figura o princípio da propriedade, como
basilar na constituição dos Estados modernos. A forma de propriedade privada é
essencial ao sistema capitalista, pois está em seus fundamentos; no princípio, o
capitalismo baseava-se na propriedade privada da terra, evoluindo para a propriedade
dos meios de produção e da força de trabalho, chegando a atualidade com a domínio
do capital financeiro e da tecnologia.
A propriedade privada sempre esteve resguardada, pelo Estado e direito
modernos, que construíram sistemas jurídicos quase que inteiramente dedicados à sua
proteção. É o caso, por exemplo, do caráter patrimonialista das codificiações civis
modernas, enquanto central de regulação das relações sociais privadas. A relação
imprescindível entre a propriedade privada e os princípios da igualdade e da liberdade,
traduzidos no contrato, instrumento jurídico por excelência, de transferência e geração
de propriedade,84 como igualdade formal das partes e autonomia da vontade.
Os povos indígenas, com suas formas de apropriação coletiva, diferenciamse completamente do modelo de propriedade privada, privilegiado pelo direito
moderno. Este, e alguns aspectos gerais sobre os índios e suas sociedades, será o tema
da próxima seção.

3. DA REALIDADE MULTICULTURAL DO ESTADO BRASILEIRO AOS
DIREITOS INDÍGENAS: RECONHECIMENTO, POVOS E TERRITÓRIOS

A história do Brasil é marcada pelo desconhecimento da história dos povos
indígenas que compõem o tecido social do Estado. A partir desta constatação, podemos

83 ZAGREBELSKY. El derecho..., op. cit. p. 110.
84 ROPPO, Enzo. O contrato. Tradução Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra:
Almedina, 1988.
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tomar como prática acadêmica emancipatória a abertura na construção relacional do
saber jurídico a partir da realidade social concreta e voltado para a pluralidade.
No tocante ao tema do presente estudo - o direito das pessoas e sociedades
indígenas e seus desdobramentos como é o caso do presente título, que versará sobre
os povos indígenas e os territórios85 que habitam - a relevância, nesta virada de século,
toma-se grandiosa, como já foi visto anteriormente, em razão da quebra de velhos e
absolutos paradigmas sobre o conhecimento científico, a pessoa, a política, a cultura, a
economia, o Estado nacional e o ressurgimento da questão étnica como contraponto ao
projeto do neoliberalismo.
Na esteira desse pensamento, dois objetivos são fundamentais: em primeiro
lugar, mostrar a sociodiversidade e a formação pluriétnica da sociedade e do Estado
brasileiro; em segundo, que, em decorrência dessa pluralidade étnica, as sociedades
indígenas, especificamente, são parte integrante da realidade social brasileira, e,
certamente, o inevitável encontro de culturas em casos concretos afetos ao direito e às
instituições da justiça constituirá um desafio em face das diferenças culturais e,
conseqüentemente, de racionalidades antípodas.
Tal desafio, com certeza, será amenizado pela compreensão que advém do
conhecimento dessa realidade e da possibilidade de convivência intercultural e
igualitária complexa entre a sociedade nacional e os povos indígenas com formas não
ocidentais de organização social e apropriação.86
Comumente, a abordagem acerca dos índios, nos textos legais, na doutrina
jurídica (com raras exceções) e na jurisprudência, vem caracterizada com um certo ar
de exotismo, quando não impregnada pela marca da transitoriedade que matizou o
85 Segundo João Pacheco de OLIVEIRA FILHO, as terras indígenas constituem territórios porque
"trata-se do habitat de grupos que se reconhecem (e são reconhecidos pela sociedade) como mantendo um vículo
de continuidade com os primitivos moradores de nosso país. A noção de habitat aponta para a necessidade de
manutenção de um território, dentro do qual um grupo humano, atuando como um sujeito coletivo e uno, tenha
meios de grantir a sua sobrevivência física e cultural." (OLIVEIRA, João Pacheco (org.). Indigenismo e
territorialização. Poderes, rotinas e saberes coloniais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Contra
Capa, 1998. p. 44-5).
^Sociedade nacional no sentido de não índios (art. 3.°, I, da lei 6001/73, de 19.12.73)); povos,
referindo-se às sociedades indígenas; não ocidentais, de origem não européia.
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pensamento dos juristas modernos, fundado na teoria da integração, cujas bases
encontram-se no Código Civil e no Estatuto do índio87.
Os índios constituem imensa diversidade de povos, com culturas próprias,
habitantes contemporâneos em espaços atualmente marcados no território brasileiro.
Segundo MELATTI, a categoria índio define-se como uma oposição aos
brancos, que não deve ser tomada como modo redutor da diversidade, pois os povos
indígenas apresentam-se diferenciados entre si nos aspectos biológicos, lingüísticos e
culturais.88 Ao contrário, segundo a abordagem da historiografia oficial brasileira, a
singularização do termo “índio” por si já demonstra que, ao longo do processo de
colonização, ficou evidente o esforço em excluir as sociedades indígenas da realidade
concreta. Não é por menos a falsa idéia de que os índios falam tupi, que seu deus é
tupã e que constituem sociedades sem história.
Os povos indígenas no Brasil, hoje, somam uma população aproximada de
280 mil pessoas, distribuídas em 210 etnias conhecidas, que falam em tomo de 170
línguas diferentes e ocupam 563 terras indígenas.89 Vivendo espalhados por todo o
território nacional, a maior concentração demográfica e populacional indígena situa-se na
Amazônia legal,90 região considerada como a última fronteira de ocupação e exploração
do país, e, evidentemente, onde, de certo modo, a natureza mantém-se preservada.

87A formulação do antropólogo Darcy Ribeiro, segundo a qual o contato dos índios, com a
sociedade nacional desencadearia um processo de “transfiguração étnica” o que acarretaria em estágios de
integração dos índios à comunhão nacional aos quais denominou de: isolados, contato intermitente, contato
permanente e integrados, alimentou a chamada “teoria da integração” fundamentalmente alinhada com o
pensamento positivista. O Estatuto do índio acolheu esta teoria ao categorizar os índios em isolados, em vias de
integração e integrados (Art. 4o. e incisos, da Lei 6001/73). De certo modo essa teorização guarda consonância
com o disposto no Código Civil ao situar os índios entre os relativamente incapazes, submetendo-os a regime
tutelar especial, que cessará a medida que forem se adaptando à civilização nacional (Art. 6o., inciso III e
parágrafo único, do Código Civil Brasileiro). (RIBEIRO, Darcy. Os índios e a Civilização. Petrópolis: Editora
Vozes, 1982, p. 215-262.)
88MELATTI. índios do..., op. cit., p. 31.
^PANTALEONI RICARDO, Fany e SANTILLI, Márcio. Terras indígenas no Brasil: um
balanço da era Jobim. São Paulo: Documentos do ISA, n°. 003,1997, p. 31.
90A Amazônia legal, para efeitos de estudo, é a região que compreende todo o Norte do país com os
estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, parte do Centro-oeste com o norte de Goiás e
Mato Grosso e extremo ocidente do Nordeste com o Estado do Maranhão.
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Três motivos parecem contribuir para isto: em primeiro lugar, o ambiente
propício, equilibrado ecologicamente; em segundo, o processo de ocupação e
desenvolvimento do país, somente alcançou a região amazônica no final da década de
1960 e durante a década de 1970, com a euforia dos governos militares do chamado
milagre econômico; e, em terceiro, a mudança no senso comum acerca das sociedades
indígenas, por meio da divulgação e incremento dos estudos de etnologia e
antropologia, com a conseqüente organização da sociedade civil e dos próprios índios
em defesa dos direitos das populações indígenas.
As regiões Sul, sul do Mato Grosso e Goiás, Sudeste e Nordeste, apresentam,
nos três primeiros, grandes concentrações de população indígena, ficando o Sudeste e
Nordeste, por questões históricas que remetem a uma análise criteriosa do processo de
colonização e ocupação do país, com número mais reduzido.
A considerar que as estimativas da população indígena brasileira, à época da
conquista, dão conta de mais de dois milhões pessoas, o decréscimo populacional que
os reduziu à soma atual se deu em função de vários fatores genocidas e etnocidas,
entre outros: as guerras, doenças, massacres e espoliação territorial. O principal
objetivo era o extermínio e o afastamento dos povos indígenas dos territórios que a
Coroa portuguesa e, posteriormente, o Estado brasileiro pretendiam ocupar.91
Contextualizar os períodos históricos da ocupação do país implica
demonstrar os interesses econômicos definidores dos modelos de ocupação, calcado na
propriedade privada e exploração dos recursos naturais por meio da mão-de-obra
escrava que podem ser representados, segundo a obra de Berta RIBEIRO, em três
frentes de expansão: extrativista, agropastoril e a última fronteira.92
Na época do Brasil Colônia, o interesse da Coroa portuguesa em explorar os
recursos naturais das terras conquistadas basicamente cingia-se à extração vegetal e

91RIBEIRO, Berta. O índio na história do Brasil. São Paulo: Global Editora, 1987. A mesma
classificação pode ser encontrada em Eduardo GALVÃO, Egon SCHADEN, Roberto Cardoso de OLIVEIRA e
Darcy RIBEIRO, entre outros.
^Id., p. 17.
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mineral, aliada ao projeto político de ocupação territorial, com o intuito de consolidar
o domínio sobre as terras que considerava suas por direito de descoberta.
O processo de ocupação iniciado pela costa, com o corte de imensas florestas
de pau-brasil (Caesalpinia echinatà) propiciou o encontro fatal para o povo
Tupinambá, que praticamente desapareceu de seu vasto território litorâneo,
compreendido entre o Rio de Janeiro e Pará. Com o escasseamento dos recursos
vegetais, partiu-se para a investida agrícola na região mais interiorana, com o
estabelecimento de canaviais para abastecer os engenhos de açúcar e a implantação
dos currais93 nos interiores do sertão nordestino, tendo como principal empresa a Casa
da Torre, braço da Companhia das índias Ocidentais.
Na seqüência, o extrativismo mineral configura nova frente expansionista
que atinge os sertões de Minas Gerais, em busca das jazidas de ouro e pedras
preciosas. Partindo de São Paulo, os bandeirantes abriram caminho para a
implementação das fazendas de criação de gado e empresas cafeeiras na região
Sudeste, espantando os povos indígenas que encontravam, quando não, exterminandoos em guerras. Deste modo, a custa de muito sangue derramado - e isto não como força
de expressão! -, o afastamento dos povos indígenas de territórios imemorialmente
ocupados, foi inevitável.
Nessa época, a pretexto de legitimar a declaração de guerra aos povos
indígenas, o Reino Português, através da Carta Régia de 9 de setembro de 1718, declarava
que os índios “...são livres e izentos de minha jurisdição, que os não pode obrigar a
sahirem das suas terras para tomarem um modo de vida de que elles se não agradão.”94
Em meados do século passado e início do século XX, a Amazônia desponta
com incomensurável potencial extrativista, tendo na borracha o principal produto. As
empresas caucheiras, pressionadas pela demanda da matéria-prima para a fabricação

g3Fazendas de criação de gado, segundo Frederico Bezerra MACIEL. (MACIEL, Frederico Bezerra.
Lampião seu tempo e seu reinado. Vol I. Petrópolis: Vozes, 1985).
^CARNEIRO DA CUNHA, Maria Manuela. Os direitos do índio. Sao Paulo: Editora Brasiliense,
1987, p. 61.
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de pneumáticos, intensifica a busca de seringueiras (Hevea brasiliensis) adentrando
por regiões longínquas, atingindo povos indígenas até então desconhecidos.
O advento da República e o estabelecimento do Estado Federativo Brasileiro
implementou nova política integracionista, baseada em princípios positivistas e tendo
como ideário geopolítico a ocupação e definição das fronteiras e limites territoriais do
país. Nessa época, com a implementação das linhas telegráficas e das ferrovias,
interligando as regiões mais distantes ao poder central, surge a Comissão Rondon que
realizou contato com diversos povos indígenas do Brasil central.
Atualmente, os povos indígenas deparam-se com as investidas de
garimpeiros, empresas mineradoras e madeireiras, construções de rodovias e
hidrelétricas, entre tantos outros empreendimentos econômicos, a despeito dos direitos
consagrados na Constituição de 1988.
O principal objetivo desses processos, todos marcadamente etnocidas, foi e
continua sendo, a exploração econômica das terras indígenas. Nesse contexto, as
garantias constitucionais necessitam ter efetividade, para assegurar a permanência e a
sobrevivência física e cultural dos povos indígenas, para quem a terra e a relação com
a natureza têm sentido especial.

3.1

AS TERRAS INDÍGENAS: ESPAÇOS DE VIDA CONCRETA
A primeira questão que vem à mente quando se fala em povos indígenas e

seus direitos à terra é saber: o que são e em que consistem as terras indígenas? A
resposta é complexa, uma vez que envolve as noções de território e de terra, cuja
conceituação remete a categorias juridicamente antagônicas.
Segundo Carlos Frederico Marés de SOUZA FILHO, terra refere-se à
propriedade individual, portanto é conceito eminentemente civilista, privado; já
território, diz respeito à jurisdição sobre um espaço geográfico, evidenciando o caráter
coletivo, público. Sobre o conceito jurídico de território, enfatiza a clássica postura
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que o situa como um dos elementos que formam o Estado, juntamente com povo e
governo. Assim, o território define os limites físicos do poder do Estado, o que vale
dizer: jurisdição e soberania.95
A terra é para os povos indígenas, espaço de vida e liberdade.96 O espaço
entendido enquanto lugar de realização da cultura. As sociedades humanas e, neste
caso, as sociedades indígenas, constroem seus conhecimentos a partir de cosmologias
próprias, elaboradas coletivamente com base nas experiências sociais, o que demonstra
visões de mundo não compatíveis com o modelo individualista ocidental.
Na lição de Kimiye TOMASINO, "cada sociedade elabora a sua concepção
de tempo e de espaço conforme sua visão de mundo, a qual também orienta as suas
práticas e relações sociais e simbólicas com a natureza e entre si".97 Equivale dizer: a
construção do território e da pessoa relacionam-se em um complexo de significados
produzidos socialmente.
Portanto, para responder à indagação inicial é imprescindível levar em conta
alguns pressupostos que diferenciam conceitualmente as terras indígenas das noções
estanques de terra e território delineadas anteriormente. Em primeiro lugar a terra
indígena enquanto espaço vital e necessário para o habitat de um povo, representa o
meio de sobrevivência físico-cultural; em segundo, as relações que esse povo
estabelece com o espaço constituem-no em base da sua organização social. O espaço
da subsistência, onde se praticam as atividades de agricultura, caça, pesca e coleta,
segundo o modo de utilização de cada povo. Este espaço alia-se, conseqüentemente, às
formas simbólicas que orientam a cultura.
A conjunção dos elementos naturais e culturais na construção dos espaços
habitados pelas sociedades indígenas evidencia o conceito de território como mais

95SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 131.
^ d ., p. 130.
^TOMASINO, Kimiye. Os Kaingang da Bacia do Tibagi e suas relações com as terras baixas.
Relatório parcial de pesquisa sem maiores datos. Londrina: [s. n.] 1998, p. 6.
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adequado para a sua definição, pois, os modos de utilização e ocupação, segundo usos,
costumes e tradições os especializam, conforme teoriza Alcida Rita RAMOS:
Para essas sociedades a terra é muito mais do que simples meio de subsistência: ela representa o
suporte da vida social e está diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimento. Não é apenas
um recurso natural, mas - e tão importante quanto este - um recurso sócio cultural.

A Constituição Federal de 1988, no § Io. do Art. 231, define a categoria
jurídica em que consistem as terras indígenas, como aquelas tradicionalmente
ocupadas pelos índios, habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas
atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar, necessárias à reprodução física e cultural, segundo seus
usos costumes e tradições."
Assim, pode-se dizer, a partir dos pressupostos constitucionais, que terras
indígenas são aquelas habitadas pelos povos indígenas, enquanto espaço de vida,
adequado às suas peculiaridades culturais e imprescindíveis para sua reprodução
física e cultural.
Invertendo a ordem dos pressupostos anunciados acima, configura-se não a
terra, mas os territórios indígenas, porque orientados pelo evidente princípio que encerra a
disposição constitucional, qual seja: a ocupação indígena é definida a partir dos usos
costumes e tradições de cada povo. Nesse sentido, afirma SOUZA FILHO que usos,
costumes e tradições “quer dizer direito, e, mais, direito consuetudinário indígena”.100
Assim, a Constituição reconhece a ocupação tradicional, ou seja, as formas
de uso que cada cultura indígena emprega ao definir o território como construção
social, base física para a realização da cultura, conforme já foi dito anteriormente, e
como, para citar mais um exemplo, o povo Guarani-Mbyá, habitantes de vasta região
98RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. Apud: TOMASINO. Os Kaingang... op. cit., p.6.
"BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
“Art. 231 (...) § 1.° São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em
caráter perm anente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições”.
100SOUZA FILHO. O renascer..., op. cit., p. 134.
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do Brasil meridional o concebem: espaço, lugar, possibilitador da vida social, com
características ecológicas, históricas e míticas, relacionadas ao modo de ser guarani.
A tradicionalidade da ocupação indígena, referida na Constituição Federal,
não se relaciona com a noção de tempo linear como parece supor, mas ao modo
tradicional da ocupação indígena, segundo a cultura de cada grupo. Este é o
entendimento de José Afonso da SILVA:
O tradicionalmente refere-se não a uma circunstância temporal, mas ao modo tradicional de os
índios ocuparem e utilizarem as terras e ao modo tradicional de produção, enfim, ao modo
tradicional de como eles se relacionam com a terra, já que há comunidades mais estáveis, outras
menos estáveis, e as que tem espaços mais amplos em que se deslocam etc. Daí dizer-se que tudo se
realiza segundo seus usos costumes e tradições.
r

Anteriormente à Constituição de 1988, o Estatuto do índio já reconhecia a
tradicionalidade como forma da ocupação indígena sobre as terras, razão pela qual,
neste aspecto específico, foi recepcionado pela nova ordem constitucional,102
classificando-as em três categorias: terras ocupadas, áreas reservadas e terras de
domínio indígena.103
As terras ocupadas são aquelas habitadas permanentemente pelos índios
segundo seus usos, costumes e tradições, sobre as quais têm a posse e o usufruto
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. Os direitos dos
índios sobre as terras ocupadas independem de demarcação.
Por áreas reservadas compreende-se àquelas que a União poderá estabelecer
em qualquer parte do território nacional, destinadas à ocupação pelos índios. Essas
áreas são as seguintes: reserva indígena; parque indígena; colônia agrícola indígena e
território federal indígena.
As terras de domínio indígena são aquelas de propriedade plena do índio ou
de comunidade indígena, havida por qualquer das formas de aquisição elencadas na
legislação civil.
I01SILVA, José Afonso da. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. In: SANTILLI
Juliana (Org.). Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: NDI-Núcleo de Direitos Indígenas e
Sérgio Antonio Fabris Editor. 1993, p. 45.
102SOUZA FILHO. O renascer..., op. cit., p. 142.
103 BRASIL. Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973. (Estatuto do índio)
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Pela análise dessas categorias, percebe-se que no conceito de terras ocupadas
reside a identidade com o princípio constitucional, porque baseadas na tradicionalidade
da ocupação. Ademais, toda a legislação indigenista deve ser interpretada a partir dos
princípios consagrados na Constituição, de modo a dar efetividade às garantias
consagradas na nova Carta Política.
A tradicionalidade e as características especiais da ocupação, aliadas à
natureza de bens da União, implicam a inalienabilidade, indisponibilidade e a
imprescritibilidade dos direitos originários dos índios às terras e a nulidade absoluta
dos títulos que porventura incidam sobre o domínio, ocupação ou posse indígenas,
assim como exploração dos recursos nelas existentes.
Além dessas conseqüências, a Constituição garante aos povos indígenas
outros direitos relacionados às terras como: a posse permanente, usufruto exclusivo das
riquezas naturais, a vedação à remoção dos lugares onde habitam, a obrigatoriedade da
consulta aos grupos sobre a exploração, por terceiros, dos recursos naturais, bem
assim, garante a participação nos resultados.
Os

fundamentos jurídicos

das

terras

indígenas,

enquanto

direito

constitucionalmente garantido, permearam a história constitucional brasileira a partir
da Constituição de 1934. Entretanto, o reconhecimento desses direitos enquanto
originários, veio com a Constituição de 1988, que consagrou a tese de João MENDES
JÚNIOR, segundo a qual os direitos indígenas sobre as terras configuram "direitos
congênitos", ou seja, direitos históricos que precedem à criação do Estado.104
A formulação teórica desse conceito, no início deste século, pelo jurista João
MENDES JÚNIOR, tem como base o indigenato consagrado no Alvará de 1.° de abril
de 1680, que declarou, de modo protetivo, a salvaguarda dos direitos indígenas sobre
as terras, que não poderiam ser afetados pela concessão de sesmarias, justificando essa
proteção, no fato de serem os índios “primários e naturais senhores de suas terras”.105

104MENDES JUNIOR, Joao. Os indígenas do Brazil, seus direitos individuaes e políticos. Sao
Paulo: Edição Fac-similar, Typ. Hennies Irmãos. 1912.
105CARNEIRO DA CUNHA. O s direitos..., op. cit., p. 59.
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O indigenato como fonte primária e congênita de posse territorial, segundo José
Afonso da SILVA, “é legítimo por si, pois não se confunde com a ocupação, com a mera
posse. O indigenato é direito congênito, enquanto que a ocupação é direito adquirido”.106
As

terras

indígenas,

congenitamente

apropriadas

como

manda

a

Constituição, e declaradas107 como bens da União, portanto, bens públicos, não se
regem pelas regras do direito civil, nem tampouco podem ser enclausuradas nos
estritos conceitos de posse e propriedade formulados pelo direito privado clássico.
Essa especialidade, faz com que Carlos Frederico Marés de SOUZA FILHO conclua
que "não são propriedade". Constituem outro modo de apropriação, coletivo, marcado
pela cultura, espaço de liberdade e práticas sociais de um povo, portanto, distinto do
conceito privatístico.108
Por outro lado, José Afonso da SILVA entende que a outorga constitucional
desses bens à União visa à proteção das terras indígenas e vinculam-se à efetividade
dos direitos indígenas, pois quando a Constituição declara:
Que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, ou seja, cria-se aí uma
propriedade vinculada ou uma propriedade reservada com o fim de garantir os direitos dos índios
sobre elas.109

A destinação constitucional das terras indígenas para a posse permanente e
habitação permanente dos índios, a exemplo do conceito de tradicionalidade explicado
anteriormente, não se confunde com efetividade de posse como utilização econômica
do prédio, enquanto instituto regulado pelo direito civil.
A posse indígena é específica, e seus contornos são determinados pelo
princípio que impõe o modo indígena de utilização do território fundado em usos,
costumes e tradições. Segundo, ainda, José Afonso da SILVA:

106SILVA, José Afonso da. Auto-aplicabilidade do Art. 189 da Constituição Federal de 1969.
Boletim Jurídico da Comissão Pró-índio de São Paulo. Ano I, n°. 3, 1984, p. 4.
107 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
’’Art. 20 - São bens da União: (...) XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.’’
108SOUZA FILHO. O renascer..., op. cit. p. 131.
109SILVA. Terras..., op. cit., p. 46
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[...] quando a Constituição declara que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios se
destinam a sua posse permanente, isso não significa um pressuposto do passado como ocupação
efetiva, mas, especialmente uma garantia para o futuro, no sentido de que essas terras
inalienáveis e indisponíveis são destinadas, para sempre, ao seu habitai. Se se destinam
(destinar significa apontar para o futuro) à posse permanente, é porque um direito sobre elas
preexiste à posse mesma, e é o direito originário....

Desta forma, a posse civilista enquanto poder de fato sobre a coisa, com o
ânimo de tê-la como se dono fosse, configura categoria jurídica à qual as terras
indígenas não se enquadram. A posse indígena, como foi visto, refere-se ao habitat de
um povo, é posse coletiva. Para as sociedades indígenas a posse se dá com atenção ao
modo de vida singular e às práticas sociais de cada povo, enquanto utilização do
espaço para sua reprodução física e cultural.
Esses espaços, altamente simbolizados, compreendem os lugares de
localização das aldeias, lugares de caça e coleta, lugares sagrados, enfim, o território
de realização da cultura.
Por fim, o direito dos povos indígenas à terra, por ser originário, independe
de demarcação, como se denota do texto constitucional. No entanto, para a garantia da
efetividade desses direitos, a própria Constituição competiu à União o dever de
demarcar, proteger e fazer respeitar todos os bens das sociedades indígenas.
A garantia dos direitos indígenas sobre a terra e seus recursos naturais do
solo e subsolo, a liberdade de autodeterminação no governo desses bens a partir de
práticas sociais especificamente indígenas, com o apoio do Estado, sem burocracias,
tutelas ou imposições, constituem a possibilidade de realizar a justiça social para os
povos indígenas e recompor parte da dívida histórica que a sociedade brasileira tem
para com esses povos.
O reconhecimento das diferenças que configuram os povos indígenas, em
todas as suas formas, da pessoa e sociedades ao modo de apropriação, como já vimos,
requer efetividade, requer mudanças nas instituições políticas, para a construção de um
Estado realmente democrático, pluralista e multiétnico. O papel dos povos indígenas
nessa empreitada, em suas lutas cotidianas pela sobrevivência, pelo direito à

110 SILVA. Terras..., op. cit., p. 50.
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identidade e à participação política, como salienta Marcos Roitman ROSENMANN,
que desde suas realidades, reformulam a "utopia viável de uma América nova".111
O reconhecimento constitucional dos direitos indígenas à diferença, dos
sujeitos coletivos indígenas, e o conflito entre o princípio constitucional e a legislação
ordinária será o tema do próximo e derradeiro capítulo.

111 ROSENMANN, Marcos Roitman. América Latina en el processo de globalización "los
limites de sus proyectos." México: UNAM, 1994. p. 55.
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CAPÍTULO IV
O DIREITO BRASILEIRO E A PREVALÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO

A Constituição, na perspectiva formalista, constitui um conjunto de valores,
representa a vontade política da sociedade que rege juridicamente. Seus princípios e
dispositivos consubstanciam as ideologias norteadoras do seu texto, ou seja,
representam um conjunto de direitos históricos indissociável do tempo, do espaço e da
sociedade que os elaborou. Os direitos fundamentais trazidos pela Constituição devem
ser interpretados como prevalecentes, diante de todo o ordenamento jurídico. Assim,
toma-se necessária a garantia de fazer efetiva a norma constitucional e não ter o
modelo constitucional como uma "simples fachada".1
O presente capítulo tratará dos direitos constitucionais indígenas e da
necessidade de tomá-los efetivos. Passo a passo pretendemos vislumbrar, desde o
reconhecimento constitucional das diferenças étnico-culturais, que implica o
reconhecimento do sujeito diferenciado e coletivo de direito, aos seus desdobramentos,
como a pluralidade de povos e de modos de construção social da realidade, de
organizações e práticas sociais, de autodeterminação com a valorização dos
mecanismos internos que orientem, desde cada realidade específica, as formas de vida,
de justiça e de desenvolvimento adequadas, desejadas e com perspectivas de futuro,
em acorde com os valores de cada povo. Todos esses aspectos configuram, a partir do
disposto na Constituição, sociedades indígenas e sujeitos diferenciados, demandando a
efetividade

imprescindível

para

a

harmonia

do

Estado

democrático

e

socioculturalmente plural, em consonância com a realidade multi-étnica brasileira.
Para que isto ocorra, ao reconhecimento jurídico das diferenças que
constituem as pessoas e sociedades indígenas formalizado na Constituição,

1 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón; teoria dei garantismo penal. Madrid: Editorial Trotta,
1997, p. 851.
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obrigatoriamente deverão seguir as garantias de processos institucionalizados,
democráticos e heterogêneos de efetivação, como: participação política e institucional
no âmbito do e com o Estado; autonomia na definição do território e na gestão dos
seus bens; e de atuação segundo seus valores e práticas sociais, que conduzem a um
tipo diferenciado de desenvolvimento, espelhados, primordialmente, na organização
social interna de cada povo, e, sucessivamente, tanto na ordem constitucional brasileira
quanto no conjunto integrado dos direitos humanos, composto pela Declaração
Universal e Pactos de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, além de outras normas
internacionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.
Portanto, baseado na diversidade de ordens jurídicas, tanto intema quanto externa, que
configuram a opção teórica pelo pluralismo jurídico.
A fundamentação jurídica para tal intento é constitucional, porque esses
direitos estão consagrados na Constituição Federal de 1988. Atualmente, os direitos
constitucionais indígenas chocam-se com a legislação ordinária referente ao tema,
especialmente com o Código Civil e com o Estatuto do índio. Mediante o princípio da
unidade do ordenamento jurídico e da prevalência da Constituição, pretendemos
demonstrar que esse conflito descortina-se no que se refere ao sujeito cultural, plural,
coletivo, contextualizado e capaz a partir da diferença, estampado na Constituição, em
contraposição ao sujeito abstrato, unitário, descontextualizado, incapaz relativamente,
diante da igualdade e autonomia necessárias às relações privadas reguladas no Código
Civil, além de muitos outros aspectos da legislação ordinária referentes às pessoas e
sociedades indígenas que veremos a seguir.
Assim, indica-se a leitura e interpretação de todo o conjunto normativo inffaconstitucional, à luz da Constituição. Nesse sentido, o ordenamento jurídico como um
todo, "fundado a partir da Constituição",2 deve respeitar as fontes, ou a "pluralidade de
fontes"3 normativas como forma de adequar-se aos ditames da Constituição e de
2 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil; introdução ao direito civil constitucional.
Tradução de: Maria Crisitna De Cicco. 3.“ ed. ver. e amp. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 5.
3 Id„ p. 7-8.
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realização da justiça, porque acordes com a vontade política consubstanciada no
conjunto de normas e princípios da Lei Fundamental.

1. O RECONHECIMENTO CONSTITUCIONAL DOS SUJEITOS INDÍGENAS
DIFERENCIADOS

Os sujeitos indígenas coletivos e diferenciados, reconhecidos pela
Constituição de 1988, pelos termos: índios, organização social, comunidades,
populações, grupos, organizações e culturas indígenas, nos leva a fazer as seguintes
perguntas: quem são os índios? Quais são suas organizações sociais? O que são as
organizações indígenas?
A resposta para essas questões perpassa a história brasileira, da negação ao
reconhecimento. À negação das sociedades indígenas característica do período
colonial, sucedeu a romantização do bom selvagem que perdurou durante o Império e
a República, chegando ao século atual com a retomada de idéias passadas de negação,
nos anos sessenta e setenta, e, contemporaneamente, com um aspecto neoromanticista, do bom selvagem protetor da natureza, com forte tendência à
naturalização.4 Nos dias atuais, o reconhecimento das diferenças étnicas se impõe,
dada a complexidade da formação étnico-social dos Estados, que reclama espaços
instituintes de direitos em favor da vida, no sentido de superar os paradigmas absolutos
da modernidade no que se refere à noção de pessoa e de identidades, reduzidas nos
conceitos homogêneos de cidadania e nacionalidade.
No que concerne ao tema do presente estudo, os sujeitos indígenas
diferenciados, substantivados na Constituição como índios, representam uma
complexidade tão grande que, além do contexto nacional em relação, para defini-los,
como acentua Manuela CARNEIRO DA CUNHA, é imprescindível, previamente,

4 LITTLE, Paul. Conferência proferida no dia 28 de julho de 1999, durante o Seminário: Bases para
uma nova política indigenista, promovido pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro.
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definir o que é grupo étnico e comunidade indígena. Para a autora, citando Fredrik
Barth, grupos étnicos são “formas de organização social em populações cujos
membros se identificam e são identificados como tais pelos outros, constituindo uma
categoria distinta de outras categorias da mesma ordem”.5 Por sua vez, “comunidades
indígenas são aquelas que se consideram segmentos distintos da sociedade nacional
em virtude da consciência de sua continuidade histórica com sociedades précolombianas” e, índio, “quem se considera pertencente a uma dessas comunidades e é
por ela reconhecido como membro”.6
A realidade multi-étnica brasileira compõe uma sociodiversidade formada
não pelo ideário humanístico-oligárquico e unificador da presumida comunhão das três
raças, mas, sobretudo, pela pluralidade de povos brancos de origem européia; de povos
orientais e árabes; povos negros de diversas etnias africanas e, povos indígenas
autóctones do continente sul-americano, que conformam um mosaico cultural muito
distanciado, porque conflituoso, da noção aparentemente pacífica de Estado nacional
unitário, com seu direito também unitário.
A começar, como já foi visto, pela idéia de nação única, que presume validez
universal ao ordenamento jurídico, por intermédio dos estatutos de pessoa, de cidadão
e de capacidade de exercício. Entre aqueles povos acima referidos, trataremos
especialmente das pessoas e sociedades indígenas. Estes não faziam parte da esfera de
"civilização nacional" que pensou e arquitetou o Estado-nação. A construção do
conceito de nação única se deu através da anulação de toda e qualquer diferença
étnica, e, evidentemente, aos índios enquanto diferentes, "era negada a identidade de
pessoa e a capacidade jurídica;"7 estavam excluídos juridicamente, embora integrantes
do corpo social, mantidos sob o conceito da transitoriedade, pelo regime da
incapacidade relativa.

5 CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Os direitos do índio. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 25.
6 Id., p. 26.
7 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias; la lei dei más débil. Madrid. Editorial Trotta, 1999, p. 41.
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O ordenamento jurídico, no contexto do Estado de direito democrático e
plural que defendemos, imprescidivelmente, deve atender ao "constitucionalismo
como novo paradigma do direito" preconizado por Luigi FERRAJOLI. Segundo este
autor, o constitucionalismo situa-se historicamente como um movimento social e
político de "progressiva ampliação da esfera pública dos direitos", conquistados a
partir de "rupturas institucionais, causadas pelas grandes revoluções americana e
francesa, pelos movimentos novecentistas de defesa dos estatutos, movimentos sociais
dos trabalhadores, mulheres, pacifistas e ambientalistas", 8 entre outros. Essas lutas
resultaram na formulação do conjunto dos direitos fundamentais, consagrados na
maioria das constituições contemporâneas.
A Constituição Federal de 1988 estabelece, no caput do Art. 5.°, os valores
vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, como espelho do conjunto dos
direitos fundamentais consubstanciados ao longo dos setenta e sete incisos que os
discriminam, cujo último dispositivo, manda aliar aos direitos fundamentais
expressamente dispostos, os diversos princípios constantes do texto constitucional ou
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.9
Essa ordenação, em nome do princípio da unidade da constituição10 e do
ordenamento jurídico, vincula o conjunto desses direitos aos princípios fundamentais
do Estado brasileiro, consagrados no Título I da Constituição. Para o presente estudo,
interessa-nos especificamente, no âmbito dos fundamentos do Estado e dos direitos
fundamentais, a noção de cidadania, a dignidade da pessoa humana, a promoção do
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação e a prevalência dos direitos humanos na ordem jurídica

8 FERRAJOLI, Derechos y ..., op. cit., p. 54-5.
9 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
"Art. 5.° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade... (...) LXXVII - são... (...) § 2° Os direitos e garantias expressos nesta Contituição
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."
10 HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Madrid: Edición Centro de Estúdios
Constitucionales, 1983, p. 18.
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brasileira, respectivamente estabelecidos nos artigos 1.°, incisos II e III; e 3.°, inciso
IV; e, Art. 4.°, insciso II da Constituição.11
Esses princípios, para a finalidade que pretendemos no presente estudo, serão
aliados ao reconhecimento constitucional dos índios e suas organizações sociais, Art.
231 e parágrafos, da Constituição Federal de 1988, conjugado com a inclusão das
culturas indígenas, enquanto formas de vida e conjunto de valores objetivados, Arts.
215, § 1.°, e 216, ao patrimônio cultural brasileiro, que também constituem princípios
porque estabelecem direitos, são constitutivos da ordem jurídica.12 Especificamente,
constituem princípio de diferenciação étnico-cultural das pessoas e sociedades
indígenas, além de estender-se aos desdobramentos desses direitos diferenciados à
terra, à educação especial, decorrente do reconhecimento da língua materna no
processo educativo, Art. 210, § 2.°, à proteção especial do Estado, e a capacidade
processual plena, tanto das pessoas, quanto das comunidades indígenas. Nesse sentido,
relacionam-se, também, pelos mesmos argumentos acima anotados, aos direitos
fundamentais e aos fundamentos do Estado.
A conjugação de todos esses princípios constitucionais, dão corpo ao
reconhecimento dos direitos indígenas, como pessoas e sociedades diferenciadas no
âmbito interno do Estado brasileiro. O Estado plurinacional ou multicultural é uma
realidade política na atualidade, como ocorre no Canadá, Espanha13 e Colômbia,14

11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil..
"Art. 1.° - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: (...) II
- a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; (...)
Art. 3.° - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) IV - promover
o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Art. 4.° - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios: (...) II - prevalência dos direitos humanos."
12 ZAGREBELSKY, Gustavo. EI derecho dúctil; ley derechos y justicia. 2. ed. Madrid: Editorial
Trotta, 1997, p. 110.
13 PANIKKAR, Raimon. EI espíritu de la política. Barcelona: Ediciones Península, 1999, p. 162.
14 SÁNCHEZ, Luis Alfonso Fajardo. Las fuentes multiculturales de la Constitución Política de
Colômbia. Tese de Doutorado. Universidad Carlos III de Madrid - Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de
las Casas. Madrid, 1999, p. 645.
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citando apenas alguns dos casos em que os Estados reconhecem nações diferenciadas
no seu interior, sem que isto interfira na unidade nacional.
As sociedades indígenas são sociedades sem estado,15 e, pelo menos no
contexto atual, não constituem forças políticas suficientemente organizadas para
transformar-se em estados independentes, nos moldes ocidentais modernos. Essa é a
conclusão a que chega Darcy RIBEIRO, ao afirmar que as sociedades indígenas
excepcionam a unidade nacional porque constituem “múltiplas microetnias tribais, tão
imponderáveis que sua existência não afeta o destino nacional”.16
Isto não quer dizer que no futuro, talvez não muito distante, as sociedades
indígenas brasileiras não lutem pela emancipação política. Entretanto, este é um problema
que certamente as ciências políticas e o Estado terão de enfrentar, não cabendo nos limites
do presente trabalho a sua discussão. Todavia, ao abordar a questão nestes parâmetros
ocidentais, universal e formal do Estado como única possibilidade de organização
sóciojurídico-política, limitamo-nos aos contornos etnocentristas do pensamento modemo
eurocêntrico. As sociedades indígenas apresentam extraordinária diversidade e podem ser
fonte de modelos organizativos sociais, particulares e universalizáveis. E preciso conhecêlos, não negá-los aprioristicamente.
Está claro que, contemporaneamente, o reconhecimento da sociodiversidade
não afeta o princípio da unidade política nacional, porque não interfere na unidade
funcional do Estado. Como afirma Konrad HESSE:
Formação de unidade política não significa a produção de um harmônico estado de coincidência
geral, e, em qualquer caso, não significa também a eliminação das diferenças sociais, políticas ou de
tipo institucional e organizativo através da nivelação total. Dita unidade não resulta imaginável sem
a presença e relevância de conflitos na convivência humana.

15 Pierre CLASTRES, como o próprio título da obra nos informa, afirma que as sociedades
indígenas, não somente são sociedades sem Estado, mas, também, contra o Estado. (CLASTRES, Piore. A
sociedade contra o Estado. Tradução de: Theo Santiago. 4. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1988,
p. 132-3).
16 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia
das Letras, 1995, p. 22-3.
17 HESSE, Konrad. Escritos de... op. cit., p. 9.
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Nesse sentido, a cidadania, e a dignidade da pessoa humana, de qualquer
pessoa, estão amparadas pelo princípio constitucional de promoção do bem de todos,
sem discriminação de qualquer natureza. Por outro lado, a prevalência dos direitos
humanos, como fundamentos primordiais do Estado brasileiro, impõe a efetivação do
reconhecimento das pessoas e sociedades indígenas como imperativo de sobrevivência
dessas vidas e sociedades humanas, com seus valores e modos de vida diferenciados,
entre si, e da sociedade nacional. A análise dessa complexa engenharia jurídicoconstitucional no sentido de conhecê-la e tomá-la efetiva, significa a “luta pelos
direitos” proposta por Rudolf Von IHERING, para quem o direito não constitui uma
idéia lógica, mas, sobretudo, uma idéia de força.18
A luta pelo direito, segundo esse autor, é o próprio direito. Assim não se
pode cair, isoladamente, tanto no processo de elaboração quanto nos processos de
efetivação, em idealismos ou posturas de poder, porque, para ele, o direito é um
trabalho sem descanso que envolve os poderes públicos no âmbito do instituído e a
sociedade no âmbito instituinte, mediante a participação política, o que equivale dizer:
exercício da cidadania.
A cidadania é um conceito derivado da noção de Estado nação. Thomas S.
Marshall, classicamente, define-a como: “participação ou pertença a uma comunidade
(...) um status atribuído a quem é membro de pleno direito de uma comunidade
nacional”.19 Se levarmos ao pé da letra esta definição constante da primeira parte do
conceito, poderíamos simplesmente concluir que os índios não são cidadãos porque
histórico e culturalmente não participam nem pertencem à comunidade nacional.
Entretanto, esse aspecto sociopsicológico antecedente é superado pela segunda parte
do conceito na atribuição jurídico-política de direitos aos membros de uma
comunidade nacional.
18 IHERING, Rudolf Von. La lucha por el derecho. Madrid: Editorial Civitas, 1985. Nesse mesmo
sentido, FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias. Madrid: Editorial Trotta, 1999; CLÈVE, Clèmerson Merlin.
Temas de Direito Constitucional (e de Teoria do Direito). São Paulo: Editora Acadêmica, 1993.
19 MARSHALL, Thomas H. Citzenship and Social Class. Apud: FERRAJOLI. Derechos y..., op.
cit., p. 119.
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Para José Geraldo de SOUZA JÚNIOR, a construção da cidadania configura
um processo de luta por direitos, por liberdades, por instrumentos de organização,
representação e participação nas estruturas econômico-social e política da sociedade.20
Os índios, formal e igualmente, são membros da comunidade nacional,
segundo o direito e a conformação do Estado enquanto totalidade social homogênea. E
certo que, historicamente, foram considerados cidadãos de segunda categoria, em
razão do não reconhecimento das diferenças étnico-culturais, que os encerrou na
incapacidade relativa sob a tutela do Estado, e na categorização de pessoas transitórias,
rumo à integração na comunidade nacional.
Entretanto, muito embora juridicamente caracterizados nesse estado de
passagem, alguns direitos lhes eram garantidos, como a ocupação territorial e os
modos de vida tradicionais praticados internamente,21 ainda que, fortemente acossados
pelos processos intitucionalizados de integração - mormente na imposição da educação
formal e nos projetos de desenvolvimento comunitário -, que os possibilitava, à
medida que fossem adquirindo um nível de compreensão dos valores nacionais, votar e
ser votado, contratar e ser contratado, sempre “assistido” pelo tutor, ou seja, cidadania
na sua acepção clássica, enquanto titularidade de direitos civis de liberdade, autonomia
privada e propriedade, inserida no interior de uma comunidade maior, a nacional.22
A negação da diferença ofende, de forma violenta, a dignidade humana
dessas pessoas e sociedades, além do que discrimina-as. Mas, esses são fatos históricos
que, no atual contexto, de reconhecimento constitucional das diferenças étnicoculturais em que as pessoas e povos indígenas se constituem, não mais devem repetir-

20 SOUZA JÚNIOR, José Geraldo. Um direito achado na rua: o direito de morar. Apud:
FACHIN, Luiz Edson. Homens e mulheres do chão levantados. VII Conferência proferida na Conferência
Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, 1999.
21 BRASIL. Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do índio).
22 LA TORRE, Massimo. La ciudadanía, una apuesta europea. In: SANCHÍS, Luis Prieto (org.)
Tolerância y minorias; problemas jurídicos y políticos de las minorias en Europa. Cuenca: Ediciones de la
universidad Castilla-La Mancha, 1996, p. 109.
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se. Situamo-nos, no momento presente, diante do valor igualdade, normatizado na
Constituição como direito fundamental, contrapondo-se com a igualdade jurídica
arquitetada pelo direito e fundamento do Estado modemo, em que a abstração do
diferente possibilitou sua exclusão. Assim, essa igualdade constitucional, que Luigi
FERRAJOLI chama de “igual valoração jurídica das diferenças”, baseada no princípio
normativo de igualdade de direitos fundamentais, e, nos seus processos de efetivação,
implica a garantia da livre afirmação da pessoa e da identidade.23
Como afirma o autor citado acima, as interdependências, os processos de
integração, as pressões migratórias, cada vez mais aumentam a antinomia entre
igualdade e cidadania, entre o universalismo dos direitos e sua validez circunscrita aos
limites de jurisidição do Estado, posto que, por sua atual insustentabilidade terá que
resolver-se, “com a superação da cidadania, com a definitiva desnacionalização dos
direitos fundamentais e a correlativa desestatalização das nacionalidades”.24
Com efeito, a Constituição brasileira estabelece a igualdade de todos (Art.
5.°, caput) e, mais adiante, determina que aos princípios dos direitos fundamentais
devem ser aliados outros princípios igualmente dispostos na Constituição e nos
tratados internacionais (Art. 5.°, inciso LXXVII). Relacional e logicamente conclui-se
que, a partir dos fundamentos e objetivos do Estado, que incluem a dignidade da
pessoa humana (Art. 1.°, inciso III) e a promoção do bem comum sem distinção de
origem, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação, o reconhecimento
das pessoas e sociedades indígenas, com seus valores diferenciados (Art. 231 e

23 Luigi FERRAJOLI aponta três possíveis modelos de configuração jurídica das diferenças, além
do apontado acima, a saber: 1) indiferença jurídica das diferenças, a partir do qual as diferenças simprlesmente
não existem, é a força física que domina, então vence o mais forte; 2) diferenciação jurídica das diferenças. Para
este modelo, a valorização de algumas identidades consideradas superiores prevalece em detrimento de outras,
em razão do sexo, religião, etnia, língua, nascimento, renda entre outras condições. É o modelo do mundo
jurídico pré-modemo; porém, é o paradigma dos princípios do direito modemo de sujeito: homem, branco,
proprietário. Aqui começam os privilégios; 3) homologação jurídica das diferenças. Este modelo é caracterizado
pela negação jurídica das diferenças porque não constituem valor, entretanto, em nome da igualdade, todas as
diferenças são desvalorizadas. A igualdade enquanto abstração. É o modelo próprio dos ordenamentos jurídicos
liberais, em que a igualdade é normatizada a partir de um padrão abstrato de normalidade. (FERRAJOLI.
Derecho y..., op. cit., p. 74-6).
24 FERRAJOLI. Derecho y..., op. cit., p.57. (Texto original: “[...] con la superación de la
ciudadanía, la definitiva desnacionalización de los derechos fundamentales y la correlativa desestatalización de
las nacionalidades.) Tradução livre do autor.
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parágrafos) com caráter de princípio, porque estabelece direitos e uma série de modos
de efetivá-los, integra o conjunto de direitos fundamentais e devem prevalecer diante
de toda e qualquer discrepância.
Além desse conjunto normativo expressamente declarado, a Constituição
inclui como princípio orientador das relações internacionais do Estado a prevalência
dos direitos humanos (Art. 4.°, inciso II). Os direitos humanos constituem um conjunto
“integrado, indivisível e interdependente”25 entre os direitos individuais civis e
políticos e direitos coletivos, econômicos, sociais e culturais.
O respeito aos direitos humanos em conjunto, e, principalmente, aos direitos
culturais, no entender de B. BOUTROS BOUTROS-GHALI, configura os “novos
direitos humanos” devendo ser colocados em posição de anterioridade, referência para
interpretação e aplicação dos demais dispositivos, tanto da Declaração quanto dos
Pactos.26 Essa anterioridade possibilita a plasmação e reconstrução dos seus conteúdos
de acordo com o contexto social em que se situem; equivale dizer, nas palavras de
Joaquín HERRERA FLORES: “marcos de relação que possibilitam alternativas e
tendem a garantir possibilidades de ação amplas no tempo e no espaço, em favor da
consecução dos valores da vida, da liberdade e da igualdade”.27
Os valores da vida, da vida humana concreta, diferenciam-se culturalmente
de uma sociedade para outra. A Constituição brasileira valoriza a vida humana sem
qualquer distinção, sem qualquer hierarquia de modos de vida ou de origem, porque

25 ABRAMOVICH, Victor e COURTIS, Christian. Hacia la exigibilidad de los derechos económicos,
sociales y culturales. Estándares internacionales y critérios de aplicación ante los tribunales locales. In,
ABREGÚ, Martin e COURTIS, Christian (org.). La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos
humanos por los tribunales locales. 2. ed. Buenos Aires: Editores del Puerto/ONU - Organización de las Naciones
Unidas/PINUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1998, p. 289.
26 Apud: MINGOT, Tomás. La negación universal de los derechos humanos. In: La declaración
Universal de Derechos Humanos en su cincuenta aniversário; un estudio interdisciplinar. Série Ayuda
Humanitaria. Monografias, Vol. 1, Universidad de Deusto, 1999, p. 428.
27 HERRERA FLORES, Joaquín. Presupuestos básicos para educar en derechos humanos. El
“diamante ético.” Revista Andalucía Educativa, Junta de Andalucía - Conserjería de Educación y ciência, n.°
16, 1999, p. 8. (Texto original: "[...] Es decir, marcos de relación que posibilitan alternativas y tienden a
garantizar posibilidades de acción amplias en el tiempo y en el espacio en aras de la consecución de los valores
de la vida, de la libertady de la igualdad'). Tradução livre do autor.
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veda toda discriminação (Art. 3.°, inciso IV). Ao mesmo tempo, reconhece as
diferentes formas culturais de promovê-la (Art. 116 caput e inciso II), e aos povos e
pessoas

indígenas

como

diferentes

(Art.

231

e

seguintes).

Deste

modo,

normativamente garantidos, os direitos constitucionais indígenas devem prevalecer,
por situar-se, como diz Pietro PERLINGIERI, "no ápice da hierarquia das fontes".28
Classicamente, as fontes do direito são apresentadas em duas concepções:
fontes formais, que têm nas normas e encerra no âmbito do direito e do Estado, a
produção das leis; e, fontes materiais, os fatos que determinam as condições de
existência das normas em certas circunstâncias espaço-temporal.29 Para Antonio Carlos
WOLKMER, a essas fontes que denomina de “sentido formal”, porque configuram um
universo simbólico-cultural, e “sentido material” em relação ao conteúdo da norma,
devem ser opostas outras fontes de produção jurídica, pois “os centros geradores do
direito não se reduzem, de forma alguma, às instituições e aos órgãos representativos
do monopólio do Estado”. Assim, continua o autor, “o Direito por estar inserido nas e
ser finto das práticas sociais, emerge de vários e diversos centros de produção
normativa, tanto na esfera supra estatal [...] como no nível inffa-estatal[...]”.30
As fontes dos direitos indígenas, a partir da Constituição de 1988, residem,
primordialmente, na própria Constituição e no direito consuetudinário de cada povo
indígena. A Constituição como fonte dos direitos indígenas tem, no seu Art. 231 e
seguintes, mas, principalmente no caput deste artigo, o princípio regulador da
pluralidade de direitos indígenas, quando reconhece os índios e suas organizações
sociais. Organização social, como já vimos em capítulo anterior, constitui um conjunto
de representações simbólicas que orientam, dão base e concretude às relações sociais.
A partir da organização social se constroem as pessoas e se informam os parâmetros de
relações religiosas, jurídicas e econômicas.

28 PERLINGIERI. Perfis do..., op. cit. p. 5.
29 PÉREZ LUNO, Antonio-Enrique. Teoria dei Derecho; una concepción de la experiência
jurídica. Madrid: Tecnos, 1997, p. 207.
30 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico; fundamentos para uma nova cultura no
direito. São Paulo: Editora Alfa Omega, 1994, p. 137-9.
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Deste modo, os costumes, as línguas, as crenças, as tradições e o conhecimento
indígenas configuram, em cada povo, aspectos do seu direito consuetudinário, respaldado
e garantido pela Lei Fundamental.
Os costumes são construções sociais que permanecem e englobam usos,
práticas e convenções, encerrando “atitudes institucionalizadas em um grupo social,
indispensáveis para as relações sociais porque seu desrespeito implica em sanção”,31
ou seja, configuram o corpo normativo consuetudinário de um determinado povo ou
coletivo social. Como os direitos indígenas são cosmogônicos,32 as práticas sociais
mantêm uma vinculação originária com os mitos de criação do mundo, às quais se
aliam o sentido da tradição e o etnoconhecimento, segundo a concepção de cada modo
indígena de pensar e construir a vida comunitária e suas instituições.
O Estado modemo ocidental e seu direito, por sua vez, constituem formas
construídas socialmente que insistem em manter-se como únicas, segundo os
paradigmas de Estado-nação e do monismo jurídico. Entretanto, para o modelo de
Estado que defendemos, étnico e democraticamente plural, que se depreende do
instituído na Constituição de 1988, o pluralismo social-étnico-político e jurídico é um
devir, basta efetivar os princípios constitucionais.
Nessa linha de pensamento, a satisfação das necessidades humanas
essenciais como forma de realizar a justiça social, significa, na análise de Antonio
Carlos WOLKMER, satifazer as necessidades “existenciais (de vida), materiais (de
subsistência) e culturais”.33 Isto equivale dizer: proporcionar o bem-estar socioeconômico bem assim, não somente reconhecer as diferenças étnico-culturais e a
sociodiversidade, mas, sobretudo, reconhecer e criar espaços e processos mediante os
quais se tomem efetivas.
31 ABBAGNANO, Nicola. Diccionário de filosofia. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 1982, p. 254-6.
32 SOUZA SANTOS, Boaventura. Pluralismo jurídico y jurisdición especial indígena. In, Del
olvido surgimos para traer nuevas esperanzas; la jurisdición especial indígena. Santa Fe de Bogotá:
Imprenta Nacional, 1997, p. 204.
33 WOLKMER. Pluralismo jurídico..., op. cit., p. 145.
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Para tanto, os processos plurais e heterogêneos de que falamos, advindos do
reconhecimento constitucional dos sujeitos e sociedades indígenas diferenciados,
implicam a participação político-democrática nas instâncias governamentais do
Estado, que possibilite o acesso diferenciado aos bens necessários à vida, nos sentidos
“existencial, material e cultural”,34 ao desenvolvimento acorde com o modo específico
e aspirações de cada povo, administração interna do território, dos recursos naturais e
da justiça informal e, ainda, no caso de conflitos interétnicos, que se respeite o direito
consuetudinário de cada povo envolvido aplicando-o preferentemente, relativizando a
aplicação da lei positivada, bem assim os procedimentos formais da justiça estatal, em
virtude do marco constitucional.
Evidentemente, esse conjunto de processos pressupõe a imprescindibilidade
da participação direta dos povos indígenas interessados, de acordo com suas práticas
sociais, juridicamente plurais e em vista do arraigado processo nacional de exclusão
que, como diz Edgard de Assis CARVALHO, ideologizou as identidades étnicas como
um obstáculo ao processo integrativo nacional:
Ideologizada como obstáculo a um processo nacional que se pretende integrativo, a formação das
identidades étnico-culturais deverá revitalizar esse mesmo processo, ao engendrar com o restante da
nação novas articulações, novas alianças, novas composições das relações de poder que terão de
passar a considerar as formações étnicas não como um conjunto de relações cristalizadas e expressas
por uma “cultura material e espiritual,” identificadas a partir de traços empíricos pertinentes,
centradas em si próprias, mas, como forças sociais ativas, insurgentes, atadas organicamente com o
conjunto das relações sociais mais amplas que, em última instância, definem e condicionam sua
reprodução social no tempo e no espaço mas que, por serem historicamente constituídas, não são
dotadas de uma eternidade definitiva.

Alguns desses processos já se encontram regulados constitucionalmente,
como, por exemplo, no que se refere à educação indígena, a garantia de uso da língua
matema e dos processos próprios de aprendizagem inerentes a cada cultura indígena,

34 WOLKMER. Pluralismo jurídico..., op. cit., p. 137-9.
35 ASSIS CARVALHO, Edgard de. Identidade Étnico-Cultural e Questão Nacional. In,
SANTOS, Sílvio Coelho dos; WERNER, Dennis; BLOEMER, Neusa Sens e NACKE, Aneliese. Sociedades
indígenas e o direito: uma questão de direitos humanos. Florianópolis: Editora da UFSC/CNPq, 1985, p. 74.
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(Art. 210, § 2.°);36 ao aproveitamento dos recursos hídricos, potenciais energéticos,
pesquisa e lavra de riquezas minerais das terras indígenas condicionadas ao aceite das
populações indígenas afetadas e autorização do Congresso Nacional (Art. 231, § 3.°) e,
principalmente, a capacidade processual ativa e passiva dos índios, individualmente,
de suas comunidades, coletivamente, e de suas organizações, neste caso referindo-se a
associações indígenas, pessoas jurídicas legalmente constituídas pelos índios,37 para
ingressar em juízo. O mais importante conteúdo desse dispositivo constitucional é o
reconhecimento das comunidades indígenas como sujeitos coletivos de direitos que,
evidentemente, alinha-se, para a configuração desse sujeito, aos direitos à diferença
consubstanciados nos artigos 231 e 216.
O sujeito indígena diferenciado constitui-se, portanto, em dois aspectos
fundamentais: em primeiro lugar a pessoa em relação, contextualizada em sua cultura,
inseparável do contexto social em que foi construída e que, por suas características,
vinculação e dependência do social, diferencia-se do indivíduo moderno; em segundo,
o sujeito coletivo maior, a sociedade na qual a pessoa é parte indissociável, na qual
concreta os ideais de vida comunitária tendo em vista a sobrevivência física e cultural,
r

ambas relacionadas, como observa Xabier ETXEBERRIA, ao “direito de ser diferente,
e ser diferente como grupo”.38
36 A matéria pertinente à educação indígena foi regulamentada pela Portaria Interministerial n°. 559,
de 16 de abril de 1991, do Ministério da Justiça e do Ministério da Educação. A exposição de motivos contempla
as características étnico-culturais diferenciadoras dos povos indígenas, determinando que as ações educacionais
destinadas aos povos indígenas respeitem e fiindamentem-se no reconhecimento das organizações sociais de
cada povo, constumes, línguas, crenças, tradições e os processos próprios de transmissão do saber.
Contraditoriamente ao reconhecimento contido na norma, o Art. 4o. que cria no âmbito do Ministério da
Educação a Coordenação Nacional de Educação Indígena, com a finalidade de coordenar, acompanhar e avaliar
as ações pedagógicas da educação indígena no país, não inclui entre os seus membros nenhum representante dos
povos indígenas. (BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria
Interministerial n°. 559, de 16 de abril de 1991). O mesmo paradoxo ocorre com as ações públicas de proteção
ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas para as comunidades indígenas, pois a Comissão Intersetorial
criada a efeito, não inclui nenhum membro indígena (BRASIL. Decreto n. 1.141, de 19 de maio de 1994,
alterado pelo Decreto n. 1.479, de 2 de maio de 1995), e com o procedimento de demarcação de terras indígenas
(BRASIL. Decreto n. 1.775 de 8 de janeiro de 1996 (Dispõe sobre o procedimento dministrativo de
demarcação de terras indígenas). Sobre a educação indígena, ver bibliografia compilada por: CUNHA, Luiz
Otávio Pinheiro da. Educação escolar indígena. Revista Em Aberto, ano 14, n°. 63, jul./set. 1994, p. 199.215.
37 Nesse sentido: MAIA, Luciano Mariz. Comunidades e Organizações Indígenas. Natureza jurídica,
legitimidade processual e outros aspectos jurídicos. In: SANTILLI, Juliana, (org.) Os direitos indígenas e a
Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor/NDI - Núcleo de Direitos Indígenas, 1993, p. 182.
38 ETXEBERRIA, Xabier. El desafio dei otro indígena. Cuademos Letras de Deusto, Universidad
de Deusto, vol. 28, n°. 79, Abril-Junio 1998, p. 49.
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Essa relação indissociável das pessoas indígenas com suas sociedades e o seu
reconhecimento constitucional, bem assim dos direitos e sujeitos coletivos como
realidade jurídica instituída constitucionalmente, será objeto da próxima seção, na qual
abordaremos o tema em perspectiva com o conjunto integrado dos direitos humanos e
demais instrumentos jurídicos internacionais referentes à matéria.

2. O RECONHECIMENTO

INDISSOCIÁVEL

DOS

ÍNDIOS

E SUAS

SOCIEDADES COMO SUJEITOS COLETIVOS DE DIREITO

O avanço formal do texto constitucional brasileiro39 pode ser constatado em
muitos aspectos essenciais para o equilíbrio das funções últimas do Estado de promover o
bem comum pela justa distribuição de bens sociais, principalmente em relação aos direitos
fundamentais, aos direitos sociais, ao patrimônio cultural, e, ao reconhecimento da
sociodiversidade, em consonância com o Estado democrático de direito, cujo papel, no
entender de Celso FURTADO, tende a ser cada vez mais sofisticado em um país em
construção como o nosso, num mundo em mutação como o contemporâneo.40
Os direitos coletivos, de toda a sociedade ou de grupos individuados,
configuram um dos grandes avanços da nova era de direitos inaugurada pela
Constituição brasileira de 1988. Para Carlos Frederico Marés de SOUZA FILHO, “os
direitos coletivos não são mera soma de direitos individuais porque pertencem a
grupos de pessoas, cuja tutitulandade é difusa”, e são direitos inalienáveis,
imprescritíveis, inembargáveis, impenhoráveis e instransferíveis.41
O mesmo autor arrola entre os direitos coletivos consagrados na Constituição,
o conjunto dos direitos fundamentais, o direito ao controle da administração pública, o

39 FACHIN. Homens e..., op. cit., p. 1.
40 FURTADO, Celso. O Capitalismo global. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1998, p. 22-3.
41 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o direito.
Curitiba: Juruá, 1998, p. 179.
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direito ao patrimônio cultural, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
o direito à biodiversidade, o direito do consumidor, o direito à emanação da norma
jurídica, o direito coletivo dos povos indígenas à terra, a organização social, aos
costumes, línguas, crenças, tradições e aos recursos naturais do seu território.
Ainda, outros direitos como vida, liberdade, segurança, saúde, educação, previdência
social, sufrágio universal e secreto e igualdade perante a lei, “com expressão e
tradução individual”.42
Os direitos coletivos dos povos indígenas, instituídos constitucionalmente,
ressaltado o valor fundamental da Constituição em nossa cultura jurídica, configuram
um marco de expressão genérica e universal, das distintas realidades sociais de cada
sociedade indígena em suas múltiplas formas de construção social dessas realidades. O
caráter genérico da norma constitucional, ao reconhecer os índios e suas organizações
sociais, sem denominação de quem são os índios e quais são suas organizações sociais,
afirma o espaço possibilitador da reivindicação dos direitos à diferença, um horizonte
em contínua expansão, dada a dinâmica cultural e o complexo de relações dos povos
indígenas entre si, com os membros da sociedade nacional e com o Estado.
Como afirma Ernesto LACLAU, o universal é um horizonte incompleto, um
lugar “vazio” que precisa ser preenchido.43 Esse é o caso do reconhecimento
constitucional dos direitos coletivos dos povos indígenas, a partir dos termos índios e
organizações sociais. O lugar vazio, entendemos, como propugna Konrad HESSE,
abertura44 do texto constitucional, que permite um marco de confluência das diferentes
maneiras indígenas de conceber a vida com seus costumes, línguas, crenças e
tradições, aliadas sempre ao domínio coletivo de um espaço territorial.
Por outro lado, a Constituição não é um marco vazio, é um conjunto de
valores normatizados, fruto de processos democráticos de construção social da

42 SOUZA FILHO, O r e n a s c e r o p . cit., p. 179-183.
43 LACLAU, Ernesto. Emacipación y diferencia. Barcelona: Ariel, 1996, p. 9.
44 HESSE, Konrad. Derecho Constitucional y Derecho Privado. Madrid: Editorial Civitas, S. A.,
1995, p. 84.
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realidade, representado por lutas, conflitos e contradições, que resultou na ordenação
jurídico-política da sociedade; portanto, reafirmamos, simbolicamente representa um
valor fundamental constituído. Todavia, apesar desse valor, a Constituição não
cristaliza a sociedade. Esta segue em seus contínuos e sempre renovados processos de
construção e reconstrução, sendo assim, a fonte de geração de novos conceitos e
valores. Os movimentos sociais encabeçam esses processos reconhecendo de antemão
as novas necessidades, as novas formas de organização, enfim, os novos direitos,
simbolizando a força vital instituinte emergente da sociedade.
Neste sentido, informa Joaquín HERRERA FLORES, ao “situar” os direitos
e, especificamente, os direitos humanos referenciando os contextos e os processos que
lhes deram origem e que lhes consolidaram normativo, cultural, pilítico e
economicamente, tomando a idéia de “espaços sociais” de Pierre BOURDIEU:
[...] devemos começar mostrando os ‘espaços sociais’ nos quais as pessoas e os grupos atuaram com o
objetivo de que suas aspirações e reinvidicações sejam registradas e garantidas pelo direito. Como é
sabido, desde uma teoria crítica da sociedade, o direito não reconhece nem garante expectativas sociais de
um modo neutro. Sempre e em todo momento há que se ter presente a realidade do ‘poder.’ Segundo
quem tem o poder, quer dizer, segundo quem seja o que pode ir construindo socialmente a realidade,
assim serão as instituições e assim atuarão os diferentes meios de legitimação.45

Os direitos coletivos dos povos indígenas atualmente consagrados na
Constituição foram conquistados, no espaço social brasileiro, através de processos de
lutas. Lutas que têm a mesma idade do país, pois desde o período colonial, os povos
indígenas se rebelam contra a conquista, defendem suas etnicidades e seus territórios,
resistem aos mais violentos processos etnocidas e genocidas representados pelas leis e
programas institucionais aculturativos, levados a cabo, ao longo da história, pela
associação Igreja - Estado; e, pelas matanças atrozes dos colonizadores, bugreiros,
grandes fazendeiros, madeireiros, mineradores, entre tantos outros. Exemplo claro
dessa resistência, encontra-se no povo Guarani que, após cinco séculos, permanecem

45 HERRERA FLORES. Presupuestos..., op. cit., p. 10. (Texto original: “[...] debemos comenzar
mostrando los (espacios sociales ’ en los que las personas y los grupos han actuado con el objetivo de que sus
anhelos y reinvindicaciones queden registradas y garantizadas por el derecho. Como es sabido, desde una
teoria crítica de la sociedad, el derecho no reconoce ni garantiza expectativas sociales de un modo neutral.
Siem prey en todo momento hay que tener presente la realidad dei 'poder \ Según quién tenga el poder, es dec ir,
según quién sea el que puede ir construyendo socialmente la realidad, así será las instituciones y así actuarán
los diferentes medios de legitimación ”). Tradução livre do autor.
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como povo etnicamente diferenciado da sociedade nacional, presente, nos estados do
Centro-Sul-Sudeste brasileiro.
A Constituição de 1988, ao reconhecer os direitos coletivos dos índios e suas
respectivas organizações sociais, acertadamente, do ponto de vista antropológico,
associa ao índio (pessoa) sua organização social (sociedade), como vimos
anteriormente. Manuela CARNEIRO DA CUNHA acentua que para se definir o que
seja índio, previamente deve-se definir o que é comunidade indígena.46
Portanto, a pessoa indígena e sua sociedade são indissociáveis. Acertadamente
também, porque, a abertura do reconhecimento, além do preenchimento pela
confluência das diferentes formas indígenas de ser e viver, da realidade concreta
desses povos, por si, e, atestadas por etnografias, enquanto investigação antropológica
que “trata do outro no presente e em vários sentidos”.47
Essa subordinação da pessoa à comunidade, segundo Xabier ETXEBERRIA,
fundamenta a reivindincação dos povos indígenas ao direito a ser comunidades
culturalmente específicas assentadas em um território próprio e com possibilidades de
autogoverno, portanto, ao reconhecimento dos direitos coletivos desses povos. Os
povos indígenas, na atualidade, segundo a opinião do autor, representam a máxima
diferença cultural, e, também, reafirmam a todo momento, o desejo de permanecerem
diferentes, e de serem considerados como povos48 e nações.49
A dimensão comunitária dos povos indígenas, que suplanta o pensamento
individualista ocidental, permea os discursos indígenas na defesa dos seus direitos

46 CARNEIRO DA CUNHA. Os direitos..., op. cit., p. 25.
47 AUGÉ, Marc. Não-lugares; introdução a uma antropologia da supermodernidade. Tradução
de: Maria Lúcia Pereira. São Paulo: Editora Papirus, 1994, p. 22.
48 No sentido jurídico-político do termo. As referências formais às sociedades indígenas como povos
ocorreram nas reuniões de antropólogos americanos que resultaram nas Declarações de Barbados. Na primeira,
em 1971 utilizam o termo “populações”; já na terceira, em 1993 assume o termo “povo”. A Convenção 169 da
OIT, utiliza o termo povos, entretanto, faz restrições, em seu Art. 1.3: “O uso do termo povo nesta Convenção
não será considerado de forma que possa implicar direitos relacionados com dito termo no Direito
Internacional”. A mais contundente utilização do termo encontra-se no Projeto de Declaração dos Direitos dos
Povos Indígenas, cuja proclamação é seguida pelo direito à livre determinação dos povos indígenas para
escolherem sua condição política assim como seu desenvolvimento econômico, social e cultural. (In:
ETXEBERRIA. El desafio..., op. cit., p. 53-4).
49 Id., p. 49-54.
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coletivos. O célebre discurso de Marçal de Souza, líder Guarani assassinado em
novembro de 1983, ao Papa João Paulo II, por ocasião de sua primeira visita ao Brasil
no início da década de 1980, afirma sempre o sentimento de grupo, expressado no
termo “nossa nação”50. Recentemente, nos debates ocorridos durante o Seminário
“Bases para uma nova política indigenista”, a unanimidade dos discursos indígenas
referiam-se aos direitos coletivos à terra, à sobrevivência, à cultura, à educação, à garantia
e institucionalização dos direitos e a autodeterminação através da participação política.51

50 Na íntegra o discurso de Marçal de Souza: “Santidade João Paulo II, eu sou representante da
grande tribo Guarani, quando nos primórdios, com o descobrimento dessa grande Pátria, nós éramos uma grande
nação e hoje eu não poderia como representante dessa nação, que hoje vive à margem da chamada civilização,
Santo padre, não poderíamos nos calar pela sua visita nesse país. Como representante, porque não dizer de todas
as nações indígenas que habitam este país que está ficando tão pequeno para nós e tão grande para aqueles que
nos tomaram esta Pátria. Somos uma naçao subjugada pelos potentes, uma nação espoliada, uma nação que está
morrendo aos poucos sem encontrar o caminho, porque aqueles que nos tomaram este chão não têm dado
condições para a nossa sobrevivência, Santo Padre. Nossas terras são invadidas, nossas terras são tomadas, os
nossos territórios são diminuídos, não temos mais condições de sobrevivência. Pesamos a Vossa Santidade a
nossa miséria, a nossa tristeza pela morte dos nossos líderes assassinados friamente por aqueles que tomam o
nosso chão, aquilo que para nós representa a nossa própria vida e a nossa sobrevivência nesse grande Brasil,
chamado um país cristão. Represento aqui o Centro-Sul desse grande país, a nação Kaingang que recentemente
perdeu o seu líder; foi assassinado Pankaré, no nordeste. Perdeu o seu líder porque quis lutar pela nossa nação.
Queriam salvar a nossa nação, trazer a redenção para o nosso povo, mas não encontrou redenção, mas encontrou
a morte. Ainda resta uma esperança para nós com a sua visita, Santo Padre, o senhor poderá levar fora dos
nossos territórios, pois nós não temos condições, pois somos subjugados pelos potentes. A nossa voz é
embargada por aqueles que se dizem dirigentes desse grande país. Santo Padre, nós depositamos uma grande
esperança na sua visita em nosso país. Leve o nosso clamor, a nossa voz por outros territórios que não são os
nossos, mas que o povo, uma população mais humana lute por nós, porque o nosso povo, a nossa nação indígena
está desaparecendo do Brasil. Este é o país que nos foi tomado. Dizem que o Brasil foi descoberto, o Brasil não
foi descoberto não, Santo Padre, o Brasil foi invadido e tomados dos indígenas do Brasil. Esta é a verdadeira
história. Nunca foi contada a verdadeira história do nosso povo, Santo Padre. Eu deixo aqui o meu apelo. Apelo
de 200 mil indígenas que habitam, lutam pela sua sobrevivência nesse país tão grande e tão pequeno para nós,
Santo Padre. Depositamos no Senhor, como representante da Igreja Católica, chefe da humanidade, que leve a
nossa voz para que ainda a nossa esperança encontre repercussões no mundo internacional. Esta é a mensagem
que deixo para o senhor” (CARNEIRO DA CUNHA. Os direitos..., op. cit., p. 182-3). Marçal de Souza foi
assassinado em novembro de 1983, em sua casa no estado do Mato Grosso do Sul.
51 Seminário “Bases para uma Nova Política Indigenista” promovido pelo Departamento de
Antropologia do Museu Nacional - Universidade Federal do Rio de Janeiro, e realizado no Rio de Janeiro, de 28
a 30 de julho de 1999. Participaram como debatedores oficiais do evento os seguintes indígenas: Augusto da
Silva (Associação dos Povos Indígenas - APOIS); Jerônimo Pereira da Silva (Conselho Indígena de Roraima CIR); Nino Fernandes (Conselho Geral da Tribo Ticuna - CGTT); Jorge Oliveira Duarte (Conselho Indígena do
Vale do Javari - CIVAJA); José Osair Sales-Sian (Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Alto do Rio Jordão
- ASKARJ); Mairawe Kaiabi (Associação Terra Indígena do Xingu - ATIX); Miguel Pena (Associação dos
Trabalhadores Indígenas - ATI e Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro - FOIRN); André
Cruz (União das Nações indígenas - UNI, Tefé, Amazonas); Francisca Novantino (Conselho de Educação
Indígena do Estado do Mato Grosso); Wilson de Souza (Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do
Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo - APOINME); Daniel Matenho Kabixi (Fundação Nacional do índio FUNAI, Administração Regional de Tangará da Serra - Mato Grosso); Marcos Terena (Comitê Intertribal - ITC);
Paulo Celso de Oliveira (Conselho Indígena de Roraima - CIR); Sebastião Alves Rodrigues Manchinery (União
das Nações Indígenas - UNI, Acre); Ailton Krenak (Núcleo de Cultura Indígena - NCI) Gersen José dos Santos
Luciano (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COLAB); Jorge Terena (Conselho
de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - CAPOIB) e Mário Karipuna (Fundação Nacional do índio FUNAI, Administração Regional do Oiapoque, Amapá).
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O conjunto desses direitos implica formas muito diversificadas de concebêlos, próprias a cada povo indígena. A relação com a terra, tomada aqui como exemplo
mais generalizante, enquanto espaço vital, bem definiu Marçal de Souza dizendo ao
Papa: “...o nosso chão, aquilo que para nós representa a nossa própria vida e a nossa
sobrevivência”, dá o conteúdo, a importância e a imprescindibilidade dos direitos
territoriais indígenas. Por sua vez, os modos de utilização da terra, donde retiram o
necessário para o sustento, sem caráter exaustivo, aliados à caça e à pesca não
predatórias, constituem modelos ecológicos equilibrados a ponto de, em séculos de
utilização, não devastarem o meio ambiente.
Por outro lado, segundo Xabier ETXEBERRIA, “o clássico e interminável
debate sobre a primazia do indivíduo ou da sociedade”, poderia ser discernido, a partir
da idéia de “direitos diferenciados em função de grupos”, sustentada pela formulação
liberal de Will KYMLICKA, para o qual o dilema que envolve os direitos coletivos
reivindicados pelos grupos indígenas, que pressupõem a subordinação dos indivíduos
aos ditames da coletividade, ou seja, tratar os indivíduos como “suporte” da identidade
grupai, constitui uma limitação à autonomia individual (liberdade e igualdade dos
individuos na perpectiva moderna) e, ao mesmo tempo, não reconhecer esse
comunitarismo seria uma postura etnocentrista.52
Baseado na afirmação de que todas as democracias liberais são
multinacionais ou poliétnicas, assim como, também, simultaneamente as duas coisas,
Will KYMLICKA concebe três formas de direitos diferenciados em função do grupo:
52 “Aceptar, tal como proponen las comunidades indígenas, derechos diferenciados en función de
grupos - terminologia que propone Kymlicka en sustitución de la ambigua de derechos colectivos - ino supone
tratar los indivíduos como soporte de las identidades grupales más que como personas autónomas? Pero no
aceptarlos, ino esconderá etnocentrismo e invasion cultural? Para salir de este dilema, Kymlicka (1996, cap. 3)
propone una distinción sugerente desde la que, a efectos de derechos, al menos, trata de superar el clásico e
interminable debate sobre la primacía dei indivíduo o de la comunidad. Hay que distinguir, dice, dos tipos de
reinvindicaciones de los grupos: 1) las que hacen frente a los própios membros dei grupo: son las restricciones
internas, que implicam relaciones intragrupales: si no están encaminadas a proteger los derechos y libertades
de todos, si están encaminadas a proteger al grupo dei disenso interno, hay que sospechar fuertemente de ellas;
2) las que se hacen frente a la sociedad en la que el grupo está englobado, para protegerlo dei impacto de las
decisiones externas: son las protecciones externas, que implican relaciones intergrupales (respecto a
reinvidincaciones territoriales, derechos linguüsticos, etc.): si no suponen marginacióny discriminación de otro
grupo (como en el apartheid sudcfricano), aunque suponga ciertos recortes de libertades de algunos, no sólo
son válidas sino que pueden ser la condición necesaria para situar a los grupos en pie de igualdad”
(ETXEBERRIA. El desafio..., op. cit., p. 52).
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direitos de autogoverno; direitos poliétnicos; e, direitos especiais de representação.
Sobre os direitos de autogoverno, o autor arrola as reivindicações de autonomia
política e de jurisdição territorial através do federalismo; já os direitos poliétnicos
referem-se às características culturais diferenciadoras e os direitos de representação, à
participação política na tomada de decisões políticas que lhes afetem. Entretanto,
sempre abordando essas questões desde a perpectiva liberal, portanto, utilizando-se de
termos como “integração” e “acomodação” das diferenças culturais à sociedade maior
em que estejam inseridas.53
A importância do trabalho desse autor reside no fato de que, a partir da própria
teoria liberal, na atualidade, busca-se encontrar formas de abordagem dos problemas e
conflitos inerentes ao não reconhecimento dos direitos diferenciados de que são titulares
coletivos pessoas e grupos minoritários que se distinguem culturalmente da sociedade
majoritária, tida como hegemônica pelos Estados liberais modernos.
O reconhecimento das diferenças étnicas e culturais aliado aos processos de
efetivação dos direitos daí decorrentes constitui o primeiro passo para a realização da
justiça social. Mas isso não é o bastante. A questão é demasiada complexa e requer
atitudes políticas baseadas no que Charles TAYLOR, ao analisar a formação socialmente
plural do Canadá, chama de “diversidade profunda”. A diversidade profunda ou de
“segundo nível” é aquela em que se reconhece e se aceita uma pluralidade de modos
de pertencer a um país, cuja identidade é denominada pelo autor como “identidade
mosaico”, pois “o mundo necessita legitimar outros modelos, com o fim de permitir
modos mais humanos e menos coercitivos de convivência política”.54

53 A concepção dos direitos diferenciados em razão do grupo é formulada pelo autor no intento de
substituir o conceito de direitos coletivos, tidos para ele como ambíguos, em razão da “amplitude”, de não estabelecer
distinção entre “restrições internas” e “proteções externas”, e, porque “sugere uma fãlsa dicotomia com os direitos
individuais” (KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós, 19%, p. 46-55).
54 TAYLOR, Charles. Valores compartidos y divergentes. In: FOSSAS, Enric y REQUEJO,
Ferran (eds.). Asimetría federal y Estado plurinacional; el debate sobre la acomodación de la diversidad eu
Canadá, Bélgica y Espafia. Madrid: Editorial Trotta, 1999, p. 66-7. Do mesmo autor ver: El multiculturalismo
y "la política dei reconocimiento." México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
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Esta é a grande questão do mundo contemporâneo, pelo menos no sentido de
construir sociedades mais inclusivas, onde haja lugar para todas as diferenças. Nesse
sentido, as Constituições vêm, cada vez mais, dando espaço para a pluralidade, para o
reconhecimento dos direitos fundamentais, especialmente dos direitos humanos em seu
conjunto integrado por Tratados, Documentos e Convenções Internacionais.
Os direitos humanos, enquanto direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais, quando vistos de forma integrada e indivisível, constituem um marco
jurídico externo para a efetivação do reconhecimento e defesa dos direitos coletivos
dos grupos diferenciados e, entre estes, dos povos indígenas. Evidentemente que, feitas
as matizações necessárias no sentido de superar o universalismo característico da
Declaração Universal dos Direitos Humanos que dá ênfase aos direitos individuais
civis e políticos e implica uma postura negativa para o Estado, mesclando-os com os
direitos consubstanciados nos Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos e
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,55 cujos conteúdos consistem na proteção
dos direitos individuais e coletivos, direitos econômicos, sociais e culturais. Para estes
últimos, obrigando os Estados a uma atitude positiva no sentido de promover as
condições necessárias à vida humana.56
55 ONU - União das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos (Adotada e
proclamada pela Assembléia Geral através da Resolução 217 A (III), de 10 de dezembro de 1948. Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, Protocolo Facultativo do Pacto Internacional de Direitos Civis e
políticos e Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (Adotados e abertos a subscrição,
ratificação e adesão pela Assembléia Geral através da Resolução 2200 A (XXI), de 16 de dezembro de 1966) e,
Declaração e Programa de Ação da Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena, realizada de 14 a
25 de junho de 1993 em Viena - Áustria. Atualmente encontra-se em trâmite na Comissão criada especialmente
para efeito o Projeto de Declaração dos Direitos dos Povos indígenas.
56 “Van HOOFpropone un esquema interpretativo consistente en el senalamiento de ‘niveles’ de
obligaciones estatales que caracterizarian el complejo que identifica a cada derecho, independientemente de su
adscripción al conjunto de derechos civiles y políticos o al de derechos económicos, sociales y culturales. De
acuerdo a su propuesta, podrían discernir-se cuatro ‘niveles ’ de obligaciones: una obligaciôn de respetar, una
obligación de proteger, una obligaciôn de garantizar y una obligaciôn de promover el derecho en cuestiôn.
Ninguno de estes niveles puede caracterizarse imicamente a través de las distinciones obligaciones
negativas/obligaciones negativas (sic), u obligaciones de resultado/obligaciones de medio, aunque ciertamente
las obligaciones de proteger, asegurar y promover parecen envolver un mayor activismo estatal, y por onde, un
número mayor de obligaciones positivas o de conducta Este marco teórico, entiende VAN HOOF, refuerza la
unidad entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales pues estos tipos de
obligaciones estatales pueden ser hallados en ambos pares de derechos. Bajo el impacto de un proceso de
marcada interdependencia entre ambas categorias de derechos, ellos requieren de los Estados en determinadas
ocasiones obligaciones de garantizar y en otras obligaciones de promover” (ABRAMOVICH. Hacia la..., op.
cit. p. 289-290).
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Para que isto ocorra, Carlos Frederico Marés de SOUZA FILHO, rechaçando
a universalidade dos direitos humanos, traduzida juridicamente nas Constituições
atuais enquanto “princípios civilizatórios impostos para todas as culturas”, entende que
essa universalidade deveria consistir no postulado de que “cada povo constrói seus
próprios direitos humanos, segundo seus usos, costumes e tradições, quer dizer não
existem direitos humanos universais, mas existe um Direito universal de cada povo
elaborar seus direitos humanos com única limitação de não violar os direitos humanos
de outros povos”.57
É nesse mesmo sentido que Xabier ETXEBERRIA, explicando a necessidade
de resignificar a universalidade pela da mediação cultural, desconsiderando-se seus
fundamentos jusnaturalistas, formula seu conceito de “universalidade de itinerário”,
segundo o qual, a universalidade deve partir da diversidade e ser guiada pela
interculturalidade, na seguinte forma:
Resignificar a universalidade, após este questionamento, será, por isso, apontar a uma
universalidade que, usando as categorias de Todorov (1989), não é ‘de partida’ (desde a natureza
humana que afirmamos conhecer), nem tampouco ‘de chegada’ (desde uma concretude cultural, a
nossa, que cremos que a expressa em sua plenitude), senão que é ‘de intinerário’ constante, tendo
como característica decisiva o diálogo entre culturas e uma certa provisoriedade, no horizonte de
uma universalidade que como tal nunca se alcança, que é ‘idéia reguladora’ que não nos permite têla jamais com categorias universais, senão, somente, com categorias mais universais que outras.58
r

E o que propõe a “hermeneutica diatópica” de Boaventura de SOUZA
SANTOS. Segundo ele, os “topoi” de determinada cultura, por mais fortes que sejam,
são tão incompletos quanto a própria cultura e, ao se tomar a parte pelo todo, na
aspiração de totalidade, acaba-se por não enxergar dentro da própria cultura tal
incompletude. “O objetivo da hermenêutica diatópica não é alcançar a completude algo indiscutível -, mas, ao contrário, ampliar ao máximo a consciência de
incompletude mútua através de um diálogo que se desenvolve, por assim dizer, com
um pé em uma cultura e outro em outra”. Sendo imprescindível, para tanto, a absorção,
57 SOUZA FILHO. O renascer..., op. cit. p. 83-4.
58 ETXEBERRIA, Xabier. El debate sobre la universalidad de los derechos humanos. In:
INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS. La Declaración universal de Derechos Humanos en su
cincuenta aniversario; un estúdio interdisciplinar. Bilbao: Editora Universidad de Deusto, 1999, p. 311.
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o apoio e a aprovação cultural local, ao conteúdo e possibilidades emancipatórias dos
direitos humanos.59
Por sua vez, Joaquín HERRERA FLORES, contemplando esses aspectos,
oferece uma definição de direitos humanos como “os meios discursivos, expressivos e, em
último termo normativo, que pugnam por inserir aos seres humanos no circuito de
reprodução e manutenção da vida”, baseados, desde contextos práticos e concretos, onde
obrigatoriamente deve-se observar os espaços sociais de lutas pelos direitos, conhecendo
os processos sociais que os produziram e legitimaram, em toda sua dimensão e
complexidade; os valores e objetivações, quer dizer, quais valores expressam e de que
modo se aproximam ou se distanciam “de uma visão ampla e contextualizada da
dignidade humana”, sendo assim, poder apreciar o conteúdo universalista da dignidade,
reconhecendo formas particulares de experiência cultural e de vida; o desenvolvimento,
integral e equitativo, planificado e qualitativo, vinculado, necessariamente, aos atores
sociais como partícipes do processo que garanta as condições econômicas, sociais,
culturais e políticas para a realização da vida; e, por último, as práticas sociais dos
sujeitos coletivos relacionadas com o reconhecimento e as garantias dos direitos e das
ações “comprometidas com a emancipação e a libertação humanas”.60
Os tratados internacionais de direitos humanos integram o ordenamento
jurídico brasileiro, como normas constitucionais, por força do disposto no Art. 5.°,
parágrafos 1.° e 2.° da Constituição de 1988. Segundo Flávia PIOVESAN, essa
inclusão constitucional dos direitos consubstanciados nos tratados em que o país seja
signatário, “atribui aos direitos internacionais uma natureza especial e diferenciada,
qual seja, a natureza de norma constitucional”.61

59 SOUSA SANTOS, Boaventura. Una concepción multicultural de los derechos humanos.
Revista Memória, n.° 101, julio de 1997, p. 49. (Texto original: “El objetivo de la hermenêutica diatópica no es,
sin embargo, alcanzar la completud - un objetivo intangible -, sino, por el contrário, ampliar al máximo la
consciência de incompletud mutua a través de un diálogo que se desarrolla, por así decirlo, con un pie en una
culturay otro en la otra”). Tradução livre do autor.
60 HERRERA FLORES. Presupuestos..., op. cit., p. 10-2.
61 PIOVESAN, Flávia. Os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos e sua
aplicação no exercício da advocacia pública. Revista da Procuradoria Geral do Estado do Paraná, Governo do
Estado do Paraná, n.° 6,1997, p. 85-6.
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Por outro lado, continua a autora, a natureza especial dos tratados
internacionais de direitos humanos conferida pela Constituição impõe a aplicação
imediata e se expande pela Constituição, bem assim por todo o ordenamento jurídico,
diferentemente dos demais tratados internacionais, que têm natureza de normas
infra-constitucionais:
Conclui-se, portanto, que o Direito brasileiro faz opção por um sistema misto, que combina regimes
jurídicos diferenciados: um regime aplicado aos tratados de direitos humanos e outro aplicável aos
tratados tradicionais. Enquanto os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos - por
força do Art. 5.°, parágrafos 1.° e 2.° - apresentam natureza de norma constitucional e aplicação
imediata, os demais tratados internacionais apresentam natureza infra-constitucional e se submetem
à sistemática da incorporação legislativa (e não automática).

O mesmo ocorre com os direitos contidos nos Pactos internacionais de
direitos humanos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, entre outros
instrumentos internacionais de direitos humanos, ratificados pelo Brasil sem qualquer
reserva.63 Especialmente, no que se refere aos povos indígenas, o reconhecimento dos
direitos coletivos e diferenciados, constantes no Art. 27 do Pacto Internacional de
Direitos Civis e políticos, que confere às minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas o
direito às suas especificidades de modos de vida, orientadas por seus valores culturais,
língua e religião.64
Está claro que o reconhecimento constitucional dos direitos coletivos
diferenciados dos povos indígenas constitui um novo marco no contexto sociojurídico
brasileiro, e demanda um firme processo de efetivação desses direitos a orientar
relações que valorizem a dignidade humana desses povos. Relações entre si, com os
membros da sociedade nacional e com o Estado. Este processo constitui, nas palavras
de Charles TAYLOR, um desafio que supõe a diversidade profunda, porque a única

62 PIOVESAN, Os tratados..., op. cit., p. 86-7.
63 Id„ p. 92.
64 ONU - União das Nações Unidas. Pacto Internacional de Direitos Civis e políticos.
“Art. 27. Nos Estados em que existam minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, não se negará às
pessoas que pertençam a ditas minorias o direito que lhes corresponde, em comum com os demais membros do seu
grupo, a ter sua própria vida cultural, a professar e praticar sua própria religião e a empregar seu próprio idioma”.
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maneira em que se pode fazer justiça às populações indígenas é mediante a adaptação
do Estado ao molde pluralista.65
A efetivação dos direitos constitucionais indígenas é condição primordial
para a garantia da existência e validade desses direitos e, evidentemente, da
sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. O direito de serem diferentes e, a
partir da diferença, redefinir o lugar que ocupam no mosaico sociocultural que é o
Brasil pressupõe relações muito complexas e conflituosas. O conflito, no âmbito do
direito, começa com as disposições do Código Civil pertinentes às pessoas indígenas,
superadas pelas normas constitucionais que devem prevalecer sobre todo o
ordenamento jurídico. Essa abordagem trataremos na próxima e última seção do
presente trabalho.

3. O CONFLITO: CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO CIVIL

O Código Civil brasileiro, como vimos no Capítulo II, enquanto regulamento
jurídico das relações sociais privadas, representa os valores liberais modernos dominantes
na época de sua formulação, ao final do século XIX. Os seus institutos fundamentais,
família, propriedade e contrato, chamados por Jean CARBONIER de “pilares do direito
privado clássico”,66 condensaram um sistema jurídico racional, único, fortemente
centralizado e estruturado à luz dos princípios da igualdade e da liberdade.
Esses princípios, no setor concreto das relações jurídicas privadas, acordes
com o pensamento liberal de entender o direito como relação de mercado, estão
teórico-formalmente configurados na liberdade contratual, autonomia da vontade,
igualdade

formal

e propriedade privada,

todos

relacionados

ao indivíduo

moderno/sujeito de direito como suporte das relações jurídicas.

65 TAYLOR. Valores compartidos..., op. cit., p. 67.
66 CARBONIER, Jean. Flexible Droit; pour une sociologie du droit sans rigueur. Paris:
LGDJ, 1992.
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Por conseguinte, no espaço da vida concreta, esse sujeito não representava
todas as pessoas, porque o status de sujeito de direito, coincidentes no decorrer da
história da juridicidade positiva moderna, no homem, homem branco, homem branco
proprietário, possibilitava a exclusão de parcela considerável do povo. O sujeito com
autonomia para contratar livremente, manifestar, também livremente, a sua vontade,
em absoluto pé de igualdade formal com os demais, e, com isso adquirir ou transmitir
bens, responsabilizando-se pelos atos conscientemente praticados, não abrange todos;
excluía aqueles que não tinham propriedade, a mulher, as pessoas indígenas,
descaracterizados em seu ser e diminuídos sua capacidade, pelo simples, e ao mesmo
tempo complexo, fato de serem diferentes culturalmente, entre outros que o "sistema
deixou no limbo".67
Essa exclusão, causada pelo conceito genérico e abstrato do sujeito de direito
codificado, espelhado nos valores liberais-burguês de prevalência do ter sobre o ser,
“impedindo a efetiva valorização da dignidade humana, o respeito à justiça distributiva
e à igualdade material ou substancial”,68 é apontada pela crítica ao direito modemo por
dois motivos: em primeiro lugar, porque o regime da igualdade meramente formal
desconsidera as profundas desigualdades materiais,

causadas pela falta de

possibilidades de acesso aos meios econômicos fundamentais para a sobrevivência; em
segundo, porque o individualismo enquanto igualdade e liberdade, não reconhece a
existência de outras formas de sujeitos, com outras formas de práticas sociais e
produção não capitalistas.
Portanto, o sujeito ideal porque abstrato, individual, indiferenciado, modelo
ao qual deveria adequar-se todas as pessoas, classificados segundo sua capacidade de
fato para contrair direitos e obrigações, principalmente adquirir e transferir
propriedades, distancia-se das pessoas reais em suas múltiplas formas de
67 FACHIN, Luiz Edson. Limites e possibilidades da nova teoria geral do direito civil. Revista de
Jurisprudência Brasileira, n. 172, Curitiba: Juruá, 1994, p. 48.
68 SILVEIRA RAMOS, Carmen Lúcia. A constitucionalização do direito privado e a sociedade
sem fronteiras. In: FACHIN, Luiz Edson (org.). Repensando fundamentos do direito civil brasileiro. Rio de
janeiro: Renovar, 1998, p. 5.
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configurações e revela o que Michel MIAILLE denomina de “sujeito de direitos
virtuais”, absolutamente indispensável ao sistema capitalista de produção.69
Como pertinentemente analisa Carmen Lúcia SILVEIRA RAMOS, o sujeito
de direito abstrato e formalmente igual, engendrado pelo Estado de Direito liberal,
adotado pelo direito codificado brasileiro, ao ignorar as diferenças socioeconômicas
existentes na realidade, acentuou as desigualdades, possibilitando a concentração do
poder econômico capitalista nas mãos de poucos, em detrimento de uma significativa
massa de excluídos. Essa realidade exigia do Estado uma passiva postura de
neutralidade em razão do império da dicotomia entre direito público e direito privado.
As insuficiências desse modelo para dar conta das exigências cada vez mais diversas
da realidade social provocaram sua ruptura, e, gradativamente, os Estatutos especiais
foram minando a posição hegemônica e central do Código, ao regular questões
prementes como a locação de prédios urbanos, por exemplo.70
Esse sintoma provocou as grandes transformações na forma de conceber os
direitos e o Estado. Os reflexos destas transformações encontram-se na Constituição de
1988, em seu conjunto normativo de valores e princípios consagradores da vida e
dignidade humanas estampados no extenso rol de direitos e garantias fundamentais,
nos direitos sociais, e, para o caso específico do presente estudo, no reconhecimento da
pluralidade cultural que configuram as pessoas e sociedades indígenas.
A pessoa humana, em sua vida cotidiana concreta, com suas necessidades
básicas de sobrevivência, com seus valores que implicam diversas manifestações de
formas e práticas sociais de vida, individual ou de grupo, configuram o novo sujeito de
direito individual ou coletivo constitucionalmente garantido.
Para os povos indígenas brasileiros, a Constituição inaugurou uma nova fase,
a do reconhecimento das diferenças étnico-culturais e dos sujeitos coletivos que
configuram, e tratou de oferecer as garantias para a efetivação desse reconhecimento.

69 MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao direito. 2." ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1989, p. 118.
70 SILVEIRA RAMOS. A constitucionalização..., op. cit., p. 6-11.
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Assim, eis o conflito. O sujeito indígena diferenciado, coletivo e
contextualizado, prevalece, nessa nova ordem jurídica, ao sujeito abstratamente
homogêneo, individual e descontextualizado da velha ordem jurídica codificada,
expandido nos diversos textos legais referentes e nas práticas institucionais do Estado
na consecução da política indigenista. Por conseguinte, esse novo sujeito
constitucional com capacidade e igualdade configuradas a partir do princípio da
diferença reclama e gera processos diferenciados de relações sociais mais amplas com
a sociedade nacional e com o Estado.
Nessa perspectiva, a norma constitucional é prevalecente e deve ser o
paradigma para a leitura de todo o corpo normativo infraconstitucional. Por outro lado,
a complexidade e a pluralidade das relações daí decorrentes demandam regulação
específica, absolutamente vinculada aos termos constitucionais, espelhada na
pluralidade de modos de conceber a vida e das múltiples relações sociojurídicas que no
cotidiano os povos indígenas realizam, tanto individualmente quanto coletivamente,
com o povo e com o Estado brasileiros.

3.1

DA NECESSIDADE DE EFETIVAR A CONSTITUIÇÃO À LEITURA
CONSTITUCIONAL DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA
O "constitucionalismo como novo paradigma do direito", tese defendida por

Luigi FERRAJOLI, significa o reclame pela prevalência da constituição. Atualmente
as constituições, segundo o autor, são configuradas com rigidez e situadas em
perspectiva com o direito internacional, que leva à sujeição dos Estados aos princípios
consubstanciados nos tratados de direitos humanos. Para ele, o constitucionalismo
representa uma segunda revolução na natureza do direito, pois rompe com o
paradigma positivista do direito moderno, tido como a primeira revolução. Para o
positivismo, a juridicidade da norma depende unicamente do competente e regulado
processo previsto para sua produção, ou seja, que atenda ao princípio da legalidade
formal. Já a segunda revolução, diferentemente, é caracterizada pelo que chama de
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"princípio de estrita legalidade ou de legalidade substancial," mediante o qual a lei não
estaria submetida exclusivamente aos critérios formais, senão, também, a critérios
substanciais dos direitos fundamentais contidos na constituição. Por outro lado, pelo
princípio da estrita legalidade, estabelece-se a separação entre validez e vigência da
norma, além da superação da presunção de validez do direito positivado.71
Efetivar a Constituição significa colocar em prática os seus princípios,
objetivar os seus conteúdos, ou seja, garantir através de processos plurais,
heterogêneos e institucionais a realização do conjunto de valores instituídos na Lei
Fundamental como resultado de processos de luta pela conquista de direitos72 e, ao
mesmo tempo, ter o direito como espaço de luta.73 O âmbito do instituído, neste caso
composto pelos direitos constitucionais indígenas, não representa a estagnação, o
congelamento dos direitos; ao contrário, deve gerar novos processos instituintes, porque a
dinâmica social, aliada à característica aberta das normas constitucionais, como afirma
Konrad HESSE, possibilita ao direito constitucional reagir, em geral, com rapidez às
mudanças na realidade social, graças à amplitude e abertura de suas normas.74
Desta forma, os princípios constitucionais ocupam posição de supremacia75
e, ainda, segundo Luigi FERRAJOLI, sua efetivação depende de uma redifinição das
formas e dos conteúdos da democracia. À democracia representativa, enquanto
processo institucionalizado de resolução de conflitos, deve ser aliada a democracia
direta, pois as lutas pelos direitos são o meio imprescindível mediante o qual se
afirmam necessidades vitais insatisfeitas e, graças a essas lutas, se produzem
mudanças progressivas na esfera do direito positivado:
[...] desde o reconhecimento constitucional de novos direitos fundamentais até a elaboração de
novas garantias legais para os direitos já reconhecidos; da evolução da jurisprudência à exigência de
responsabilidades políticas pela violação dos direitos já garantidos. E é precisamente nesta

71 FERRAJOLI. Derecho y..., op. cit., p. 66.
72 IHERING. La lucha..., op. cit.
73 CLÈVE, Clémerson Merlin. Temas de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Acadêmica,
1993, p. 183-209.
74 HESSE, Konrad Derecho Constitucional y Derecho Privado. Madrid: Editorial Civitas, 1995, p. 84.
75 TEPEDINO, Maria Celina B. M. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de
Direito Civil, n.° 65, p. 21-32.
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capacidade de mudar ou de influenciar a legislação, a jurisdição, o governo e a administração no que
consiste a força e o êxito de uma luta social; ao contrário, é signo de esterilidade ou de debilidade
sua carência de saída ou, pior ainda, de objetivos institucionais aptos para garantir e estabilizar essas
petições em formas jurídicas positivas.76

Portanto, não é somente advogar a prevalência das normas constitucionais
diante da diversidade de leis fundadas em valores distintos e elaboradas em épocas
também distintas, que compõem o ordenamento jurídico; mas, sobretudo, lutar por
garantias de efetivação dos princípios trazidos pela Constituição. Sobre a prevalência,
Pietro PERLINGIERI entende que a "questão" da aplicabilidade simultânea dessas
normas, "resolve-se somente tendo consciência de que o ordenamento jurídico é
unitário".77 No que concerne às garantias de efetivação, Luigi FERRAJOLI demonstra
dois tipos: externa e interna. Por garantias externas entende a "política de fidelidade
dos poderes públicos à legalidade constitucional" e a "vigilância social dos cidadãos",
que dão efetividade às "garantias internas ou jurídicas" e "com elas o estado de direito
e a democracia".78
A Constituição de 1988 garante às pessoas e sociedades indígenas, no âmbito
interno do ordenamento jurídico, o direito à diferença, pelo reconhecimento dos índios
e suas organizações sociais, como já foi visto anteriormente. Decorre deste direito o novo
status constitucional de pessoas e sociedades indígenas diferenciadas, que deve expandirse por toda a legislação infraconstitucional ainda vigente, como o Art. 6.°, inciso III,
parágrafo único do Código Civil e o Estatuto do índio. Externamente, como vimos
discorrendo, os processos plurais e heterogêneos devem possibitar a efetividade da

76 FERRAJOLI. Derecho y..., op. cit., p. 946. (Texto original: "[...] desde el reconocimiento
constitucional de nuevos derechos fondamentales hasta la elaboración de nuevas garantias legales para los derechos
ya reconocidos, de la evolución de la jurisprudência a la exigencia de responsabilidades políticas por la violación de
los derechos ya garantizados. Y es precisamente en esta capacidad de cambiar o de influenciar la législation, la
jurisdicción, el gobiemo y la administration en lo que consiste la fuerza y el éxito de la lucha social; en cambio, es
signo de esterilidad o de debilidad su carência de salidas o, peor aún, de objetivos institucionales aptos para
garantizar y estabilizar esas peticiones enformas jurídicas positivas.) Tradução livre do autor.
77 Diz o autor: "A solução para cada controvérsia não pode mais ser encontrada levando em conta
simplesmente o artigo de lei que parece contê-la e resolvê-la, mas, à luz do inteiro ordenamento jurídico, e, em
particular, de seus princípios fundamentais, considerados como opções de base que o caracterizam”.
(PERLINGIERI. Perfis do Direito..., op. cit., p. 5.)
78 FERRAJOLI. Derecho y..., op. cit., p. 942-6.
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Constituição, através da participação dos próprios índios na elaboração, condução e
fiscalização da política indigenista, ou seja, das ações do Estado que lhes digam respeito.
Por outro lado, a hierarquia máxima das normas constitucionais, e sua
conseqüente aplicação imediata no caso dos direitos fundamentais indígenas, não suprime
a necessidade de legislação específica que trate das relações dos povos indígenas com o
Estado e com a sociedade nacional. Essa nova regulação deve atender, sob pena de
inconstitucionalidade, aos princípios dos direitos indígenas consagrados na Constituição.
Esses direitos que envolvem vida, cultura e território, fundados nos usos, costumes e
tradições de cada povo, configuram direitos originários vinculados à territorialidade79 e
constituem o fundamento das lutas de resistência dos povos indígenas que, segundo
Boaventura de SOUZA SANTOS, estão "forçando os Estados nacionais a assumir uma
posição mais multicultural e pluriétnica cuja permanência, como bem sabem as
organizações indígenas, pressupõe o reconhecimento dos direitos coletivos e uma
pluralidade de ordenamentos jurídicos fundada territorialmente".80
Destarte, além de imprescindível, constitui um dos principais reclames dos
povos indígenas, através de suas organizações, a participação em todos os processos
políticos do Estado, da representação nas casas legislativas de níveis municipal,
estadual e federal, ao direito de autodeterminação, representado pela autonomia e
autogoverno local e regional.81
79 Boaventura de SOUZA SANTOS, analisando as lutas dos povos indígenas pelos seus direitos, nos
demonstra que, para eles, seus direitos coletivos, em conjunto, são direitos originários cujas raízes históricas
precedem à colonização e, independem da outorga estatal (SOUZA SANTOS, Boaventura. La globalización dei
derecho; los nuevos caminos de la regulación y la emacipación. Bogotá: Universidad Nacional de
Colômbia/ILSA-Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, 1998, p. 161).
80 SOUZA SANTOS. La globalización dei..., op. cit., p. 163. (Texto original: "Hoy, bajo lapresión
de la organización y la movilización de los pueblos indígenas, los estados nacionales están siendo forzados a
asumir una posición más multicultural y pluriétnica cuya permanência, como lo saben muy bién las
organizaciones indígenas, presupone el reconocimiento de los derechos colectivos y una pluralidade de
ordenamientos jurídicos fundada territorialmente"). Tradução livre do autor.
81 Rodolfo STAVENHAGEN, discorrendo sobre a emergência dos novos atores coletivos que
configuram as organizações indígenas arrola cinco grandes grupos de reivindicações da "ideologia indianista",
enquanto alternativa ao vício ideológico das principais filosofias políticas tanto liberais quanto marxistas: 1)
definição e status legal, como direito à autodefinição, de reconhecimento grupai e identidade coletiva; 2) direito
à terra e aos seus recursos naturais, enquanto meio essencial para a concretização dos seus modos de vida; 3) a
identidade cultural, imprescindível para a resistência aos processos etnocidas levados a cabo pelas políticas
estatais de assimilação; 4) o direito ao reconhecimento das organizações sociais e costumes jurídicos, tendo em
vista a valorização das diferentes formas de vida e de contração da realidade bem assim do uso ativo dos
costumes jurídicos locais; e, 5) o direito de participação política, descrito acima (STAVENHAGEN, Rodolfo.
Las organizaciones indígenas: actores emergentes en América Latina. México: [s. n.], [s. d.]).
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A expressão das lutas de resistência dos povos indígenas pela conquista de
direitos transborda os limites da racionalidade lógico-formal do direito modemo
ocidental, portanto constitui desafio ao modelo único de direito e de Estado. A
dinâmica, a diversidade de modos de vida, de organização comunitária e participativa,
de produção econômica equilibrada ecologicamente e voltada para a satisfação integral
das necessidades essenciais à manutenção e reprodução da vida em seus aspectos
físico e cultural, podem ser fonte e desenho na construção e instituição dos múltiplos
modelos de sociedades mais justas e inclusivas, quiçá universalizáveis.
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CONCLUSÃO

Os povos indígenas compõem o mosaico social brasileiro como sociedades
culturalmente diferenciadas da nacional hegemônica. A diversidade sociocultural que
esses povos configuram, ocultada no longo processo de colonização e de construção
do Estado Nacional brasileiro, teve no direito positivado, um dos mais poderosos
mecanismos de exclusão que, sendo fundamento e aliado à política indigenista levada
a cabo, primeiro pela Coroa portuguesa e, em seguida, pelo Estado brasileiro,
promoveram genocídios e etnocídios responsáveis pela depopulação e pelo
desaparecimento de numerosas culturas e povos indígenas.
A apreensão parcial que o direito positivado faz da realidade social, por meio
de mecanismos de poder que valoram e privilegiam uma determinada forma de vida e
práticas sociais como boas, com a conseqüente juridicidade amparada pelo Estado,
institucionalizou, ao longo da história do direito no Brasil, a exclusão das pessoas
indígenas e suas sociedades, suas vidas, seus valores e suas formas diferenciadas de
construção social da realidade do espaço jurídico-político nacional.
Nesse sentido, os colonizadores portugueses desconsideraram a existência de
povos autóctones, com organizações sociais e domínio territorial altamente
diversificados e complexos, negando aos seus membros a qualidade de pessoas
humanas motivo pelo qual justificavam a invasão e tomada violenta do território, a
escravização, as guerras, os massacres e o ocultamento jurídico.
O direito colonial, e posteriormente o nacional, seguiu o mesmo caminho. A
formulação jurídica moderna do conceito de pessoa enquanto sujeito de direito,
fundado nos princípios liberais da igualdade e liberdade que configuram o
individualismo, modelo adotado pela juridicidade estatal brasileira e estampado no
Código Civil, gerou o sujeito abstrato, descontextualizado, individual e formalmente
igual, e classificou as pessoas indígenas, não diferentemente, mas, diminutivamente,
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entre os sujeitos de relativa incapacidade, ou pessoas em transição da barbárie à
civilização, o que justificava a "tutela especial" exercida pelo Estado, e os processos e
ações públicas voltados para a integração dos índios à comunhão nacional, que
equivale dizer: transformar os índios em não índios.
Com o advento da Constituição de 1988 reconhecendo expressamente as
diferenças étnico-culturais que as pessoas indígenas e suas sociedades configuram,
pelo reconhecimento dos índios, suas organizações sociais, usos, costumes, tradições,
direito ao território e capacidade postulatória, um novo tempo de direitos se abre aos
povos indígenas. Um novo tempo, não mais marcado pela exclusão jurídica e sim pela
inclusão constitucional das pessoas e povos indígenas em suas diferenças, valores,
realidades e práticas sociais, no âmbito do direito instituído, com permanentes e
plurais possibilidades instituintes.
Evidentemente, o reconhecimento constitucional dos índios, e suas
organizações sociais de modo relacionado, configura, no âmbito do direito, um novo
sujeito indígena, diferenciado, contextualizado, concreto, coletivo, ou seja, sujeito em
relação com suas múltiples realidades socioculturais, o que permite expressar a
igualdade a partir da diferença. O marco constitucional desse reconhecimento, em
razão da dificuldade de espelhar exaustivamente a grandiosa complexidade e
diversidade que as sociedades indígenas representam, entendemos que está aberto para
a confluência das diferentes e permanentemente atualizadas maneiras indígenas de
conceber a vida com seus costumes, línguas, crenças e tradições, aliadas sempre ao
domínio coletivo de um espaço territorial.
O novo paradigma constitucional do sujeito diferenciado indígena e suas
sociedades insere-se conflituosamente, tanto no âmbito interno dos Estados nacionais
quanto em nível mais amplo, no contexto atual dos Estados e mundo globalizados,
confrontando-se com a ideologia homogeneizante da globalização, que não reconhece
realidades e valores diferenciados, pois preconiza pensamento e sentido únicos para o
destino da humanidade voltados para o mercado. Entretanto, as lutas de resistência
contra esse processo apontam para novos caminhos de regulação e emancipação,
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exigindo conformações mais plurais

e multiculturais para os Estados,

e,

especificamente, mudanças nas Constituições, situadas atualmente em perspectiva com
o direito internacional dos direitos humanos.
Assim sendo, os direitos constitucionais indígenas devem ser interpretados em
reunião com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que valorizam e buscam
promover a vida humana sem nenhuma distinção, aliados aos direitos fundamentais e com
o conjunto integrado e indivisível dos direitos humanos, civis, políticos, sociais,
econômicos e culturais, bem assim às convenções e documentos internacionais.
Para que isto ocorra, toma-se imperativo efetivar os direitos constitucionais
indígenas, o que significa dar vida às normas constitucionais pelo caminho intemo da
prevalência e expansão destas normas sobre todo o ordenamento jurídico e,
externamente, pela participação política dos índios e de suas organizações, tanto nas
esferas de poder do Estado, federal e federado, e em nível municipal, quanto nas ações
públicas institucionalizadas que lhes interessem. Este pode constituir um dos caminhos
para a construção de uma sociedade mais plural e participativa, em que o espaço para
todos seja garantido e, conseqüentemente, o dissenso possibilite o exercício cotidiano
da democracia e do seu poder instituinte sempre renovado.
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