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Melissa Volpato Curi 
 
 

Antropologia Jurídica: um estudo do direito 
Kamaiurá 

 
 

RESUMO 
 
 
 Com base no reconhecimento do pluralismo jurídico, a presente tese tem por objetivo fazer 

uma análise das normas próprias do povo indígena Kamaiurá. A partir de uma perspectiva interna, 

pretende-se levantar quais os mecanismos normativos que regulam esta sociedade e como essas 

regras se manifestam diante da oralidade e dos costumes. As hipóteses se fundam na investigação da 

suposta inferioridade do direito consuetudinário frente ao direito positivo vigente. Buscando 

verificar as bases teóricas do monismo jurídico, questiona-se a veracidade da proposta de que o 

direito escrito, codificado e fundado na figura do Estado promove mais certezas jurídicas do que o 

direito costumeiro, caracterizado pela oralidade e pela ausência do Estado. As análises do trabalho 

se baseiam em pesquisas teóricas e empíricas. Por meio de uma revisão bibliográfica, pretende-se 

discutir o tratamento dado pelo direito estatal aos direitos indígenas e demonstrar a importância do 

reconhecimento do pluralismo jurídico para a garantia da diversidade étnica no país e para 

construção do diálogo intercultural. Para elucidar a referida pluralidade, tem-se como estudo de caso 

a sociedade Kamaiurá, que se estrutura por meio de normas imersas no corpo social. As pesquisas 

de campo, divididas em duas etapas, permitiram identificar como o direito costumeiro se organiza 

diante da dinâmica própria da sociedade em questão. Em linhas gerais, a pesquisa demonstra que a 

regulação e a organização da sociedade Kamaiurá independem do direito positivo vigente. De forma 

eficaz, comunicam toda a sua estrutura cultural para definir os padrões de conduta social, adotando, 

ora posturas rígidas, ora posturas mais flexíveis. Considerando a valorização da coletividade, a 

aplicação da norma se orienta pela deliberação conjunta, que para assegurar o bem-estar social 

transcende a ideia de um tradicionalismo imutável.     

 

 

Palavras-Chave: Antropologia Jurídica; Pluralismo Jurídico; Direito Kamaiurá. 
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Legal Anthropology: a study of Kamaiurá law 
 

ABSTRACT 

 

 Based on the recognition of legal pluralism, this thesis aims to analyze the norms that are 

specific to the Kamayurá indigenous people. From an internal perspective, the aim is to investigate 

the regulatory mechanisms that govern this society and the way that such rules are manifested on 

their oral expression and customs. The assumptions are based on research of the alleged inferiority 

of customary law in relation to positive law in force. In order to verify legal monism theoretical 

foundations, questions are raised on the veracity of the proposition according to what the written 

law, codified and based on the figure of the State, promotes more legal certainty than the common 

law, characterized by orality and the absence of the State. The analyses made in this work are based 

on theoretical and empirical research. By undergoing a literature review, it is intended to discuss the 

treatment given by State law to indigenous rights and to demonstrate the importance of recognizing 

legal pluralism in order to secure ethnic diversity in the country and for the construction of 

intercultural dialogue. To elucidate this plurality, Kamaiurá society is used as a study case, being 

this society structured by rules immersed in their social body. The field surveys, which were divided 

into two stages, allowed identifying the way customary law is organized in relation to the dynamics 

of this society. In general terms, the research demonstrates that the regulation and organization of 

the Kamaiurá society are not dependent upon positive law in force. They communicate in an 

effective way their entire cultural structure to set standards of social behavior, adopting postures 

sometimes rigid, sometimes more flexible. Taking into account the valorization of the community, 

rules enforcement is guided by joint deliberation, which transcends the idea of an unchanging 

traditionalism in order to ensure social welfare.  

 

 

Keywords: Legal Anthropology; Legal Pluralism; Kamaiurá Law  
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INTRODUÇÃO 

 

 Diante da complexidade da natureza humana, estamos em constante 

ressignificação de nossa essência igualitária e, ao mesmo tempo, tão diversa. 

Carregamos a nossa memória humana ancestral que nos une e identifica enquanto seres 

de uma mesma espécie. Por outro lado, somos únicos em nossa experiência de 

reconhecimento da realidade e, enquanto partes de uma coletividade, dotados de 

características que nos identificam culturalmente e nos diferenciam de outros plurais. 

 

 A Constituição Federal de 1988, reconhecendo a alteridade como elemento 

essencial para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garante a todos o 

pleno exercício dos seus direitos individuais e culturais. Da mesma forma, o direito 

internacional reconhece o direito individual fundado no princípio da dignidade da 

pessoa humana, e o direito coletivo de grupos sociais, como os direitos próprios dos 

povos indígenas. 

 

 Buscando aceitar as diferenças e diminuir as desigualdades, os novos conceitos 

apresentados, como pluralismo jurídico, equidade de gênero, direitos coletivos e 

sustentabilidade, ganham cada vez mais força regulamentar, sem, no entanto, deixar de 

expressar as contradições em sua aplicação. Será que estamos de fato preparados para 

respeitar o outro na plenitude de sua dignidade? 

 

 Drummond, em O Homem; as viagens, já se perguntava: “só resta ao homem 

(estará equipado?) a dificílima dangerosíssima viagem de si a si mesmo (...) 

descobrindo em suas próprias e inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de 

con-viver”. 

 

 Na perspectiva ocidental, historicamente, adotamos uma postura de fabricação 

de “outros”. Com base em nossa civilidade, os povos indígenas são primitivos; o 

sistema capitalista é injusto; o Estado é promotor de desigualdades e assim por diante. O 

fato de não nos reconhecermos nesse “outro” nos exime de qualquer responsabilidade. 
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 Consciente de que o alicerce para o diálogo intercultural depende de uma 

revisão dos nossos valores individualistas e etnocêntricos, a presente tese não tem 

apenas a intenção de questionar a posição do sistema econômico e do Estado de Direito 

frente aos povos indígenas, mas, valendo-se desses elementos, identificar a importância 

de todos para a construção do pluralismo que se quer instituir. Considerando a 

diversidade sob as lentes culturais dos povos originários, acompanha a proposta de 

Gambini (2000) de resgate da “nossa alma indígena”. 

 

 Os povos indígenas, com organizações sociais próprias, são diversos entre si e 

da sociedade ocidental envolvente. Diante do contato degradante imposto pelos não 

índios, chegam aos dias atuais com uma população estimada em 734 mil habitantes, 

considerando os que vivem dentro de suas terras e aqueles que vivem em contextos 

urbanos.  

 

 Apesar da diversidade fática, o Estado, desde a sua formação, desconsiderou a 

coexistência de sociedades culturalmente diferenciadas nos limites do território 

nacional. Percorrendo as teorias evolucionistas, positivistas, militares e globalizantes, a 

política indigenista legitimou mais os interesses estatais do que os dos povos que 

deveria defender. Embora respaldada por uma legislação constitucional progressista e 

moderna, a política estatal voltada aos indígenas, de modo geral, segue outra cartilha, a 

dos interesses econômicos vigentes no país. 

 

 Nessa perspectiva, na prática, não há intenção em garantir direitos culturais e 

territoriais a esses povos, pois seus costumes estão na contramão da lógica neoliberal, 

que precisa de cidadãos/consumidores e de terras disponíveis para a promoção do 

crescimento econômico. Por outro lado, acompanhando esse movimento, muitos grupos 

indígenas, apropriando-se dos códigos da sociedade envolvente, estão tomando a frente 

nas reivindicações de seus interesses culturais. O que tem dado maior visibilidade aos 

povos indígenas e às violações dos seus direitos, tanto em âmbito nacional, como 

internacional.   

 

 Diante do crescente protagonismo das comunidades e organizações indígenas, a 

criação de políticas públicas voltadas a essa parcela da população tem deixado de ser 

exclusividade do órgão federal indigenista, passando a ser tratada, cada vez mais, como 
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questão de Estado, ou seja, como ação transversa de diversos órgãos públicos. 

Considerando as novas relações que estão sendo estabelecidas, a própria FUNAI tem 

procurado introduzir em suas políticas conceitos de gestão compartilhada e promoção 

ao protagonismo indígena.    

 

 Sob o prisma dos direitos fundamentais, os direitos indígenas estão inseridos no 

reconhecimento dos direitos culturais, com propostas de autodeterminação dos povos, 

sustentabilidade ambiental e garantia do pluralismo. Tem-se debatido de forma 

frequente os impactos do modelo econômico vigente sobre o meio ambiente natural e as 

populações tradicionais. 

 

 Mesmo que imersos em contradições, os principais instrumentos internacionais 

referentes à defesa dos direitos indígenas preconizam o reconhecimento aos direitos 

consuetudinários desses povos, o que supostamente permitiria a existência da real 

autonomia das sociedades autóctones, consagrando o pluralismo jurídico. 

 

 Os chamados direitos consuetudinários ou costumeiros, em contraposição ao 

direito estatal, baseiam-se em normas não escritas ou codificadas, que operam sem a 

figura do Estado. Imersos no corpo social, acompanham a dinâmica própria da cultura, 

adaptando valores e formas de aplicação.  

 

 Para que possamos dimensionar o sistema jurídico fundado nos costumes, o 

presente trabalho fará uma análise das normas próprias dos Kamaiurá, povo indígena 

que vive no Parque Indígena do Xingu, estado do Mato Grosso. Com uma população 

estimada em 523 indivíduos, os Kamaiurá, sem perder sua identidade própria, possuem 

similaridades culturais com outros povos que habitam a parte sul do Parque, a região 

denominada de Alto Xingu. A pesquisa ficou restrita à aldeia Kamaiurá de Ipavu, na 

qual vivem cerca de 260 pessoas. 

 

 Estruturando-se na tradição oral, os direitos Kamaiurá envolvem todo o sistema 

cultural de um povo que traz para os dias atuais o tempo mitológico, quando o herói 

mítico Mavutsinin resolveu criar uma grande aldeia no Morená. A comunicação viva e 

atual dos mitos com o cotidiano da aldeia faz que o tempo seja sempre presente, o que 
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torna a convivência dos costumes tradicionais e dos novos valores introduzidos uma 

realidade indissociável.   

 

 Apesar do esforço em identificar as regras Kamaiurá, vale ressaltar que o olhar 

externo tem seus limites de compreensão. Mesmo que muitas vezes uma análise sob 

outro prisma seja interessante e possa contribuir para que os atores sociais estudados se 

reconheçam, dificilmente se chegará na essência do objeto, no caso, na alma Kamaiurá. 

Assim, reconhecendo suas limitações, a presente tese pretende relatar as normas 

Kamaiurá com a flexibilidade e a dinâmica que o direito costumeiro e a tradição oral 

impõem. Uma grande preocupação na construção desse trabalho foi a de codificar algo 

aparentemente não codificável. 

 

 Em um capítulo próprio serão tratadas as características do direito 

consuetudinário, no entanto, considerando que referida denominação só encontra 

respaldo dentro do sistema positivo vigente, utilizaremos simplesmente o termo “direito 

Kamaiurá”, visto que as normas que se pretende identificar são aquelas internas, que 

não se autodenominam de costumeira ou consuetudinária. 

 

 A metodologia utilizada foram os estudos teóricos e empíricos. Por meio de uma 

revisão bibliográfica, levantou-se a base teórica da presente tese. Quanto aos trabalhos 

de campo, foram realizadas duas viagens à aldeia de Ipavu. A primeira em 2007, na 

qual a autora permaneceu 15 dias em campo, tendo a oportunidade de presenciar a festa 

do Kwaryp, e a segunda em 2009, permanecendo 13 dias na aldeia. Os dados da 

pesquisa foram colhidos por meio da observação e de conversas informais com os 

Kamaiurá, notadamente com o líder Kotok e o pajé Takumã. 

 

O trabalho está estruturado em seis capítulos. Com objetivo de compreender a 

formação ideológica do Direito positivo em relação aos povos indígenas, o Capítulo I 

fará uma análise das teorias antropológicas evolucionistas que influenciaram a crença de 

que os índios, compostos por sociedades bárbaras, não teriam um sistema jurídico 

próprio. O costumeiro, a oralidade e a ausência do Estado se caracterizaram como 

atestados do primitivismo indígena. 
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Nessa perspectiva, tratar-se-á também da formação dos Estados Nacionais, com 

ênfase aos Estados Latino-Americanos e a ideologia do Estado-Nação. Imbricado ao 

Estado soberano, está a doutrina do monismo jurídico, que instituiu o direito positivo 

como o único conjunto válido de normas. Ainda no mesmo capítulo será tratada a crise 

de valores impostas pelo modelo econômico neoliberal, bem como o fenômeno da 

globalização e seus impactos sobre as comunidades indígenas. 

 

O Capítulo II tratará, de forma breve, da política indigenista no país. Iniciando 

pelo período colonial, serão levantados os principais elementos utilizados pelos 

colonizadores para dominar os povos indígenas, tais como a catequização, a 

escravização, os descimentos e as guerras justas. Passando pelo cientificismo do século 

XIX, que questionava a humanidade dos indígenas, analisaremos as políticas estatais 

integracionistas e tutelares do século XX, que deram origem ao Serviço de Proteção ao 

Índio – SPI, em 1910 e, posteriormente, à Fundação Nacional do Índio – FUNAI, em 

1967. Contextualizando os dias atuais, será mencionado o processo de reestruturação da 

Funai, o qual iniciou-se em dezembro de 2009, e os novos conceitos em formação, 

como protagonismo indígena e gestão compartilhada. 

 

No Capítulo III será feito um estudo sobre o que se considera direito indígena no 

país e um levantamento dos documentos legais criados pelo Estado para regulamentar 

esses direitos. Serão analisados os dispositivos constitucionais sobre o assunto, com 

ênfase na mineração em terras indígenas e no processo demarcatório, exemplificado 

pela atual demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e pela criação do Parque 

Indígena do Xingu, em 1961. 

 

Serão levantadas as disposições do Estatuto do Índio, ressaltando a perspectiva 

integracionista e as normas referentes às terras indígenas, aos crimes cometidos contra 

os índios e pelos índios e a questão da tutela. Tratar-se-á também dos instrumentos 

internacionais ratificados pelo Brasil que versam sobre os direitos indígenas, como a 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e a Declaração da ONU 

sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

 

O Capítulo IV tratará do termo direito consuetudinário e sua existência em 

contraposição ao direito Estatal. Faremos uma análise de como o costume está inserido 
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no ordenamento jurídico brasileiro e quais suas implicações no direito indígena. Ainda 

nesse capítulo, diante do reconhecimento dos direitos próprios dos povos indígenas, será 

analisada a proposta de pluralismo jurídico, que legitima não apenas o direito 

individual, mas também o direito imerso na cultura, representado pela figura do sujeito 

coletivo.   

 

No capítulo V, para iniciar o processo de levantamento dos códigos internos do 

povo indígena Kamaiurá, estudaremos as suas principais características sociais, 

políticas, econômicas e mitológicas. Por meio da análise de suas práticas cotidianas e de 

suas festas tradicionais, como o Kwaryp, será levantada a interface entre o tempo mítico 

e o tempo presente, entre o real e o abstrato. Diante da visão Kamaiurá, o mundo dos 

espíritos está entrelaçado ao mundo dos vivos, o que determina suas ações, tradições e 

normas próprias.   

 

Por fim, no Capítulo VI, após uma análise geral da cultura Kamaiurá, serão 

identificados os seus direitos. Considerando a ausência de pesquisas acadêmicas com 

ênfase na legislação Kamaiurá, as referências serão baseadas nos estudos antropológicos 

já publicados, nas pesquisas empíricas e nas conclusões pessoais da autora. 
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CAPÍTULO I  
 
 

 
 
 

Indígena Fulni-ô, Acampamento Terra Livre. 
Foto: autor  desconhecido. 

 
 

OS DIREITOS INDÍGENAS E O ESTADO NACIONAL 
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CAPÍTULO I 
OS DIREITOS INDÍGENAS E O ESTADO NACIONAL 

 
 
 

A lei de ouro do comportamento é a  
tolerância mútua, já que nunca  

pensaremos todos da mesma maneira,  
já que nunca veremos senão uma parte  

da verdade e sob ângulos diversos. 
 

Mahatma Gandhi 
 
 
 

 Segundo a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, com base em dados de 2009, 

vivem hoje no Brasil 565.335 (quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e trinta e 

cinco) indígenas, distribuídos em 225 (duzentas e vinte e cinco) sociedades indígenas, 

que perfazem cerca de 0,25% da população brasileira. Este dado populacional considera 

apenas os indígenas que vivem em aldeias, havendo estimativas de que, além destes, 

existam entre 100 e 190 mil vivendo fora de terras indígenas.  

 

 Para o IBGE (2004), a população indígena em território nacional está estimada 

em 734 (setecentos e trinta e quatro) mil habitantes1. Além dos números já registrados, 

existem também os grupos que estão requerendo junto à FUNAI o reconhecimento da 

sua condição de indígena e a estimativa de aproximadamente 69 grupos ainda não 

contatados2.  

 

 De modo geral, as ideias que permeiam o imaginário brasileiro em relação aos 

povos indígenas estão fundadas em conceitos preconceituosos e etnocêntricos. O índio 

bom é aquele índio remoto, que como primeiro habitante do país teria se esforçado para 

fertilizar o que hoje chamamos de nação brasileira.  

 

 Desde o período colonial até os dias atuais, também consta nesse imaginário 

posicionamentos ambivalentes em relação aos povos indígenas. De um lado, a ideia de 

                                                 
1 Em novembro de 2010, o IBGE realizou um novo senso demográfico, no entanto, ainda não divulgou 
oficialmente os números referentes à população indígena no país. 
2 De forma diferente de países sul-americanos como Peru, Bolívia e Equador, cuja população indígena é 
muito numerosa, se não a maioria, no Brasil registra-se a menor população indígena das Américas 
(RAMOS, 2004).  
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que os índios representam tudo o que o país deve se orgulhar, como natureza 

exuberante, ingenuidade, afabilidade, vivacidade e, do outro, a postura de que os 

indígenas impedem o país de alcançar o seu pleno desenvolvimento político, social e 

econômico.   

 

A duplicidade de amor e ódio construída na imaginação do país sobre 
os índios, fatalmente passa para os próprios índios. Portanto, não é de 
surpreender que, há poucos anos, um índio mestiço do sul do país 
divagasse filosoficamente: “Meu lado branco vai morrer sem entender 
meu lado índio” (RAMOS, 2004, p.10). 
 

 

 A falta de dimensão sobre a representação indígena no território nacional se 

expressa também pela forma homogênea como são tratados pelo Estado nacional. 

Apesar de os órgãos oficiais relatarem números que expressam a diversidade desses 

povos, não há um tratamento jurídico específico que atenda às especificidades de cada 

grupo. 

 

 Computam-se mais de duzentas sociedades indígenas, que falam cerca de 180 

línguas diferentes (FUNAI, 2008)3, ou seja, há uma diversidade cultural enorme entre 

os próprios povos indígenas. Cada etnia possui a sua própria estrutura linguística, seu 

modo de vida e sistema jurídico para organizar sua sociedade. Há também diversidade 

em relação ao contato desses povos com a sociedade envolvente, desde aqueles que 

nunca tiveram nenhuma forma de contato até os que mantêm intensas relações.  

 

 A sociedade nacional, com seu ordenamento jurídico de Estado, único, 

homogêneo, escrito, não alcança as inúmeras sociedades indígenas existentes no país. 

Estas, como seus direitos específicos e independentes uns dos outros, estão 

fundamentadas em seus próprios costumes, em bases não escritas e que assumem uma 

lógica jurídica completamente diferente da ocidental. Diante do contraponto, o Direito 

estatal brasileiro se coloca de forma autoritária, paternalista e generalista frente às 

diversidades étnicas. Não só desconsidera o direito indígena propriamente dito como 

uma forma legítima de juridicidade, como não reconhece as diferenças dos sistemas 

jurídicos existentes em cada uma dessas etnias. 

                                                 
3Segundo a Funai (2009), há 500 anos, cerca de 1.300 línguas indígenas eram faladas em território 
nacional. 
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A relação impositiva do Estado aos povos indígenas provoca uma ausência de 

comunicação entre as partes e coloca em questão a legitimidade e a eficácia das normas 

jurídicas desses diferentes direitos. O Estado não legitima de fato os direitos indígenas, 

limitando-se a criar um Direito para os povos indígenas. Como exemplo do seu poder 

impositivo, tem-se, de modo geral, uma ausência da participação política dos povos 

indígenas na elaboração desses direitos.  

 

Para o Estado, o alcance e a eficácia das normas jurídicas das sociedades 

indígenas estão limitados: 1) ao espaço territorial que uma sociedade indígena ocupa; 2) 

aos componentes da sociedade indígena considerada e, excepcionalmente, aos sujeitos 

de outras sociedades que ingressam no seu espaço de jurisdição; 3) ao espaço jurídico 

delimitado e reconhecido pelo Direito estatal como passível de jurisdição própria da 

sociedade indígena; 4) ao espaço jurídico mais amplo que o delimitado pela sociedade 

dominante, quando esta, perdendo o controle, permite que as sociedades indígenas 

exerçam na prática seus próprios direitos (BARBOSA, 2001). 

 

Já para os povos indígenas, o reconhecimento do direito estatal ocorre quando 

esse sistema imposto tem alguma ressonância com o que a sociedade reconhece por 

Direito. Quando não há esse reconhecimento por parte da sociedade indígena, o 

ordenamento jurídico da sociedade dominante se torna ilegítimo, visto que não houve 

participação da sociedade na elaboração e execução desse Direito. O que será legítimo 

para cada povo indígena será o seu próprio Direito, ou seja, os códigos internos que 

regem seu sistema político, econômico e social. 

 

O conflito se estabelece não pela existência de um pluralismo jurídico, mas pelo 

intercruzamento de valores diversos. Em maior ou menor grau, os direitos indígenas 

entram em contato com o direito estatal e o ponto de tensão se estabelece pela 

incomunicabilidade. Questões de direitos de propriedade, direitos de família, práticas 

tradicionais etc. são constantemente evidenciadas sem uma análise ampliada da 

realidade, ou seja, sem uma abertura para outras possibilidades e compreensões, 

diferentes daquelas já impostas e preconizadas pela sociedade ocidental. 
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A construção do pensamento jurídico predominante em relação aos povos 

indígenas advém do histórico processo de desenvolvimento científico na sociedade 

ocidental. As teorias biológicas e antropológicas sobre o evolucionismo penetraram em 

diversas áreas dos saberes e foram usadas, nas mais diversas vezes, para legitimar 

interesses econômicos de países que pretendiam subjugar outras culturas. O Direito 

ocidental, ao fundar-se no evolucionismo unilinear, tende a considerar, ainda hoje, as 

sociedades humanas como um conjunto coerente, unitário, submetido às leis de 

transformações globais e genéricas, nas quais passam todas as sociedades em fases 

idênticas no seu conteúdo e em sua sucessão (ROULAND, 1990).  

 

Vejamos a seguir uma breve análise dessas teorias e a comunicação entre o 

Direito e a antropologia. 

 

 

1.1 – A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO JURÍDICO OCIDENTAL S OBRE OS 

DIREITOS INDÍGENAS 

 

 O ordenamento jurídico brasileiro foi formulado e sustentado com base na 

perspectiva ocidental sobre a noção de Direito. Privilegia-se uma única forma de 

valorizar a cultura e, por esse prisma, determina-se o que é o Direito e como as 

sociedades devem se portar diante desses conceitos. Apesar das transformações das 

ciências antropológicas e sociológicas a respeito das noções de cultura e sociedade, o 

Direito, diante do seu formalismo, mantém conceitos ultrapassados e insiste em 

fragmentar o conhecimento para garantir sua pretensa consistência sobre o certo e o 

errado. 

 

 Como ensina Rouland (1990), os juristas das sociedades ocidentais, graças a sua 

formação baseada na interpretação quase exclusiva do sistema jurídico dessas 

sociedades, acabam trabalhando unicamente com o seu próprio sistema jurídico, 

ignorando, na maioria das vezes, as distinções dos diferentes ordenamentos legais, 

levando-os a confundir o Direito com o seu Direito. 
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 Para compreendermos a formação do pensamento jurídico ocidental em relação 

aos direitos indígenas, precisamos analisar as teorias antropológicas formadas há pouco 

mais de um século e suas influências sobre a ciência do Direito. Faz-se necessário 

verificar as correntes doutrinárias das quais os juristas ocidentais se apropriaram e 

porque não acompanharam as inovações trazidas pela antropologia social e cultural.  

 

 A antropologia pode ser entendida como um estudo sistemático de culturas 

diferentes da do pesquisador e, embora seja uma disciplina muito antiga, como ciência, 

surgiu há pouco mais de um século (SHIRLEY, 1987). Seu desenvolvimento ocorreu 

como um subproduto do expansionismo da Europa imperial do século XIX. 

 

 Os países imperialistas, querendo expandir suas fronteiras políticas e 

econômicas, buscaram conhecer os costumes dos povos que seriam subjugados para 

melhor elaborar suas estratégias de dominação. Muitos estudos antropológicos da época 

foram realizados abertamente a serviço do governo imperial. Quanto mais 

conhecimento sobre esses povos, mais chances teriam de controlá-los e de aproveitar as 

riquezas dessas terras. 

 

 Nesse período, portanto, como ressalta Bôas Filho (2007), a antropologia, além 

de ser considerada valioso instrumento para legitimar a expansão imperialista no âmbito 

das próprias potências europeias, servia como ferramenta de consolidação da dominação 

imperial nos contextos coloniais4.  

 

 O Estado-Nação operava como uma máquina de produção de “outros”, 

considerando o africano, o ameríndio e o oriental como o contraponto negativo da 

identidade europeia. “O sujeito colonizado surge, no imaginário europeu, como uma 

espécie de amálgama indefinido composto de tudo aquilo que, em geral, se opõe à 

civilização” (BÔAS FILHO, 2007, p. 336). 

 
                                                 
4 Por outro lado, é importante ressaltar que o conhecimento antropológico não se limitou apenas à 
promoção do domínio expansionista, mas, considerando a complexidade e a ambiguidade existentes entre 
a antropologia e a dominação colonial, também se caracterizou por estabelecer posturas críticas (BÔAS 
FILHO, 2007). 
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 Nesse contexto, a teoria evolucionista serviu perfeitamente aos ideais 

imperialistas, pois justificava o avanço da fronteira dos países dominadores como uma 

salvação para os povos que seriam por eles dominados. Ou seja, o ocidente civilizado 

tiraria esses povos do atraso e do primitivismo cultural em que viviam.  

 

 Segundo Rouland (1990), o evolucionismo nasceu no século XVIII e esteve, 

num primeiro momento, impregnado do mito do “Bom Selvagem”, que colocava os 

“primitivos” como testemunhos do paraíso perdido e como a imagem do que teriam sido 

os ocidentais em tempos passados. A partir do século XIX, com a segunda grande fase 

das colonizações ocidentais, os conceitos evolucionistas se tornaram mais endurecidos, 

criando-se, assim, a ideia de que a colonização seria um bem aos povos denominados 

primitivos, pois os ajudariam a sair de sua lentidão evolutiva5.  

 

 Podemos identificar duas espécies de evolucionismo: a primeira ficou conhecida 

como evolucionismo unilinear, que exerce ainda hoje forte influência nas teorias 

jurídicas. Para os cientistas que se baseavam nessa teoria, as sociedades tradicionais 

viviam em um estado atrasado do desenvolvimento da humanidade. Seria como se 

estivessem ainda na infância das sociedades ditas civilizadas. Para essas sociedades 

atrasadas, a evolução só ocorreria quando houvesse uma passagem progressiva de um 

estado de homogeneidade para heterogeneidade, ou seja, quando seus sistemas 

institucionais se tornassem mais complexos.  

 

 O evolucionismo, nessa perspectiva, definia estágios de desenvolvimento pelos 

quais deveriam passar todas as sociedades. Para alguns autores, os períodos eram 

definidos em três grandes etapas: Selvageria, Barbárie e Civilização. Outros 

introduziram as sequências: selvageria, submissão e liberdade; caçadores, criadores, 

agricultores, ou ainda, animistas, politeístas, monoteístas.  

                                                 
5 Como ensina Kaplan (1975), são expoentes da posição evolucionista: Edward Tylor (Primitive Culture, 
1871), Lewis Henry Morgan (Ancient Society, 1877) e Henry Maine (Ancient Law, 1861). 
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Morgan (1996), na introdução de seu livro Ancient Society, apresenta 

vigorosamente a tese evolucionista nos termos de selvageria-barbárie-civilização:  

 

Como é incontestável que partes da família humana viveram em 
estado de selvageria, outras em estado de barbárie e, outras ainda num 
estado de civilização, é igualmente incontestável que estas três 
condições distintas estão ligadas umas às outras por uma sequência de 
progresso natural e necessária. Além disso, as condições pelas quais 
todo progresso se realiza, e a passagem comprovada de vários ramos 
da família humana por duas ou mais dessas condições, tornam 
provável que esta sequência tenha sido historicamente verdadeira para 
toda a família, até o estado atingido respectivamente por cada um dos 
seus ramos. 

 

 

 Como relata Mercier (1974), anos antes de Morgan, outro teórico do 

evolucionismo, Edward Tylor, em seu livro Primitive Culture, dizia que uma das tarefas 

dos antropólogos era estabelecer, grosso modo, uma escala de civilização. Para tanto, as 

nações europeias eram colocadas em um dos extremos das séries sociais e noutro as 

tribos selvagens, dispondo o resto da humanidade entre os dois limites. Dizia ainda que 

as instituições humanas eram estratificadas e que se sucediam em séries 

substancialmente uniformes por todo o globo, independentemente de diferenças de raça 

e linguagem. Nesse sentido, a natureza humana semelhante modelava as diferenças, 

atuando por meio das condições sucessivamente mutáveis da vida selvagem, bárbara e 

civilizada6. 

 

 Tylor procurou também enfocar o descompasso entre configurações culturais 

“avançadas” e “atrasadas” presentes em uma mesma sociedade. Dentro de uma linha de 

continuidade do processo civilizatório, referidas configurações culturais se 

apresentavam como “sobrevivências”, ou seja, como conteúdos antigos de cultura que 

estão em um estágio temporal avançado em relação à sua origem. Os resquícios 

deixados eram as provas de que uma dada sociedade teria evoluído de uma condição 

cultural mais antiga para outra mais recente (TYLOR, 1871 apud CASTRO, 2005). 

 

                                                 
6MERCIER (1974) faz a ressalva de que estas ideias esquemáticas não expressam a totalidade do 
pensamento de Morgan e Tylor, pois suas teorias, de modo geral, transcendem o evolucionismo unilinear, 
ou seja, não estão restritas às características apresentadas. 
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 Seguindo a mesma perspectiva de Morgan e Tylor, James Frazer fez um estudo 

das sociedades humanas, com base em uma análise temporal comparada. Frazer buscou 

uma relação de causalidade entre estágios passados da vida humana e estágios 

presentes, entre os primórdios e os dias atuais. Assim como Morgan, definia o primeiro 

estágio da humanidade como o da selvageria7 (FRAZER, 1908 apud CASTRO, 2005). 

 

 Outro teórico que retrata esse período, segundo Mercier (1974), é Gustav 

Klemm. Para este autor as fases de desenvolvimento das sociedades humanas dividiam-

se em: selvageria, submissão e liberdade. Entre a primeira e a segunda fase as 

diferenças são de ordem técnica e econômica – depois da colheita, segue-se a 

domesticação de animais e a agricultura. Na ordem social, depois da horda, surge a 

tribo, reconhecendo a autoridade de chefes de caráter sacerdotal. Na segunda fase surge 

a escrita, mas somente na terceira fase é que o homem poderá explorar as aquisições 

obtidas nas fases anteriores, pois a expansão da sua capacidade inventiva dar-se-á com a 

secularização da autoridade.8   

 

 Como ensina Rouland (1990), no campo jurídico, o evolucionismo, de modo 

geral, promoveu a separação do Direito da Moral, transferindo progressivamente a 

origem do grupo social (costume) para o Estado (lei) e substituindo a vingança pela 

pena. A primeira forma de sanção (vingança) era considerada o modo primitivo de 

punição, pois as partes resolviam seus conflitos por conta própria. A evolução desse 

estado seria a pena, a sanção considerada civilizada, pois aqui apareceria um aparelho 

especializado, a mediação de um terceiro (juiz, mediador, conciliador, árbitro), que 

estaria investido de poder para representar a sociedade. 

 

 Se fizermos um recorte dessas teorias para a realidade do sistema jurídico 

brasileiro, perceberemos claramente a influência que recebemos desses conceitos. A 

ideia que advém desde o período colonial sobre os povos indígenas é da existência de 

povos bárbaros (silvícolas)9, considerados inferiores moral e socialmente. Sociedades na 

infância, denominadas relativamente incapazes e que, portanto, precisariam da tutela 

                                                 
7 Como ensina Castro (2005), em um processo comparativo, Frazer relatava que o selvagem estava para o 
homem civilizado assim como uma criança estaria para um adulto.  
8As teorias de Gustav Klemm são anteriores às publicações das grandes obras de ressonância 
evolucionista, entre 1860 e 1880. Sua proposta se dá, inclusive, antes do aparecimento do darwinismo. 
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jurisdicional. À medida que fossem assimilados pela sociedade envolvente, esses povos 

atingiriam a maior idade, tornando-se, assim, civilizados.  

 

 O Estatuto do Índio, criado em 1973, demonstra bem essa perspectiva da 

legislação – a promoção da integração progressiva dos povos indígenas na sociedade 

civilizada, supondo ser este o caminho natural dos acontecimentos: o desenvolvimento 

de uma sociedade em estágio primitivo para o estágio de civilidade. 

 

 Uma das principais críticas metodológicas que se faz ao evolucionismo unilinear 

é a escassa realização de pesquisa de campo por parte dos seus estudiosos. Essas teorias 

foram formuladas sobretudo com base em dados de informantes (relatos de viajantes, 

missionários, funcionários coloniais etc.), que refletiam, provavelmente, muito mais os 

preconceitos do observador do que a realidade dos povos tradicionais.  

 

 No fim do século XIX, Franz-Boas (1858-1942) denuncia os “antropólogos de 

gabinete” e as lacunas de seus trabalhos. Boas se opõe ao universalismo evolucionista e 

defende que a diversidade entre as sociedades é maior que suas similitudes. A 

necessidade da realização de pesquisas de campo também foi defendida por outros 

antropólogos conhecidos, como Bronislaw Malinowski10 e Radcliffe-Brown. Para eles, 

a pesquisa empírica era o modo mais seguro e próximo da realidade para relatar um 

povo e sua cultura. 

 

 Pode-se dizer que os questionamentos mais usuais dirigidos aos evolucionistas 

do século XIX são: a característica de serem altamente etnocêntricos, visto que 

presumiam que a sua civilização, nas palavras de Kaplan (1975), representava o maior 

empreendimento da humanidade, e o fato de fundamentarem suas teorias em 

reconstruções lógicas baseadas em dados questionáveis. 

 

 No entanto, segundo Kaplan (1975), faz-se necessário considerar o momento 

histórico em que esses teóricos estavam inseridos e a ideia de que as explicações 

                                                                                                                                               
9 Silvícola: “que nasce ou vive nas selvas ou matas (...) selvagem, aborígine” (FERREIRA, 1986). 
10 Malinowski é conhecido também por inovar o trabalho de campo por meio da prática denominada 
observação participante. 
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evolucionistas estavam mais preocupadas com a história do homem do que com o 

desenvolvimento de sociedades e culturas específicas. Os evolucionistas do século XIX 

se esforçavam para estabelecer um estudo naturalista dos fenômenos culturais, ou seja, 

buscavam explicações racionais e não mais religiosas para a origem e desenvolvimento 

do homem. E, nesse aspecto, pode-se dizer que foram vitoriosos.  

 

 Para Kaplan (1975), esses estudiosos não mantinham visões unilaterais 

simplistas do desenvolvimento cultural, como foram acusados por pesquisadores 

posteriores. Concorda com o fato de que em algumas de suas colocações é possível 

interpretar que todas as sociedades têm que passar pelos mesmos estágios de 

desenvolvimento. No entanto, ressalta que é possível encontrar amplas evidências em 

seus trabalhos de que não eram determinados por pressuposto tão ingênuo da teoria 

evolucionista unilinear. Relata que esses teóricos estavam bem conscientes da difusão 

cultural e da forma pelo qual esse processo habilitou a sociedade a “saltar” certas fases 

de desenvolvimento.  

 

 Com o avanço das pesquisas antropológicas, as teorias do evolucionismo 

unilinear, aos poucos, foram enfraquecendo. Dentro das ciências humanas, somente o 

Direito é que insistiu em manter muitos de seus preceitos. Nesse contexto, sobretudo 

entre os norte-americanos, surge uma outra denominação: o neoevolucionismo, uma 

teoria que absorveu as críticas feitas ao evolucionismo unilinear e passou a introduzir 

conceitos de multilinearidade.  

 

O evolucionismo multilinear também acredita no processo evolutivo das 

mudanças culturais das sociedades, mas que este se daria de forma mais flexível e com 

maior complexidade. Cada sociedade mudaria ao seu próprio ritmo, fazendo evoluir os 

diversos elementos de seu sistema cultural, inclusive o próprio Direito, em graus e 

ritmos diversos (BARBOSA, 2001). 

 

 Por meio das formulações do evolucionismo multilinear, é possível compreender 

a defesa de Kaplan (1975) aos propósitos evolucionistas. Nessa outra perspectiva, não 

havia de fato a rigidez do evolucionismo unilinear, pois foram introduzidos elementos 
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múltiplos para o processo evolutivo, possibilitando uma sociedade “saltar certas fases 

de desenvolvimento”.  

 

Alguns juristas adotaram essa linha de pensamento, considerando, de modo 

geral, que existe uma transição do simples para o complexo. No entanto, diferente do 

evolucionismo unilinear, esse processo não ocorreria deterministicamente, ou seja, as 

sociedades não necessariamente passariam por todas as etapas da evolução. Havia, 

também, a previsão de que intervalos regressivos poderiam ocorrer. A evolução para 

essas teorias estava no incremento de normas jurídicas e de procedimentos contenciosos 

de solução de conflitos. 

 

 Nessa perspectiva, sociedades como as dos caçadores-coletores, cujas relações 

se dão, notadamente, de forma direta entre os indivíduos, teriam pouca noção do 

Direito. O incremento das normas jurídicas começaria com a sedentarização, acelerado 

com a invenção da escrita. Sociedades sedentárias e com escrita seriam mais divididas, 

mais heterogêneas, com maior demografia, com normas jurídicas mais explícitas e mais 

abundantes, cuja interpretação passa a ser de competência de especialistas e as sanções 

passam a ser aplicadas por representantes da sociedade, o que corresponde ao 

aparecimento do direito público (ROULAND, 1990). 

 

 Considerando as referidas propostas evolucionistas, não poderíamos deixar de 

citar a perspectiva de Darcy Ribeiro sobre o tema. Em sua obra O Processo 

Civilizatório: Etapas da Evolução Sociocultural, Ribeiro (2005), utilizando os 

esquemas conceituais apresentados por autores clássicos do evolucionismo, apresenta 

uma revisão crítica a essas teorias, a fim de propor um novo esquema acerca do 

desenvolvimento humano. 

 

 Como bem ressalta Betty J. Meggers, no prólogo à edição norte-americana, 

Darcy Ribeiro, como cidadão do chamado “Terceiro Mundo”, apresenta um estudo 

sobre a evolução cultural por outro prisma, percebendo nuances que os antropólogos 

norte-americanos não teriam condições de perceber. Embora corroborando a escola 

evolucionista da antropologia, o autor rompe com a postura eurocêntrica que teria 
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projetado a sociedade europeia como etapa final do processo evolutivo humano, ou seja, 

como modelo de civilização (RIBEIRO, 2005, p. 22). 

 

 Para Ribeiro (2005), as sociedades podem ser analisadas por meio de um 

encadeamento de sucessivas etapas evolutivas, identificadas pelo desenvolvimento 

acumulado de suas potencialidades produtivas. Nesse sentido, a evolução sociocultural 

seria conceituada “como o movimento histórico de mudança dos modos de ser e de 

viver dos grupos humanos, desencadeado pelo impacto de sucessivas revoluções 

tecnológicas (Agrícola, Industrial etc.) sobre sociedades concretas, tendentes a conduzi-

las à transição de uma etapa evolutiva a outra, ou de uma a outra formação 

sociocultural” (RIBEIRO, 2005, p.51). 

 

 Darcy Ribeiro defendia que esse movimento, na maior parte das vezes, não se 

apresentava de forma ascendente e nem ritmado por condições objetivas. Em suas 

palavras: 

 
Só em condições excepcionais as sociedades têm oportunidade de 
experimentar processos evolutivos contínuos puramente ascendentes 
que a conduzam a viver sucessivamente diversas etapas da evolução. 
Via de regra, são interrompidos por várias causas conducentes à 
estagnação e à regressão cultural ou a desenvolvimentos cíclicos de 
ascensão e decadência (RIBEIRO, 2005, p.56). 
 

 
 Próximo a uma perspectiva multilinear da evolução sociocultural, ressalta que as 

sociedades humanas devem compreender as suas formações socioculturais como 

processos evolutivos, que se aceleram ou se retardam, que vão e vem, segundo as 

particularidades históricas de cada povo. Ao problematizar a história da humanidade em 

seus tempos passados, busca explicar o presente e contribuir com a projeção do futuro 

da civilização humana.  

 

 

1.1.1 – Do Simples ao Complexo 

 

 A ideia comumente admitida pelos juristas em relação às instituições familiares é 

que a evolução conduziu as sociedades humanas da família extensa (composta de todos 

os descendentes de um ancestral comum, unidas pelo parentesco de sangue, dentro dos 
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limites fixados pelo Direito) à família nuclear (limitada aos cônjuges e seus filhos). Para 

Lévi-Strauss (1986), esses pesquisadores evolucionistas partiam do pressuposto de que 

suas sociedades eram as mais complexas e as mais evoluídas e por isso viam as 

instituições dos povos chamados primitivos a imagem daquelas que poderiam ter 

existido em períodos anteriores da história da humanidade.  

 

 Considerando a família moderna assentada no casamento monogâmico, os povos 

primitivos, vivendo em uma escala evolutiva inferior, não poderiam ter tido senão 

instituições de características exatamente opostas. O que se percebe é que para justificar 

as hipóteses de barbáries desses povos, os evolucionistas, grosso modo, distorciam os 

fatos. Pretensos estados arcaicos, como a “promiscuidade primitiva” e o “casamento de 

grupo” foram inferidos para legitimar suas teorias. 

 

 O que se pode afirmar das relações familiares é que a família nuclear representa 

um fenômeno universal. Embora tenha papéis diferenciados em cada sociedade e possa 

se apresentar de múltiplas formas, é inegável a grande importância que representa para 

todas as sociedades humanas.  

 

 Segundo Lévi-Strauss (1986), existem características que estão presentes em todas 

as sociedades. São elas: 1) a origem da família com o casamento11; 2) a proibição do 

incesto; 3) a distinção feita por praticamente todas as sociedades entre o casamento e a 

união de fato, valorizando o primeiro; 3) a função procriativa que, de modo geral, tem o 

casamento; 4) a constituição da família pelo marido, a mulher e os filhos menores, 

agregando eventualmente outros parentes; 5) as ligações jurídicas, econômicas, afetivas 

e sexuais que se estabelecem entre os membros da família. 

 

 Outro ponto questionável das interpretações evolucionistas é a estipulação da 

passagem do status para o contrato, ou seja, da forma “primitiva” vinculadora do 

indivíduo, a qual definiria seus direitos e obrigações à forma “civilizada”. Os povos 

indígenas, portanto, estabeleceriam seus compromissos por meio da imobilidade do 

status, ao passo que as sociedades ocidentais, consideradas civilizadas, utilizariam a 

mobilidade do contrato.  

                                                 
11O casamento é definido como união definitiva ou temporária, social e juridicamente reconhecida entre 
dois indivíduos e pelos grupos aos quais eles pertencem. 
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 O que se constata, atualmente, por meio de outro enfoque, é que o status e o 

contrato dizem respeito apenas à escolha de um projeto social, podendo coexistir em 

uma mesma sociedade e variam conforme a necessidade e as prioridades de cada 

sociedade. Na sociedade ocidental, por exemplo, privilegia-se, antes do grupo, o 

indivíduo e, para que isto prevaleça, o contrato se mostra como a melhor forma de se 

estabelecer uma relação de compromisso entre as partes. Não há na sociedade ocidental 

a figura do direito coletivo como nas sociedades indígenas, pois somente o indivíduo é 

reconhecido como sujeito de direito. No entanto, apesar das diferenças, nada impede 

que em uma sociedade tradicional o contrato seja o instrumento utilizado. 

 

 Em relação à propriedade, os evolucionistas teorizavam que existiria primeiro a 

propriedade coletiva do clã, seguida pela familiar e, por último, a propriedade 

individual. O fato de ser coletivo retiraria as características determinadas pelo direito 

moderno de propriedade como, por exemplo, a possibilidade de alienação desse imóvel 

(ROULAND, 1990). 

 

 Mais uma vez os paradigmas evolucionistas devem ser criticados. Da mesma 

forma como mencionamos sobre o contrato e o status, não há como afirmar que essas 

espécies de propriedade estão ordenadas em escalas evolutivas, uma vez que podem 

coexistir em diversas sociedades. A própria inalienabilidade da propriedade tradicional 

não pode ser vista como absoluta, já que se torna vedada somente para fora do grupo. 

 

 O que se constata é que a diferença se estabelece não propriamente pelas espécies 

de propriedade, coletiva ou individual, mas, sobretudo, pela existência da figura do 

sujeito coletivo nas comunidades indígenas. Os direitos do sujeito coletivo não são 

considerados pela sociedade envolvente, visto que esta, fundamentada em um sistema 

econômico capitalista, baseia-se em princípios individualistas de livre iniciativa. Nesse 

sentido, não havendo a correspondência dessa espécie de sujeito de direitos no 

ordenamento positivo, etnocentricamente o Direito ocidental trata como inferior.  

 

 Por outro lado, em relação à propriedade coletiva e individual, percebe-se entre os 

Kamaiurá a existência concomitante de ambas as espécies de propriedade. O pátio 

central da aldeia, os rios, os peixes etc. não possuem donos, ou seja, são de todos. No 
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entanto, a maioria das coisas existentes é de propriedade individual, como as roças, os 

objetos pessoais, os utensílios domésticos, as casas, algumas árvores etc. 

  

 Outro ponto da teoria evolucionista que os juristas compartilham é a ideia sobre 

vingança e pena. A vingança, usual nas sociedades tradicionais, é descrita como uma 

reação imediata a uma infração. Uma espécie de agressividade não contida que 

dizimava as famílias em vendetas intermináveis, prejudicando, assim, a ordem social. 

 

 Por outro lado, a pena, utilizada nas sociedades modernas, é considerada como 

uma reação do corpo social inteiro contra o autor da infração. Aplicada pela autoridade 

estatal de forma comedida e personalizada, teria efeito regulador e benéfico para a 

sociedade (ROULAND, 1990). A suposta transição da vingança à pena representaria o 

triunfo da civilização sobre a barbárie. 

 

 Contradizendo as ideias evolucionistas, os dados etnográficos atuais demonstram 

que a vingança é exercida pelas sociedades tradicionais em momentos e lugares 

limitados e não com violência desmedida e nem com um procedimento desordenado. 

Ademais, da mesma forma como os institutos anteriores, não há como dizer que a 

vingança e as penas públicas se sucedem cronologicamente, pois o que se constata é que 

em muitas sociedades elas existiram simultaneamente. A aplicação de uma ou de outra 

dependia da gravidade da infração e das relações dos indivíduos e dos grupos 

envolvidos. Para cada situação, uma forma de solucionar o conflito. 

 

 Um dos exemplos mencionados por Rouland (2003, p. 103), em relação à 

coexistência da vingança com formas modernas de vida política e social, é a punição do 

adultério pelo direito penal romano. Durante quatro séculos (todo o período 

republicano), o Estado romano regulamentou a vingança. A pena aplicada pelo marido 

traído ao amante culpado poderia ser a flagelação, a mutilação de partes da face, como 

orelha e nariz, a castração, a enucleação e até a sodomização. 

 

 Faz-se necessário ainda considerar que a ausência do Estado não tem como 

corolário a violência desregrada e a desordem social, sendo que a recíproca também é 

verdadeira, ou seja, a presença do Estado não garante sociedades pacíficas e ordenadas. 
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O estudo das sociedades tradicionais demonstra que estas, sem a presença do Estado, 

encontraram mecanismos próprios para regular vingança e violência. 

 

 O Estado, com base no aumento da dominação estatal sobre a vida privada, pode, 

por exemplo, dar origem a regimes autoritários ou ditatoriais, que, por excelência, 

sustentam-se pela violência repressora. As guerras entre Estados, que asseguram 

milhares de mortos, são também reflexos da violência no interior da estrutura estatal. 

 

 Outras teorias antropológicas surgiram após as formulações evolucionistas, o que 

levou, de certa forma, a uma suposta superação dessa visão etnocêntrica. Por outro lado, 

percebe-se que muitos antropólogos modernos críticos do evolucionismo, tratam, 

embora com outra roupagem, as sociedades diferenciadas pela mesma ótica. Ao 

contrário de utilizarem os termos “sociedades primitivas” e “sociedades civilizadas”, 

passaram a se referir às primeiras como subdesenvolvidas ou em desenvolvimento e, às 

últimas, como sociedades desenvolvidas. 

 

 

1.2 - A FORMAÇÃO DO ESTADO NACIONAL E O DIREITO MON ISTA 

 

 Além das influências das teorias antropológicas sobre a formação do Direito 

ocidental, sua estrutura foi fundamentada pela criação dos Estados nacionais. Os 

aspectos políticos, sociais e econômicos de uma Europa do século XIV romperam com 

o modelo feudalista da época para dar lugar ao absolutismo, no qual a figura do Estado 

garantiria o poder do soberano por meio de leis rígidas e centralizadoras.   

 

 Classicamente, o Estado pode ser definido como um ente invisível formado por 

três elementos: povo, território e governo. Para alguns teóricos, sua existência se dá 

pelo suposto contrato social firmado por todos os integrantes da sociedade que passa a 

representar. Empossado do seu poder, impõe o controle social e a regulação da forma de 

vida da população. 

 

 Thomas Hobbes é o principal representante dessa teoria, definindo o Estado como 

um ente todo poderoso que dominaria os cidadãos. Na visão hobbesiana, a natureza 

humana é concebida como imutável em seu egoísmo, na sua ambição, competitividade e 
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imoralidade, o que levaria a um estado permanente de guerra. Nesse contexto, seria 

preciso instituir um poder forte e absoluto capaz de controlar os homens pelo medo do 

castigo e da repressão. Esse poder, emanado de um pacto social entre os cidadãos, 

constitui a essência do Estado, capaz de garantir a paz e a segurança a todos12.   

 
 Como ensina Dantas (2001), as bases do Estado foram arquitetadas no âmbito da 

Europa ocidental seiscentista, cujo contexto sociopolítico marcado pelo absolutismo 

feudalista e por profundas desigualdades sociais, econômicas e jurídicas, exigia a 

instituição de um ente superior que transcendesse os indivíduos e precedesse aos 

cidadãos. Desse modo, o surgimento do Estado moderno, centrado, unitário, coincidente 

com uma nação, institucionalmente organizado em poderes tripartites limitados pela 

Constituição, deixa para trás os estatutos das desigualdades, assentando seus 

fundamentos nos princípios de igualdade, liberdade e propriedade privada. 

 

 Acompanhando os Estados modernos, surge, então, entre o final do século XVI e 

início do século XVII, na Europa, a concepção do Direito monista, ou seja, do 

pensamento jurídico unitário, centralizador e indiferente a qualquer pluralidade 

existente. De certa forma, pode-se dizer que a formação do Estado e do modelo jurídico 

moderno foi uma ação reflexa e interdependente. Um dando causa e sendo a 

consequência do outro. O Estado moderno deu origem ao Direito monista, e aquele foi 

sustentado por este.  

 

 Wolkmer (2001, p. 46) ressalta que a íntima conexão entre a suprema 

racionalização do poder soberano e a positividade formal do Direito que conduz à coesa 

e predominante doutrina do monismo jurídico. “Tal concepção atribui ao Estado 

Moderno o monopólio exclusivo da produção das normas jurídicas, ou seja, o Estado é 

o único agente legitimado capaz de criar legalidade para enquadrar as formas de 

relações sociais que vão se impondo”. 

 

 Nesse contexto, dentre os fatores que serviram de pressupostos básicos para a 

formação desse Direito, estão: a mudança do modo de produção feudal para o 

                                                 
12Considerando as características do Estado idealizado por Hobbes, este ficou conhecido como Estado 
Leviatã, em referência ao título do seu livro que imortalizou essas ideias. Leviatã é um monstro da 
mitologia fenícia, com aparência de crocodilo, que reina pelo terror. 
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capitalista, o que resultou nas relações de trabalho e no desenvolvimento do mercado; a 

ascensão da burguesia, classe social que era dona dos meios de produção e a formação 

de um Estado forte, absolutista, soberano e centralizador do poder, que passou a ser 

coincidente com a ideia de nação. 

 

 Como um dos idealizadores do Estado absolutista, Thomas Hobbes é 

identificado também, por autores como Bobbio (2005) e Reale (1984), como o principal 

teórico do monismo jurídico. No mesmo sentido, ressalta Wolkmer (2001): 

 

Ora, enquanto Maquiavel distinguiu a política da moral e da religião, 
Hobbes põe a política acima da moral, redefinindo o exercício da 
autoridade através do princípio do absolutismo. Pode-se afirmar que 
Hobbes não só é um dos fundadores do moderno Estado absolutista, 
como, sobretudo, o principal teórico da formação do monismo jurídico 
ocidental, ou seja, um dos primeiros a identificar o Direito com o 
Direito do soberano e, igualmente, o Direito Estatal com o Direito 
Legislativo (WOLKMER, 2001, p. 50). 
 

 
 Com a Revolução Francesa (1789-1799) o monismo jurídico passou a ganhar 

novos contornos. O Direito Estatal deixa de ser reflexo da vontade exclusiva do 

soberano e passa a se tornar produto das novas condições comerciais propostas pela 

crescente produção industrial e consolidação do liberalismo econômico13.  

 

 A partir desse momento, consolida-se a ideia de Estado-Nação como categoria 

histórico-política da moderna burguesia capitalista. A Nação soberana se torna o 

verdadeiro sujeito de Direito. As novas legislações passam por um processo de 

sistematização racional, que solidifica o reducionismo de todo o Direito à lei estatal, no 

qual se instala o pleno domínio do positivismo jurídico14. 

 

 O positivismo jurídico se instala, então, como a principal doutrina jurídica 

contemporânea. Questionando a corrente jusnaturalista, que busca na natureza o 

                                                 
13 “O pensamento jurídico desse período é, num primeiro momento (do Antigo Regime à Revolução 
Francesa), marcado, basicamente, pelo jusnaturalismo racionalista de Grócio e Puffendof, igualmente 
também pelas ideias iluministas de enciclopedistas como Voltaire e Diderot, pelo contratualismo político 
de Locke, Rousseau e Montesquieu e, finalmente, pelas concepções filosóficas da eticidade crítico-formal 
de Kant e do idealismo ideológico de Hegel” (WOLKMER, 2001, p. 51). 
14 Wolkmer (2001) ressalta que, no fim do século XIX, o monismo jurídico foi notoriamente representado 
no continente europeu pelo positivismo histórico de Rudolf von Jhering e pela tradição do Common Law, 
no qual  se apresenta o utilitarismo positivista de John Austin. 
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conteúdo para postular a existência do Direito, a ideologia positivista explica o Direito 

por sua própria materialidade coercitiva e punitiva. A partir dos novos ideais, o 

monismo jurídico passa por uma sistematização dogmática, que reduz o Direito Estatal 

ao Direito Positivo. “Consagra-se a exegese de que todo o Direito não só é Direito 

enquanto produção do Estado, mas, sobretudo, de que somente o Direito Positivo é 

verdadeiramente Direito” (WOLKMER, 2001, p. 55).  

 

 Acompanhando a passagem do capitalismo industrial para um capitalismo 

monopolista, sustentado por oligopólios e corporações transnacionais, bem como a 

expansão da intervenção estatal nos meios de produção, o monismo jurídico passa a 

assumir, ao fim do século XIX e metade do século XX, uma postura legalista com 

pretensões rígidas de cientificidade. Como ensina Wolkmer (2001), esse período é 

representado em especial pela concepção de Hans Kelsen que, em sua “Teoria Pura do 

Direito”, propõe uma ciência jurídica com objetivos epistemológicos de neutralidade e 

objetividade15.  

 

 Na concepção kelseniana, a entidade jurídica estatal se apresenta constituída por 

uma estrutura única, na qual inúmeros ordenamentos se subordinam a uma hierarquia de 

graus sucessivos, que vão desde o ordenamento internacional até o Estado, às entidades 

autárquicas, às pessoas jurídicas públicas, às fundações etc. Constitui-se na dinâmica 

jurídica, que estabelece relações hierárquicas entre as normas (pirâmide de Kelsen ou 

normativa) e prevê a criação de novas normas, compatíveis com as precedentes e as 

formas de transformação de uma ordem jurídica (KELSEN, 2000).  

 

 Para Kelsen o Estado é o próprio Direito Positivo, caracterizando-se, portanto, 

como uma organização de caráter político-jurídico que visa não só a manutenção e 

coesão, mas também regulamentar o uso da força com base em uma ordem coercitiva 

munida de sanção especificamente jurídica. 

 

                                                 
15Kelsen tinha como proposta criar uma ciência jurídica que não emitisse qualquer juízo de valor sobre as 
normas válidas, ou seja, que se abstivesse de julgar as normas que buscava descrever com base em 
critérios de justiça. Nesse sentido, separou o Direito da moral, da justiça e das demais ciências. A pureza 
adjetivada a sua teoria do Direito advém dessa perspectiva, que reconhece como objeto de estudo apenas 
as normas jurídicas, apresentando, portanto, considerações estritamente jurídicas.   
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 Wolkmer (2001) identifica, ainda, que a partir das décadas de 1960 e 70, o 

monismo jurídico passou por outro período de transição, relacionado com as novas 

necessidades de reordenação do capital e com o enfraquecimento produtivo do Estado 

do Bem-Estar Social (Welfare State). É uma fase marcada pelo esgotamento do 

paradigma da legalidade que sustentou a modernidade burguês-capitalista, por mais de 

três séculos.  

 

 Embora os princípios e objetivos propostos para sedimentar o sistema 

epistemológico ocidental, formados entre os séculos XVII e XVIII, e predominantes nos 

séculos XIX e XX, não mais respondam de forma eficaz às novas demandas sociais, 

políticas e econômicas, Wolkmer (2001, p. 59) ressalta que “a variante estatal 

normativista resiste a qualquer tentativa de perder sua hegemonia, persistindo, 

dogmaticamente, na rígida estrutura lógico-formal de múltiplas formas 

institucionalizadas”.  

 

 De qualquer forma, apesar de tentar manter a máscara de cientificidade, eficácia 

e segurança, a funcionalidade prática do dogmatismo jurídico tem-se mostrado cada vez 

mais inoperante, o que deixa evidente a crise instalada no interior desse modelo de 

legalidade. 

 

 

1.2.1 - Estados Nacionais Latino-Americanos 

 

 Seguindo os mesmos passos do modelo europeu, no início do século XIX, 

surgem os Estados Nacionais Latino-Americanos. Segundo Souza Filho (1998), ainda 

que formado por uma pluralidade de culturas, o Estado nesses países perpetuou a ideia 

de um direito único, com propostas de acabar com os privilégios e gerar sociedades 

iguais, mesmo que para isso tivesse que reprimir de forma violenta as diferenças 

culturais existentes. 

 

 Nesse contexto, os sistemas culturais dos povos indígenas se tornavam invisíveis 

aos olhos de um Estado em formação, que buscava uma suposta homogeneidade para se 

solidificar. Para esses “outros” só haveria uma única alternativa, a “civilização”.  A 

formação dos Estados Latino-Americanos, portanto, concretizou-se por meio de uma 
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política integracionista em relação aos diferentes grupos étnicos existentes em seus 

territórios. No Brasil, por exemplo, especificamente em relação aos povos indígenas, 

essa proposta somente foi superada no século XX, com advento da Constituição Federal 

de 1988.   

 

 Diante dessa prática integracionista, os povos indígenas tiveram dificuldade em 

manter seu modo de vida tradicional, visto que a proposta era integrá-los de forma 

individualizada, o que desconstituía sua organização social e seus usos e costumes 

coletivos.  

 

 Souza Filho (2010, p. 79) ensina que em outros países as políticas adotadas em 

relação aos povos originários foram outras. O colonialismo na África e na Ásia, por 

exemplo, deu um tratamento diferenciado aos povos locais, “mantendo as colônias sob 

políticas de apartheid, tanto mais violentas quanto maior fosse a resistência do povo”. A 

integração, nesses casos, dar-se-ia somente de forma excepcional. Embora não menos 

violenta e repressora que a política integracionista, nesses países a organização social 

dos povos originários tiveram melhores perspectivas de serem preservadas. 

 

A nova sociedade tirou dos indígenas tudo o que eles tinham, 
especialmente a sua identidade, para lhes oferecer uma integração que 
nem mesmo os brancos pobres, embebidos pela cultura burguesa 
logram conseguir. Os colonialistas roubaram o ouro, a madeira, a vida 
dos indígenas, dizendo que queriam purificar sua alma; os Estados 
burgueses exigiram sua alma, não para entregar a um deus, mas para 
igualá-la à de todos os pobres e, então, despojados de vontade, 
apropriar-se de seus bens (SOUZA FILHO, 1998, p. 64).  
 

 

 O que se constata é que o processo de colonização não permitiu a criação de um 

modelo jurídico próprio nos países latino-americanos, mas instituiu um transplante do 

burocratizado e excludente modelo jurídico europeu, sem ocorrer a necessária adaptação 

à realidade sociocultural de cada país.  

 

 A formação do Estado Nacional brasileiro teve início com a transferência da 

Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808 e se consolidou com o advento da 

República, em 1889. O que talvez tenha diferenciado um pouco do modelo europeu 

imposto para a construção do Estado Nacional, foi a definição de nacionalidade. Como 
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ensina Magnoli (1997), essa definição no país foi marcada por características especiais, 

pois, aqui, não foi a sociedade que emergiu como traço definidor da nacionalidade, mas 

o território.  

 

 Desde o Tratado de Tordesilhas, celebrado entre Portugal e Espanha em 1494, 

que tinha como finalidade dividir o domínio do território nacional entre as coroas 

espanhola e portuguesa, aos projetos contemporâneos denominados de desenvolvimento 

e segurança nacional, como o Calha Norte16, a construção da Transamazônica17 e o 

Polonoroeste18, a afirmação do Estado se materializava na ocupação territorial. Projetos 

de nacionalidade, que embora distanciados na história, carregam a mesma proposta – a 

ocupação do território para garantir a soberania do Estado Nacional e a supressão das 

desigualdades étnicas que pudessem ferir o controle estatal. 

 

 Davis e Menget (1981) relatam sobre a ideologia nacionalista de integração e 

desenvolvimento que permeou a política de grandes líderes brasileiros. Os argumentos 

de convencimento da população se sustentavam na ideia de que o povoamento do 

interior do país garantiria a defesa da nação contra a invasão de estrangeiros, e que 

colocaria fim ao desequilíbrio econômico e demográfico, por meio da redistribuição da 

população. Economicamente, haveria o aproveitamento da grande quantidade de 

recursos existentes no vasto e inexplorado interior do Brasil, promovendo a 

independência política e econômica da nação.   

 

 Os povos indígenas, nesse ínterim, além de empecilho ao desenvolvimento do 

país, eram vistos como uma ameaça ao Estado unitário, homogêneo e controlador. 

Portanto, o processo de construção da identidade nacional não reconheceu a diversidade 

cultural, mas negou esse fato e privou deliberadamente os povos indígenas dos direitos 

originários sobre as suas terras. 

 

                                                 
16O Projeto Calha Norte surgiu em 1985 durante o Governo Sarney. Concebido com o propósito de 
proteger uma faixa do território nacional situada ao Norte da calha do rio Solimões e do rio Amazonas. 
17  No início da década de 1970, foi inaugurada a rodovia que ligaria as regiões nordeste e norte do país. 
De leste a oeste, chegaria na fronteira com o Peru, garantindo uma saída aos produtos brasileiros pelo 
Oceano Pacífico.  
18  O Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, executado durante a década de 
1980, tinha como principal objetivo promover a ocupação demográfica da região noroeste do Brasil, 
contribuindo para a integração nacional. Abrangeu a área de influência da BR-364, entre Cuiabá-MT e 
Porto Velho-RO.   
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 Com essa proposta de garantir o controle sobre o território, o Estado institui uma 

suposta unidade linguística e homogeneidade cultural. O português foi instituído como 

língua oficial, a partir da exclusão de aproximadamente 180 línguas indígenas, de outros 

idiomas, como o japonês, o italiano e o alemão, falados de forma oficial no país, bem 

como dos inúmeros outros dialetos que são falados Brasil afora.  

 

 Em relação à homogeneidade cultural como garantia do território, criou-se o 

mito, que alimenta ainda hoje o imaginário nacional, de que o brasileiro seria resultado 

da feliz mistura de três raças: indígena, negra e europeia (portuguesa). Sobre esse mito, 

Ramos (2004) ressalta que sua criação não teve como proposta afirmar o 

multiculturalismo existente no país, mas exaltar o vigor genético dos brancos, por meio 

da subjugação das outras duas “raças” num processo de mestiçagem, que fundamentava, 

na verdade, a ideologia do branqueamento. 

 

Ao contrário do modelo do multiculturalismo, o povo brasileiro seria 
então um amálgama de raças branqueadas com um sabor nacional 
único e uniforme. Ao invés do padrão de diferenças separadas, mas 
iguais, teríamos aqui um desenho nacional para misturados desiguais 
(RAMOS, 2004, p.7).   

 
 

 Constatamos que ainda hoje, diante dos acontecimentos recentes no Estado de 

Roraima, a nacionalidade do país, que garante a sua soberania, é tratada por questões de 

territorialidade. Segundo os militares, a suposta demarcação contínua na Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol poderia promover a criação de nações indígenas e isso colocaria 

em risco a soberania do país. Além de porções territoriais que supostamente o Brasil 

perderia, a região estaria vulnerável às invasões internacionais na Amazônia Legal. 19    

 
 Apesar do discurso reducionista e respaldado pelos interesses econômicos 

envolvidos, não podemos deixar de considerar a hipótese de formação de nações 

indígenas. Não para ferir a soberania nacional, já que as terras indígenas no país são 

propriedade da União, mas para reconhecer, como ensina Clastres (1988), que os povos 

                                                 
19 O processo de demarcação da TI Raposa Serra do Sol teve início na década de 1970, mas sua definição 
se completou somente em 1998. Sete anos depois, em 2005, ocorreu a sua homologação. Diante das ações 
judiciais contrárias à demarcação contínua da TI Raposa Serra do Sol, o caso foi levado ao Supremo 
Tribunal Federal, que deu início ao julgamento em agosto de 2008. Diante dos pedidos de vistas de dois 
Ministros da Casa, a decisão final ocorreu apenas em março de 2009. Por maioria de votos, o STF decidiu 
pela demarcação contínua da TI Raposa Serra do Sol.  
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indígenas possuem outras práticas sociais, desvinculadas da regulação formal de um 

poder institucionalizado e que constituem ações humanas concretas carregadas de 

valores culturais característicos de uma nação.  

 

 

1.2.2 - Estado-Nação 

 

 Retomando as características da formação do Estado absolutista, que 

centralizando o poder se apresentava coincidente com a ideia de nação, vale aprofundar 

um pouco mais na invenção histórica do Estado-Nação para compreender os interesses 

controvertidos que o sustentavam. 

 

 Como ensina Hobsbawn (1990), a criação do Estado-Nação, definido pela 

independência ou soberania política e pela unidade territorial e legal, ocorreu por volta 

de 1830. A partir dessa data, seguiram-se suas mudanças em três etapas: de 1830 a 

1880, o discurso nacionalista provém da economia política liberal. Fala-se em 

“princípio da nacionalidade”, etapa que vincula nação e território; de 1880 a 1918, são 

os intelectuais pequeno-burgueses (sobretudo alemães e italianos) que criam uma 

espécie de “ideia nacional”, articulando nação à língua, à religião e à raça; e de 1918 aos 

anos 1950-60, o discurso de nacionalidade advém notadamente dos partidos políticos e 

do Estado, falando-se em “questão nacional”, período que enfatiza a consciência 

nacional, definida por um conjunto de lealdades políticas. 

 

 A ideia de “princípio da nacionalidade” foi criada por economistas alemães, que, 

para proteger sua economia do poderio de nações mais fortes, precisavam definir quais 

os critérios para a caracterização do Estado-Nação. Como primeiro requisito estava a 

necessidade de um território extenso e de uma população numerosa. A partir desse 

critério, derivou-se a ideia da nação como um processo de expansão, isto é, de conquista 

de novos territórios, falando-se, então, em “unificação nacional”.  

 

 No entanto, essa expansão unificada só ocorreria se existisse um elemento de 

identificação que justificasse a conquista expansionista. Esse elemento passou a ser a 

língua e, por isso, o Estado-Nação precisou contar com uma elite cultural que, além da 

unidade linguística, lhe fornecesse os elementos para afirmar que o desenvolvimento da 
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nação era o ponto final de um processo de evolução, que começava na família e 

terminava no Estado20 (CHAUI, 2000). 

 

 A partir de 1880, diante das lutas sociais e políticas que haviam colocado as 

massas trabalhadoras em cena, e do fato dos sistemas socialistas e comunistas 

começarem a ameaçar o capitalismo, muda-se o debate: passa-se do “princípio da 

nacionalidade” para a discussão sobre a “ideia nacional”. Cria-se, assim, uma “religião 

cívica”, que instaura a transformação do patriotismo em nacionalismo, tornando o 

Estado detentor desse poder nacionalista.  

 

 A terceira fase, de 1918 aos anos 1950-60 do século XX, que levou à “questão 

nacional”, deriva do poder persuasivo da “ideia nacional”. Como ensina Chauí (2000), a 

Revolução Russa (1917), a derrota alemã na Primeira Guerra (1914-1918), a depressão 

econômica dos anos 20-30, e o aguçamento mundial da luta de classes sob bandeiras 

socialistas e comunistas preparavam a arrancada mais forte do nacionalismo, cuja 

expressão paradigmática foi o nazifascismo.  

 

 A ideologia nacionalista assim formada passou a justificar o imperialismo e a 

noção autoritária e preconceituosa do outro. Diante de símbolos e sentimentos de uma 

comunidade nacional imaginária, as nações mais fortes, que se autodenominavam 

civilizadas, passaram a subjugar as supostamente mais fracas.  

 

Segundo Ribeiro (1995), a unidade nacional resultou de um processo continuado 

e violento de unificação política alcançado mediante um esforço deliberado de 

supressão de toda identidade étnica discrepante e de repressão de qualquer tendência 

virtualmente separatista21.  

 

Diante da perspectiva de junção de Estado-Nação, este estaria fundamentado 

sobre três pilares: força, justiça e economia. Como já foi ressaltado, a força exercida 

dentro da jurisdição é regulada pelo Direito. Por isso, o Estado-Nação se configura, 

                                                 
20 Processo que recebeu o nome de progresso. 
21 Como exemplos dessa prática, podem ser citados os aldeamentos forçados dos povos indígenas e as 
“frentes de atração”, que retiravam os índios de seus territórios originais e buscavam integrar essas 
comunidades à comunhão nacional.  



45 
 

modernamente, como Estado de Direito. Um Estado organizado sob regras positivas, 

que impõe sua força sob todos aqueles que estão supostamente em sua jurisdição.  

 

Quanto à justiça, no contexto do Estado de Direito, esta possui uma relação 

intrínseca com o Direito. Kelsen (2000), por meio de uma linguagem precisa e 

rigidamente lógica, abstraiu do conceito de Direito a ideia de justiça, pois esta estaria 

invariavelmente imbricada aos valores (sempre variáveis) daqueles que a invoca, não 

cabendo, portanto, pela imprecisão e fluidez de significado, em um conceito 

universalmente válido. Assim, na visão kelseniana justos são os juízes e os cidadãos que 

atuam dentro da legalidade.  

 

Outras teorias são levantadas, mas o que se constata é que, apesar da justiça estar 

caracterizada por um ideal universal de igualdade formal, liberdade e imparcialidade, 

ela está relacionada, ao mesmo tempo, com as funções do ordenamento jurídico 

refletidas no positivismo moderno. 

 

Zagrebelky (1997) critica essa vinculação reducionista da justiça à lei. Para esse 

autor, a configuração pluralista dos Estados contemporâneos exige uma nova concepção 

de justiça. Uma estrutura em que o positivismo característico do direito moderno, que 

nega a existência dos diversos níveis de direito externos ao contido na lei, seja 

substituído por um pacto de valores diversificados, em que as partes implicadas 

introduzem os seus próprios ideais de justiça.  

 

Dantas (2001), concordando com a crítica, prefere abordar a noção de justiça 

vinculada aos direitos humanos e à teoria comunitarista, que abordam o tema como 

mecanismo democrático de distribuição dos bens sociais. Seria a ideia de justiça 

fundada na participação, distribuição e intercâmbio dos bens sociais, como pertencer a 

uma comunidade, ter acesso à saúde, moradia, educação, trabalho etc.  

 

Outra perspectiva interessante de justiça, a qual desconstrói a ideia de sua 

imbricação plena à lei, é aquela apresentada por Segato (2004), que a incorpora como 

resultado do impulso ético, capaz de sobrepor o legalismo por meio de um olhar crítico 

sobre a sua aplicabilidade e adequação. 
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 De forma metafórica, explica que somente o impulso ético pode desinstalar os 

chips que tornam nosso comportamento automático. Considerando que a cultura é uma 

espécie de segunda natureza ou programa não biológico (para-biológico) implantado no 

ser humano por meio do processo de socialização, que acaba por coincidir com nossa 

própria humanidade, a sua desarticulação depende de um desejo ético que nos leve a 

vislumbrar o outro lado possível da consciência. Um impulso interno que nos permita 

criticar a visão programada de uma época e desinstalar o programa cultural e jurídico 

que a sustenta. 

 

 Para elucidar a proposta, Segato (2004) menciona o super-homem de Nietzsche 

que, encarnando a insatisfação como postura filosófica e como valor, consegue 

transcender a moral e propor uma ética contraburguesa e contraconformista. 

 

 Somente considerando-se um impulso ético é que teremos oportunidade de 

desconfiar da realidade imposta, que tende a padronizar os conceitos de certo e errado. 

A justiça que se propõe é aquela afinada com os valores mais essenciais do ser humano, 

que reconhece a existência de outras soluções, outras moralidades e outras legislações. 

  

 

 Ainda como pilar do Estado-Nação, conforme citado acima, tem-se a economia, 

que possui suas raízes no liberalismo, ou seja, no poder econômico advindo da 

burguesia. Pode-se dizer que os Estados modernos foram constituídos a partir do 

modelo propagado pela doutrina liberal.  

 

 O aspecto da economia liberal refere-se, sobretudo, às condições que abrangem 

a propriedade privada, a economia de mercado, a ausência ou minimização do controle 

estatal, a livre iniciativa e a liberdade contratual. Um modelo econômico que nas teorias 

de Adam Smith, propagava a ideia de que cada indivíduo em busca de seu próprio 

interesse iria promover o bem comum (crescimento econômico) sem a intervenção 

estatal. É o laissez-faire, laissez-passer (“deixai fazer, deixai passar”), que defendia a 

existência de um mercado livre nas trocas comerciais internacionais; a existência da 

“mão invisível” do mercado. 
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 Esse modelo é o que vem orientando ainda hoje a economia de mercado das 

civilizações ocidentais. Atualmente, denominado de neoliberalismo, a nova 

conceituação nada mais é do que perpetuação do mesmo modelo fundado pelos liberais 

burgueses que propagavam o acúmulo de bens e a obtenção de lucros e riquezas.  

 

 Diante dos ideais que fundamentaram a proposta do Estado-Nação, constata-se 

que o respeito à diversidade depende de uma separação de cada um desses conceitos. 

Nesse sentido, Panikar (1999) ensina que o Estado deve ser tratado como o ente criado 

pela sociedade ocidental para regular a vida em sociedade, e a nação como a 

representação dos diversos grupos existentes em um mesmo espaço territorial. Ressalta, 

até mesmo, que o restabelecimento dessa separação pode ser uma forma de resolver os 

problemas que essa ligação origina. Para o autor, é possível a coexistência de várias 

nações no âmbito interno de um só Estado, como é o caso da nação Catalã na Espanha, 

de Quebec no Canadá, dentre outras.      

 

 Vejamos a seguir outras características do modelo econômico de 

desenvolvimento vigente e suas implicações na garantia da diversidade cultural. 

 

 

1.3 - O NEOLIBERALISMO E A CRISE DE VALORES 

 

 Como já mencionamos no tópico anterior, além da força e da justiça, temos 

como outro pilar do Estado-Nação, a economia. Nesse sentido, a relação do Estado com 

os povos indígenas se constrói também por esse prisma – o do modelo econômico 

dominante.  

 

 Buscando assegurar a livre iniciativa e o crescimento econômico e tecnológico 

como fenômenos universais, o neoliberalismo instituiu a denominação globalização, sob 

a qual figuram mitos e ocultações. Dentre as suas características, pode-se citar a 

padronização de valores, a aproximação da política interna dos Estados nacionais da 

política internacional, a especulação financeira, o ajuste econômico dos países de 

“Terceiro Mundo”, a concentração da renda e o acúmulo de bens.  
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 Embora a maior parte das definições sobre globalização esteja centrada na 

economia, Santos (2010, p. 433) propõe uma conceituação mais sensível às dimensões 

sociais, políticas e culturais. Com essa perspectiva, analisa a globalização como um 

“processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a 

todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de considerar local outra condição 

social ou entidade rival” (SANTOS, 2010, p. 433). 

 

 Referida definição, como explica o autor, tem como base a premissa de que a 

globalização é, na verdade, um conjunto de diferentes relações sociais, que dão origem 

a diversos fenômenos de globalização. Nesses termos, não haveria uma entidade única 

chamada globalização, mas existiriam globalizações, que seriam regidas por conflitos, 

nos quais atuam vencedores e vencidos. 

 

 Apesar das tensões provocadas, o fenômeno globalizante se mascara na 

ideologia de socialização de bens, informações e serviços, pois a história tem sido 

contada pelos próprios vencedores que, para garantir interesses próprios, tornam 

invisíveis os atores sociais vencidos nesse processo.     

 

 Assim, considerando que aquilo que chamamos de globalização é sempre a 

globalização bem-sucedida de determinado localismo, Santos (2010) ressalta que a 

globalização sempre pressupõe a localização. E, nesse sentido, identifica quatro modos 

de produção: 1) localismo globalizado; 2) globalismo localizado; 3) cosmopolitismo e 

4) patrimônio comum da humanidade. 

 

 O localismo globalizado ocorre quando um determinado fenômeno local se 

torna com sucesso uma tendência global. Como exemplo, pode-se citar a transformação 

da língua inglesa em língua franca, a globalização do fast food americano, a adoção das 

leis de propriedade intelectual dos EUA etc. 

 

 O globalismo localizado consiste na reorganização forçada das estruturas locais 

que foram impactadas pelas práticas e imperativos transnacionais. Nesse modo de 

produção estão incluídos: as alterações legislativas e políticas promovidas pelos países 

periféricos para atender às exigências dos países centrais ou das agências multilaterais; 

o uso da mão de obra local pelas multinacionais sem respeito à legislação trabalhista 
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nacional; a exploração de sítios arqueológicos de comunidades indígenas tradicionais e 

das áreas de preservação ambiental pela indústria global do turismo; o desmatamento e 

a destruição dos recursos naturais para pagamento da dívida externa, dentre outros. 

 

 Em relação ao cosmopolitismo, Santos (2010, p. 436) o denomina como um 

“conjunto muito vasto e heterogêneo de iniciativas, movimentos e organizações que 

partilham a luta contra a exclusão e a discriminação sociais e a destruição ambiental 

produzidas pelos localismos globalizados e pelos globalismos localizados (...)”. Em 

outras palavras, é a solidariedade entre grupos explorados, excluídos ou oprimidos pela 

globalização hegemônica. Dentre as atividades cosmopolitas, vale citar: as redes 

internacionais que defendem a preservação ambiental, a equidade de gênero, os povos 

indígenas e os direitos humanos em geral; os diálogos e as articulações entre países 

periféricos e a solidariedade anticapitalista entre redes internacionais. 

 

 Como quarto modo de produção da globalização, Santos (2010) identifica o 

patrimônio comum da humanidade, que se constitui em temas de interesse global, pois, 

por sua natureza, só fazem sentido em relação ao globo em sua totalidade. São eles: a 

sustentabilidade da vida humana no planeta; a preservação da biodiversidade, a luta pela 

diminuição do efeito estufa, as descobertas espaciais etc.    

 

 Outra análise relevante sobre a globalização é aquela proposta por Fiori (1999), 

que identifica três grandes mitos que a sustenta: 1) a ideia de que é um fenômeno 

moderno e atual; 2) de que resulta de um processo natural, que ocorre espontaneamente 

a partir das forças do mercado, e 3) que o seu caráter é universalizante e homogêneo. 

 

 Quanto ao primeiro mito, pode-se dizer que a globalização não é um fenômeno 

atual, mas que faz parte do longo ciclo de transformações da era moderna. Nesse 

sentido, o primeiro processo de globalização aconteceu no século XV, período de 

transformações renascentistas, de formação dos Estados Nacionais, invenção da 

imprensa e da descoberta do caminho marítimo para as Índias. As novas rotas 

comerciais possibilitaram a expansão do comércio e a quebra do monopólio comercial 

dos árabes e judeus. Além disso, as colônias foram importantes pontos de troca e fontes 

de riqueza e acumulação mercantil de capital. 
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 O segundo grande movimento de globalização foi a Revolução Industrial, no 

século XVIII. Ela inaugurou a produção fabril e introduziu inovações tecnológicas com 

a criação da máquina a vapor. A concentração do capital eliminou os espaços dos 

pequenos produtores artesanais e das corporações de ofício e se tornou impossível 

competir com a produção em massa. Um processo que se iniciou na Inglaterra, mas que 

se expandiu para outros países, numa escala continental e global.  

 

 A Revolução Industrial promoveu a constituição plena do capitalismo, que se 

apoiou na transformação da terra, do trabalho e do dinheiro em mercadorias22. Um 

processo de grande transformação, cujo veículo fundamental de difusão foi um sistema 

de troca mercantil internacional, baseado no padrão-ouro, que tinha como centro 

hegemônico imperial de poder a Inglaterra, atrelada à libra esterlina. 

 

 Outro momento globalizante ocorreu no final do século XIX, com a chamada 

Segunda Revolução Industrial ou Era do Imperialismo. Como principais movimentos 

desse período, podemos citar as diversas inovações tecnológicas que revolucionaram as 

comunicações, tais como: o surgimento do telégrafo, do telefone, do avião, do 

automóvel e da televisão. Ocorreram, também, os vultosos investimentos externos, 

sobretudo na área de infraestrutura de serviços públicos. Ao mesmo tempo, países como 

os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão se industrializaram, ganhando 

competitividade industrial.  

 

 O segundo mito da globalização – que ela ocorre espontaneamente a partir das 

forças de mercado – é extremamente frágil e inverossímil. A globalização, na verdade, 

nasce em virtude de ações e decisões de natureza política, estando fortemente associada 

às relações de dominação e de hegemonia de nações ou blocos de nações. Organismos 

financeiros internacionais pressionam os países a realizarem as privatizações de 

empresas estatais, a promoverem a abertura comercial e a desregulamentação dos 

mercados financeiros e dos serviços locais. 

 

                                                 
22Hoje, estamos habituados a ver esses três elementos como mercadorias, mas que, por milênios, antes da 
Revolução Industrial, as mais diversas sociedades humanas organizavam suas atividades econômicas sem 
esse fundamento. Considerar a terra, o trabalho e o dinheiro como mercadorias significou uma verdadeira 
mudança de paradigma. 
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 Quanto ao terceiro mito, resta dizer que a globalização não é um fenômeno 

universal, inclusivo e homogeneizador, pois o que se constata é que o comércio 

internacional é centralizador e concentrador da renda e da troca de tecnologia entre os 

países desenvolvidos.  

 

 O longo processo de globalização promoveu o enfraquecimento dos Estados, 

ordenando as economias nacionais por meio de parâmetros mundiais. Assim, os que não 

se enquadram nas regras desse jogo são marginalizados dos investimentos e 

financiamentos internacionais. 

 

 Ao mesmo tempo em que propôs o fim do Estado de bem-estar social nos países 

de “Primeiro Mundo”, adotou políticas de ajuste econômico nos países de “Terceiro 

Mundo”, que levou à redução de políticas sociais e de seguridade, promovendo a 

intensificação do racismo, da xenofobia, da discriminação de gênero e dos problemas 

ambientais (HUAYANA, 2008).   

 

 A globalização, colocada como um processo inevitável, busca a massificação 

das sociedades para alimentar o mercado capitalista. Introduzindo socialmente novas 

necessidades de consumo, determina que o bem-estar está diretamente relacionado com 

o potencial de consumo individual. Não importa os padrões culturais, todos precisam 

entrar na lógica capitalista para alcançar a suposta qualidade de vida23. 

 

 O que se constata, portanto, é que o processo de desenvolvimento econômico da 

civilização ocidental está diretamente relacionado com a formação dos valores sociais 

predominantes. Confundindo crescimento econômico com desenvolvimento, as 

sociedades ocidentais priorizaram o ter ao invés do ser, estabeleceram padrões de 

consumo insustentáveis para o planeta e menosprezaram outras formas de culturas, 

economia e relacionamentos.  

 

 Aliado ao acúmulo de bens e riquezas está o desenvolvimento técnico-científico. 

Desde o século XVI, com o pensamento reducionista de René Descartes, a proposta 

                                                 
23 No contexto capitalista a qualidade de vida está diretamente relacionada com o acúmulo de bens que 
um indivíduo pode alcançar. O sistema vigente se fundamenta em bases quantitativas, ou seja, no 
potencial econômico individual de consumo.   
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racionalista vem sendo usada como fonte da verdade universal24. Apesar do princípio da 

incerteza, estabelecido pela mecânica quântica25 e da nova proposta de visão sistêmica 

da realidade26, os valores sociais ainda se baseiam em uma perspectiva fragmentada e 

por um modelo patriarcal27 de desenvolvimento. 

 

 Nesse contexto, os povos indígenas aparecem como sociedades à margem do 

“desenvolvimento”, pois, além de sociedades que não mantém a lógica econômica do 

sistema, não comungam dos mesmos valores sociais. O consumo, a tecnologia, o 

acúmulo de bens, a utilização dos recursos naturais em benefício do crescimento 

econômico etc. são fundamentos do modelo neoliberal, que deve ser sustentado em 

nome do “progresso”. 

 

 Os povos indígenas, alheios à lógica neoliberal, baseiam suas economias em um 

modelo de subsistência. Não há a proposta de acúmulo de bens, mas, como ensina 

Clastres (1988), uma relação de domínio do meio natural adaptado e relativo às suas 

necessidades. O planejado excesso de alimentos (mandioca, milho, fumo etc.) é feito 

por motivos de festas, convites, presentes, trocas etc.  

 

 Ainda na contramão do sistema ocidental, está a ausência de força de trabalho 

excessiva para a manutenção da sociedade. O modelo estabelecido pelos indígenas 

proporciona a distribuição do tempo entre plantar, colher, caçar, festejar e conviver com 

a família e a comunidade. Uma noção de tempo distorcida para o “civilizado”, que 

estabeleceu padrões de obtenção de riqueza que requer a maior parte de sua dedicação 

para manter a máquina neoliberal funcionando. 

 

                                                 
24 Segundo Capra (1982), uma das frases desse pensador que se tornou famosa – “Penso, logo existo” – 
reflete bem sua proposta e concepção de mundo. Para Descartes, o universo era visto como uma máquina, 
constituído de objetos separados (teoria mecanicista). Suas análises, portanto, culminaram em uma 
fragmentação das coisas existentes, desde uma separação entre razão e emoção, assim como entre ciência 
e espiritualidade, até as fragmentações de todos os níveis dos saberes. 
25O princípio da incerteza afirmou que a matéria seria algo totalmente alheio a nossa percepção de sentido 
comum do mundo. Nesse sentido, colocou em questão a visão reducionista da lógica racional e a ideia de 
separação entre o observador e o objeto observado.  
26A visão sistêmica propõe a reintegração entre todas as coisas que foram fragmentadas pelo pensamento 
mecanicista. 
27O patriarcalismo se fundamenta na priorização de valores racionais, competitivos, agressivos e 
hierárquicos em detrimento de valores intuitivos, cooperativos, amorosos etc. Utilizando fundamentos da 
filosofia chinesa, seria a priorização do yang (energia masculina) em detrimento do yin (energia 
feminina), que promove um desequilíbrio do universo.   



53 
 

 Pode-se dizer que os povos indígenas estão inseridos na face oculta do sistema 

neoliberal, ou seja, fora do cenário econômico e tecnológico globalizante, mas dentro de 

um contexto social contemporâneo maior. Contrapondo à globalização, os povos 

indígenas figuram na localização. Na lógica capitalista, de um lado estão os ricos 

globalizados e, do outro, os pobres localizados. 

 

 Apesar de a localização ser sustentada pelo processo excludente da globalização, 

sua força propulsora está fundamentada na resistência étnica das minorias, que 

mantiveram suas identidades culturais mesmo diante das imposições do sistema vigente. 

A localização tem fortalecido a afirmação de culturas diferenciadas e impulsionado a 

reivindicação dos povos indígenas em relação aos seus direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam, ao respeito às suas práticas culturais e à 

preservação dos recursos naturais dispostos em suas terras. 
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Marechal Rondon entre os Pareci. 
Foto: Thomaz Reis. Acervo Museu do Índio/Funai. 
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CAPÍTULO II 
A POLÍTICA INDIGENISTA NO BRASIL 

 

 
A consciência dita civilizada do século 

XVI não era capaz de atribuir o 
menor valor que fosse à subjetividade, 

à cultura ao psiquismo ou – ousemos 
o termo – à alma indígena. Essas 

dimensões não chegavam sequer a  
ser percebidas como algo que de fato 

existisse. 
 

 
                                                                                   Espelho Índio. A formação da alma brasileira.  

Roberto Gambini  
 

 

 A política indigenista é orientada pelo indigenismo, que se configura como o 

conjunto de princípios estabelecidos a partir do contato da sociedade envolvente com os 

povos indígenas. Ambas as denominações – “política indigenista” e “indigenismo” – 

são categorias históricas, que se consolidaram efetivamente no século XX. 

 

 Moreira Neto (1971) define o indigenismo como um conjunto de valores, 

normas e modo de ações adotado pelo Estado em relação aos povos indígenas para 

disciplinar as relações e o comportamento desses grupos, conforme os interesses e 

valores da sociedade nacional dominante. 

 

 No Brasil, desde o século XVI, existem instrumentos jurídicos que definem e 

estabelecem uma política voltada para as populações indígenas. De modo geral, a 

legislação portuguesa, em instrumentos próprios como Cartas Régias, Alvarás, 

Regimentos, dentre outros, fundamentava a sua política indigenista com base na 

discussão da legitimidade dos direitos dos povos indígenas sobre o domínio e a 

soberania de suas terras. 

 

 No Brasil colônia (1500 a 1822) pode-se dizer que a política indigenista se 

caracteriza pelos extremos ou, como ressalta Perrone-Moisés (1992), por uma proposta 

tradicionalmente contraditória e oscilante. Passando pela escravização dos indígenas em 

guerras justas, pelos descimentos, pela catequização e pelo esbulho de suas terras, a 
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política indigenista da época se baseava também na defesa pelos missionários da 

liberdade dos indígenas aldeados e na forma pacífica de contato. 

 

 Já no Brasil Império (1822 a 1889), há um endurecimento da legislação em 

relação ao reconhecimento de direitos aos povos indígenas. A partir do século XVIII e 

até meados do século XIX, debatia-se, por exemplo, se os índios “bravos” deveriam ser 

exterminados para “desinfetar” os sertões ou se deveria se concretizar a “civilização” 

dos indígenas para incluí-los na sociedade política (CUNHA, 1992). 

 

 No século XIX, a questão da humanidade dos indígenas também estava em 

pauta nas discussões científicas da época. A preocupação estava em diferenciar 

claramente um antropóide de um ser humano. Fundamentados pelas teorias 

evolucionistas, a ideia sobre os indígenas percorria, inicialmente, a proposta de que 

pertenciam à velhice prematura da humanidade e, posteriormente, a conclusão de que 

estavam inseridos, na verdade, na fase inicial da história, ou seja, na infância do 

processo evolutivo. Os indígenas, caracterizados nesse contexto como primitivos, 

seriam então os testemunhos de uma era pela qual os povos ocidentais já teriam 

passado. 

 

 No século XX, já no contexto republicano, a política indigenista teve alguns de 

seus princípios reformulados. Com a criação do Serviço de Proteção ao Índio – SPI, em 

1910, buscava-se o contato pacífico, a preservação física e cultural dos povos indígenas 

e, ao mesmo tempo, a integração desses índios na comunhão nacional. Ainda 

impregnados pelo evolucionismo e pela noção de progresso estabelecida pelos 

princípios positivistas da época, os indígenas ainda eram considerados povos atrasados, 

não havendo para estes, portanto, alternativa que não fosse a de se tornarem 

“civilizados”. 

 

 Em 1967, o SPI foi substituído pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 

órgão federal indigenista que persiste nos dias atuais. Criado em um contexto histórico 

de avanço das fronteiras econômicas, a FUNAI adotava políticas mais em favor do 

Estado do que dos povos que deveria tutelar. Com base nos preceitos do Estatuto do 

Índio (Lei 6.001/73), favorecia o contato forçado das comunidades indígenas com a 

sociedade envolvente, fundando sua política na proposta integracionista.  
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a legislação indígena se 

moderniza e passa a ser referência internacional para a promoção dos direitos culturais 

dos povos indígenas. O órgão indigenista, então, busca romper com os velhos 

paradigmas da tutela e do assistencialismo e, aos poucos, tem construído políticas 

firmadas na gestão participativa e no protagonismo indígena.  

 

 A seguir, com mais detalhes, porém sem esgotar as fontes e os instrumentos 

jurídicos que marcaram a política indigenista no país, serão relatados os princípios da 

legislação indigenista desde o período colonial até os dias atuais. 

 

 

2.1 – PERÍODO COLONIAL 

 

   O Brasil colônia era regido basicamente pelas mesmas leis existentes em 

Portugal, pois não existiu um direito colonial independente do direito da metrópole. 

Assim, o direito colonial brasileiro respaldava-se nas Ordenações Manuelinas, 

posteriormente nas Ordenações Filipinas e, para questões locais, acresciam-se 

legislações específicas. 

 

Na colônia, o principal documento legal eram os Regimentos dos 
governadores gerais. O rei os assinava, assim como às Cartas Régias, 
Leis, Alvarás em forma de lei e Provisões Régias, auxiliado por 
corpos consultivos dedicados a questões coloniais. O primeiro desses 
conselhos foi a Mesa de Consciência e Ordens, criado em 1532. 
Seguiram-se o Conselho da Índia (1603) e seu sucessor, o Conselho 
Ultramarino (1643). Estes emitiam pareceres que podiam, e 
costumavam ser, sancionados pelo rei, passando a ter valor legal. (...) 
Para o exame de questões específicas que exigiam conhecimentos 
locais que a metrópole não dispunha, o rei ordenava a formação de 
juntas (compostas de autoridades coloniais e religiosas), entre as quais  
a mais importante era a Junta das Missões (PERRONE-MOISÉS, 
1992, p.116-117).  

 

 

 No período colonial, o foco da política indigenista estava na questão da 

liberdade dos indígenas. Os posicionamentos em relação ao tema oscilavam entre a 

defesa da liberdade dos índios pelos missionários, sobretudo os jesuítas, e a 

reivindicação pelos colonizadores da escravização dos indígenas para garantir o 
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rendimento econômico da colônia. Nesse contexto, dividida e pressionada por ambos os 

lados, Portugal teria produzido uma legislação indigenista imersa em contradições. 

 Em alguns momentos, determinava-se a liberdade com restrições do cativeiro a 

alguns casos específicos, em outros, abolia-se totalmente tais casos legais de cativeiros, 

estabelecendo a liberdade absoluta, como nas leis de 1609, 1680 e 1755 (PERRONE- 

MOISÉS, 1992).  

 

 De modo geral, a política indigenista da época não tratava os indígenas de forma 

igualitária, o que produzia mais contradições legais. Dependendo da relação 

estabelecida entre os índios e os colonizadores, a legislação por vezes abrandava o 

contato e por outras enrijecia as regras para assegurar o domínio português. Para os 

índios denominados aldeados e aliados dos portugueses asseguravam-se a liberdade, ao 

passo que aos índios inimigos dos colonizadores e cativos dos índios, permitia-se a 

escravização. 

  

 

2.1.1 – Índios Aldeados e Aliados 

 

 Os índios aldeados e aliados são considerados “índios de pazes” ou “índios 

amigos”, passíveis, portanto, de serem requisitados pelos moradores para trabalhar 

mediante o pagamento de salário. Para estes, dos quais os colonizadores dependiam 

para sustentar e defender a colônia, garantia-se a liberdade. 

 

 A principal defesa à suposta liberdade dos indígenas advinha dos missionários, 

que de forma contraditória recusavam a escravização física dos índios, mas estavam 

permanentemente escravizando seus costumes e tradições. O projeto cristão para os 

povos indígenas minava suas organizações sociais e seus sistemas cosmológicos. 

 

 Sobre as missões jesuíticas, Gambini (2000, p. 24) relata que os jusuítas foram 

mestres em destruir os sistemas de crenças indígenas. “Não era suficiente que os índios 

adotassem certos comportamentos ou repetissem certas palavras, era preciso levá-los a 

renegar sua identidade de origem”. Impondo seus valores religiosos, os indígenas 

chegaram a sentir vergonha por sua nudez e a não mais identificar suas divindades 

religiosas. 
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 Na discussão teológica da época a posição que predominava era de que os índios 

não possuíam alma e que só chegariam a tê-la por meio do batismo. Assim, a conversão 

dos indígenas pelos jesuítas era considerada um grande benefício espiritual a esses 

povos, pois lhes proporcionariam evolução – sairiam da condição primitiva de 

semianimal rumo à condição civilizada de humanidade. 

 

 Como ensina Perrone-Moisés (1992), a política aos indígenas aldeados e aliados 

deveria seguir o seguinte itinerário: eles seriam “descidos”, ou seja, trazidos de suas 

aldeias no interior para junto das povoações portuguesas; com o contato intenso, 

passariam a ser catequizados e civilizados, de modo a se tornarem “vassalos úteis”; 

passariam, então, a trabalhar nas plantações dos colonizadores, a servir como elemento 

fundamental para a formação de novos descimentos e a compor as tropas de guerra 

contra os inimigos indígenas e europeus. 

 

 Os descimentos, concebidos como o deslocamento de povos indígenas inteiros 

para aldeias criadas próximas às povoações coloniais, deveriam resultar do poder de 

convencimento da tropa designada para tal missão28. Sem o uso de violência, buscava-

se persuadir os indígenas com a ideia de que a saída do isolamento seria necessária para 

garantir o seu próprio bem-estar e a sua proteção.    

 

 A localização dessas novas aldeias estava condicionada a critérios de 

conveniência. Algumas, para facilitar a civilização dos indígenas, bem como a 

utilização de sua mão de obra, eram formadas bem próximas aos estabelecimentos dos 

portugueses. Outras, com finalidade estratégica de defesa, eram localizadas distantes 

das povoações coloniais. 

 

 De qualquer forma, independente da localização, as terras das aldeias sempre 

foram garantidas aos indígenas. Esse reconhecimento aparece pela primeira vez no 

Alvará de 26/07/1596 e será retomado nas Leis de 1609 e 1611. Perrone-Moisés (1992) 

ressalta que várias Provisões tratam da demarcação e garantia de posse dos indígenas 

sobre essas terras. 

                                                 
28 Desde a Lei de 24/02/1587, é obrigatória a presença de missionários junto às tropas de descimento 
(PERRONE-MOISÉS, 1992). 
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 A administração das aldeias caracterizava-se pela contradição e pela oscilação 

dos encarregados. Em alguns momentos, estava a cargo dos missionários, que, além de 

responsáveis pela catequização, deveriam organizar o trabalho na aldeia e repartir os 

trabalhadores indígenas entre os moradores e a Coroa. Em outros momentos, criou-se a 

figura do capitão da aldeia, posição ocupada por um morador para exercer junto com o 

governo espiritual dos jesuítas o governo temporal. 

 

 Vale ainda mencionar que em alguns locais, como no Maranhão, a 

administração das aldeias se dava pelos missionários e pelos chefes indígenas, 

proibindo-se, expressamente, o governo de capitães das aldeias.  

 

 De forma contrária, o Diretório de 1757 determinava que a administração da 

aldeia deveria ser feita pelos diretores das povoações de índios, pois os indígenas seriam 

incapazes de se autogovernarem. Ainda nesse contexto de oscilações, houve momentos 

em que a administração das aldeias estava a cargo somente dos moradores.  

 

 Embora considerados em liberdade, nos aldeamentos os indígenas eram mal 

pagos e explicitamente explorados em sua força de trabalho. As regras eram rígidas e a 

liberdade que possuíam era a de obedecer ao sistema imposto. 

 

Ali, toda a vida indígena é regulada para grupos por sexo ou por 
idade, que tinham tarefas prescritas a cumprir, desde a madrugada até 
o anoitecer, em horários assinalados por sinos: hora de trabalhar na 
roça, na caça, na pesca, na fiação, na tecelagem etc. (RIBEIRO, 1995, 
p. 93). 
 

 
 Uma das principais funções dos índios aldeados era compor as tropas 

portuguesas para lutar nas guerras contra os índios inimigos e os estrangeiros. Além dos 

aldeados, em tempos de guerra, os indígenas aliados também eram chamados para lutar 

ao lado dos moradores. Buscava-se proteger as vilas e as plantações dos ataques dos 

índios hostis e as fronteiras dos ataques dos inimigos europeus. 

 

 Diante da dependência dos moradores em relação aos serviços prestados pelos 

índios aldeados e aliados, recomendava-se sempre que os indígenas fossem tratados de 
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forma pacífica. No entanto, invariavelmente, os colonos mal tratavam os indígenas e 

desrespeitavam as condições de utilização de sua mão de obra. 

 

 Os abusos levaram a Coroa a nomear um procurador para representar os 

indígenas na defesa dos seus direitos. Seria uma pessoa encarregada de requerer a 

justiça em nome dos indígenas, já que estes não eram considerados capazes de requerer 

por si só. Perrone-Moisés (1992) relata que o procurador dos índios é mencionado no 

Alvará de 26/07/1596, na Lei de 09/04/1655 e no Regimento das Missões de 1686. 

 

 Outra figura, que também deveria atuar em defesa dos direitos e interesses 

indígenas, era o Ouvidor Geral, o qual era chamado para verificar se todas as ordens 

estabelecidas relacionadas aos índios estavam sendo respeitadas.  

 

 

2.1.2 – Índios Inimigos e os Cativos dos Índios 

 

 Aos índios inimigos dos colonizadores não haveria outro destino senão o de 

serem escravizados. A legalidade de tal ato se fundamentava em documentos da época 

que permitiam a escravização dos indígenas em duas circunstâncias – em caso de guerra 

justa e por motivo de resgate. 

 

 Conforme análises doutrinárias da época suscitavam dúvidas sobre quais 

motivos seriam de fato legítimos para justificar a guerra justa. De modo geral, esta se 

fundamentava na recusa dos indígenas à conversão, quando se tornavam obstáculos à 

propagação da fé, nos casos em que hostilizavam colonos, atacando suas propriedades e 

seus povoados erguidos em terras indígenas ou quando ocorria a quebra de pactos 

celebrados.  

 

A simples recusa à aceitação da fé parece que não seria motivo suficiente para 

promoção de uma guerra justa. Já o impedimento à pregação era tido como causa 

justificável para que a guerra acontecesse, pois ninguém poderia atrapalhar o projeto 

civilizatório que se buscava concretizar na colônia recém ocupada.  
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Perrone-Moisés (1992) relata que a principal justificativa da guerra era a 

preexistência de hostilidade por parte do inimigo. No entanto, para evitar os abusos 

cometidos pelos colonizadores, a Coroa exigia que se provasse a hostilidade e a 

inimizade dos povos com os quais se pretendia guerrear. Assim, as descrições sobre a 

“fereza”, a “crueldade” e a “barbaridade” dos supostos inimigos, que ninguém poderia 

trazer à civilização, eram feitas com riqueza de detalhes. 

 

Considerando que muitos desses inimigos foram construídos pelos 

colonizadores, que cobiçavam a mão de obra indígena para suas lavouras e indústrias, a 

Coroa portuguesa, buscando coibir os abusos, chegou, por vezes, a proibir totalmente as 

guerras e a escravização de indígenas, como determinava a Lei de 14/04/1680. 

 

Diante de uma política indigenista contraditória, constata-se que os instrumentos 

legais que ora concediam o direito de escravizar os indígenas e ora condenavam as 

ações escravistas eram definidos pelas pressões sofridas pela Coroa e por seus interesses 

econômicos. Ferro (2005) relata que quando pressionada pelos jesuítas, a metrópole 

condenava as ações escravistas, quando cobrada pelos colonos e acossada com a dívida 

externa que nunca liquidava, concedia o direito de escravizar.  

 

Outros dois motivos que se levantavam como justificativas para a guerra eram a 

antropofagia e a salvação das almas. No entanto, Perrone-Moisés (1992) relata que não 

havia consenso sobre a utilização isolada desses motivos para que a guerra de fato se 

justificasse.  

 

Quando os índios bárbaros não eram mortos nas guerras promovidas pelos 

colonizadores, eram escravizados e tratados como prisioneiros de guerra. Podiam ficar 

nas mãos dos vencedores ou serem vendidos, sendo que o valor recebido pela venda 

deveria pagar a despesa feita na guerra, os impostos relacionados à Coroa e, havendo 

sobra, uma parte deveria ser dada ao governador e outra repartida entre os combatentes. 

 

A escravidão também era considerada lícita em caso de resgate, ou seja, quando 

os colonizadores compravam ou resgatavam pessoas que estavam em cativeiros dos 

indígenas. Apesar dos “resgatados” ficarem a mercê daqueles que os resgatavam, que 
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deveriam promover a civilização dos cativos, havia a previsão de um prazo para o 

cativeiro decorrente de resgate. 

 

Uma vez pago em trabalho o preço do resgate, o cativo será livre, a 
não ser em alguns momentos em que se considera que tendo sido pago 
um preço acima do estipulado, o comprador possa valer-se dos 
serviços do resgatado pelo resto de sua vida. Na Lei de 10/09/1611, o 
tempo definido é de dez anos para que os “resgatados” fiquem livres, 
a não ser que o preço pago por ele seja superior ao declarado pelo 
“governador e os adjuntos” (PERRONE-MOISÉS, 1992, p. 128). 

 

 

2.1.3 – Os Indígenas e a Era Pombalina 

 

 Para contextualizar o momento histórico e compreender a ideologia dominante 

no Brasil colonial em relação aos povos indígenas, vale mencionar as influências 

recebidas pelas determinações científicas, presentes desde o Renascimento, que 

resultaram em uma nova concepção de mundo, baseada na supremacia da razão.  

 

 O cientificismo, que como veremos perpetuou no século subsequente e como já 

foi mencionado encontra respaldo ainda hoje na sociedade ocidental, transcendeu as 

teorias acadêmicas e passou a se tornar na Europa oitocentista instrumento de 

fortalecimento político e econômico da classe burguesa. 

 

 Em Portugal, esses ideais se manifestaram de forma mais evidente na 

administração do Marquês de Pombal, na primeira metade do século XVIII. 

Representante do despotismo esclarecido foi responsável por várias reformas 

administrativas, econômicas e sociais em Portugal. Tinha como objetivo racionalizar a 

administração sem enfraquecer o poder real. 

 

 O individualismo burguês característico da era pombalina repercute na vida 

social e econômica da Colônia. Como exemplo, vale citar a intervenção proposta nos 

aldeamentos por meio da planificação e do controle social. O Alvará de 7 de junho de 

1757 cria o Diretório dos Índios, determinando que estes, enquanto não tivessem 

capacidade para se autogovernarem, seriam dirigidos por um Diretor, que deveria 

nomear o Governador e o Capitão Geral do Estado. 
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 Os diretórios pombalinos dão origem à tutela indígena, instituto presente ainda 

hoje na legislação e na política indigenista. A suposta incapacidade indígena exigia a 

nomeação de alguém para representá-los, papel exercido na época pelos Diretores dos 

aldeamentos e, posteriormente, pelo órgão federal indigenista. 

 

 Outra medida adotada pelo Marquês de Pombal, com grande repercussão na 

organização social da Colônia, foi a expulsão dos jesuítas, em 1759. Diante do 

racionalismo vigente, o Estado burguês proposto por Pombal não poderia aceitar que 

uma ordem religiosa atuasse com tanta independência, influenciando, mesmo também, 

na gestão econômica da Colônia. 

 

Era preciso erradicar a presença missionária para que os índios fossem 
apropriados como “objetos de governo”. O Zeitgeist na Europa 
apontava para posições iluministas e Pombal inalou profundamente 
aquele ar do tempo cujo sopro foi sentido pelos povos indígenas do 
outro lado do Atlântico. Os quarenta anos de vigência do Diretório 
foram uma sucessão de equívocos, sendo o mais desastroso para os 
índios o poder e os desmandos dos “diretores” de índios, os executores 
de uma política integracionista humanista em princípio, mas 
extremamente aberta a abusos (RAMOS, 1999, p. 7).  

 
 

 Considerando que as regras instituídas pelo Diretório não eram internamente 

respeitadas, houve um declínio da produção agrícola e a mão de obra indígena passou a 

ser explorada de forma desmedida. Outra grave consequência foi o agravamento da 

crise demográfica, que segundo Raminelli (1998) foi provocada pelas epidemias nos 

aldeamentos, pelo trabalho excessivo, pela fome, pelos suicídios, abortos e consumo de 

aguardente. 

 

 Diante das catástrofes provocadas pelo Diretório, os indígenas buscavam migrar 

para outras regiões, o que gerava conflitos e uma nova distribuição espacial dos povos 

indígenas em território colonial. Heckenberger (2001) relata que nesse período, entre 

1750 e 1884, ocorre a chegada dos Trumai, dos Suyá e dos Bakairi no Alto Xingu. Em 

seguida, aparecem os grupos Karib Yarumá, Ikpeng, Tupi Manitsawá e Arawine29.   

 

                                                 
29  Não há uma comprovação formal de que essa movimentação dos indígenas para a região do Alto Xingu 
é consequência da ação do Diretório, no entanto, vale considerar a hipótese. 
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 Com o fim da era pombalina, o Diretório foi abolido pela Carta Régia de 12 de 

maio de 1798, libertando os indígenas do jugo dos diretores. Com isso, qualquer pessoa 

teria o direito de estabelecer contato com os índios para promover a sua educação e 

utilizá-los como força de trabalho. Assim, como ressalta Moreira Neto (1988), a tutela 

dos índios passou das mãos dos padres para a dos diretores e depois para qualquer um, o 

que configurou uma crise na definição da administração tutelar, que só deverá ganhar 

novos contornos com a promulgação do Decreto nº 426, de 24 de julho de 1845 

(Regulamento acerca das Missões de Catequese e Civilização dos Índios). 

 

 

2.2 – SÉCULO XIX 

 

 Durante o século XIX o Brasil passou por três regimes políticos: Colônia, 

Império e República Velha. No entanto, dois terços desse período estavam sob o regime 

imperial, que se iniciou com a independência do Brasil em 1822 e finalizou com a 

proclamação da República em 1889. 

 

 Moreira Neto (1971) ressalta que diante das profundas transformações sociais, 

econômicas, políticas etc. ocorridas durante o século XIX, o período se torna de grande 

relevância para o estudo da política indigenista brasileira. 

 

“(...) É nesse período histórico que os índios, como um todo, após 
esforços espontâneos ou induzidos de ajustamentos e de integração à 
sociedade dominante (alguns dramáticos, como a participação 
indígena na Cabanagem) perdem, de vez, seu lugar na história 
nacional, para recolherem-se ao estado de marginalidade e de 
progressiva diminuição populacional que os caracteriza nos dias 
atuais, absolutamente insignificantes como entidades demográficas ou 
culturais inexistentes, na prática, como sujeitos de direitos” 
(MOREIRA NETO, 1971, p. VII).   

 

 

 Nesse contexto, a política indigenista foi marcada pelas disparidades e pelos 

interesses que se foram consolidando ao longo da história nacional. Cunha (1992, p. 

133), na tentativa de caracterizar o século como um todo, relata que uma mudança 

paradigmática nesse período foi o fato de a questão indígena ter deixado de ser uma 

questão de mão de obra para se tornar uma questão de terras. “A mão de obra indígena 
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só é ainda fundamental como uma alternativa local e transitória diante de novas 

oportunidades. É o caso da extração da borracha natural da Amazônia ocidental 

enquanto não se estabeleceu a imigração de trabalhadores nordestinos”. 

 

 O século XIX é o período de formação da estrutura agrária nacional, que impôs 

seus valores e interesses à política indígena do país. Época de formação das grandes 

fazendas privadas para a produção de café e outros gêneros de exportação; de incentivo 

à imigração de colonos europeus, que substituiriam a mão de obra escrava e 

valorizariam a imagem do Brasil30.  

 

 Moreira Neto (1971) relata que o Brasil independente da primeira metade do 

século XIX ainda estaria preso à estrutura agrária colonial, não havendo qualquer 

mudança perceptível nos modos tradicionais de relacionamento entre a classe 

dominante e o povo (predominantemente negro, índio e mestiço). O país, assumindo 

como própria uma ideologia que é fundamentalmente europeia e colonialista, dá 

continuidade à política de extermínio dos indígenas, praticada de forma contrária ao que 

determinava a legislação.    

 

 O cientificismo evolucionista que predominava na época serviu perfeitamente 

aos ideais de desconsiderar a existência indígena no país. Questionando a humanidade 

dos indígenas, as teorias de que esses seres “primitivos” não seriam propriamente 

humanos, legitimava toda e qualquer política indigenista genocida e/ou assimilacionista.  

 

  Como ensina Cunha (1992), a preocupação científica estava em demarcar 

claramente as diferenças entre os antropóides e os humanos. Como exemplo, cita 

Blumenbach, um dos fundadores da antropologia física, que ao analisar um crânio de 

Botocudo, classifica-o a meio caminho entre o orangotango e o homem. 

 

 Com o mesmo propósito, utilizou-se o critério da perfectibilidade. O homem era 

denominado o animal que se autodomestica e se alça acima de sua própria natureza, 

                                                 
30  “O incentivo à imigração maciça de colonos europeus livres servirá duplamente à imagem “europeia” 
do Brasil que se quer impor: em primeiro lugar, porque moderniza e dá maior eficiência à produção rural 
e urbana, substituindo a força de trabalho escravo (...). Em segundo lugar, a fixação de colônias de 
agricultores europeus em áreas virgens das províncias do leste e do sul brasileiros implica não só no 
desenvolvimento viável e pouco oneroso dessas regiões, como elimina, de modo quase natural e 
necessário, os enclaves indígenas que ali conseguiram sobreviver (...)” (MOREIRA NETO, 1971, p. IX).  
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portanto, capaz de atingir a perfeição. Já os indígenas, incapazes de vencer a natureza 

animal, teriam apenas a figura humana, o que confirmava a sua animalidade. 

 

 Para ilustrar o referido posicionamento da época, vale citar o discurso do 

senador Dantas de Barros Leite, citado pelo historiador Varnhagen: 

 

No Reino animal, há raças perdidas; parece que a raça índia, por um 
efeito de sua organização física, não podendo progredir no meio da 
civilização, está condenada a esse fatal desfecho. Há animais que só 
podem viver e produzir no meio das trevas; e se os levam para a 
presença da luz, ou morrem ou desaparecem. Da mesma sorte, entre as 
várias raças humanas, o índio parece ter uma organização 
incompatível com a civilização (VARNHAGEN, 1867 apud CUNHA, 
1992).   
 

 

 Novas teorias classificatórias das diversas sociedades existentes foram surgindo 

ao longo do século XIX, como aquela que passou a consagrar os indígenas, bem como 

outros tantos povos não ocidentais, como sociedades na infância, ou seja, como povos 

“primitivos”. Os indígenas, para fins práticos, eram divididos em “bravos”, aqueles que 

vão sendo progressivamente encontrados e guerreados nas fronteiras do Império31, e os 

“domésticos” ou “mansos”, que haviam sido “domesticados” em séculos anteriores e 

viviam de forma sedentária nos aldeamentos, sob o jugo das leis (CUNHA, 1992). 

 

 Outra forma de se referir aos indígenas era por meio da designação Botocudo, 

que era considerado o inimigo de indomável ferocidade contra quem se guerreava nas 

primeiras décadas do século.  A denominação fazia referência aos botoques labiais e 

auriculares usados por esses indígenas. Os grupos que eram assim chamados, também 

denominados Aimorés, pertenciam ao tronco linguístico macro-jê (grupo não tupi) e 

ocupavam as regiões que se estendiam do sul da Bahia ao norte do Espírito Santo e 

região do Vale do Rio Doce. 

 

 Nessa época, os indígenas no país eram também classificados como Tupi e 

Guarani, representando, como ensina Cunha (1992, p. 136), a autoimagem que o Brasil 

                                                 
31 Como relata CUNHA (1992), são os grupos dos afluentes do rio Amazonas, do Araguaia, do Madeira, 
do Purus, dentre outros; grupos também, sobretudo no fim do século, do oeste paulista ou da nova zona 
de colonização alemã nas províncias do sul.  
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fazia de si mesmo. “É o índio que aparece como emblema da nova nação em todos os 

momentos, alegorias e caricaturas. É o caboclo nacionalista da Bahia, é o índio do 

romantismo na literatura e na pintura. É o índio bom e, convenientemente, é o índio 

morto”.  

 

 Com base nas ideias de José Bonifácio32, as recomendações de se usarem meios 

mais brandos no trato com os indígenas passou a fazer parte do discurso oficial. Não 

que isso tenha se tornado um consenso entre os estadistas, mas se sobrepôs aos 

discursos ofensivos que propunham atos de violência contra os indígenas.  

 

 Em seus Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos do Império do 

Brasil a civilização dos índios aparece como condição sine qua non para a construção 

de um moderno Estado nacional, pois este dependia de uma homogeneidade da nação 

brasileira, o que exigia uma política que eliminasse as diferenças raciais, culturais, 

cívicas e legais existentes. 

 

 Ao mesmo tempo em que defendia a necessidade de integrar os indígenas à 

comunhão nacional, ressaltava a dificuldade de civilizá-los. Dentre as propostas, 

estavam a catequização e a educação dos indígenas e a importância em instruí-los para a 

organização do trabalho. 

 

 Nos debates que antecederam a promulgação da primeira Constituição Federal 

brasileira de 1822 o projeto apresentado por José Bonifácio foi elogiado e reapresentado 

à Assembleia Constituinte do Brasil independente com pequenas modificações. Os seus 

apontamentos sobre a civilização dos indígenas receberam parecer favorável da 

Assembleia Constituinte, no entanto não foram incorporados ao projeto da Constituição, 

que se limitou a declarar a competência das províncias para promover a civilização dos 

indígenas. 

 

                                                 
32 José Bonifácio está diretamente envolvido com o processo de independência do Brasil. Foi nomeado 
como Ministro do Reino e dos Estrangeiros por D. Pedro I, tornando-se Ministro do Império e Negócios 
Estrangeiros após a oficialização da independência. Em 1823, pede demissão do cargo e se torna 
deputado da Assembleia Constituinte. Após o encerramento das atividades da Assembleia, vive um 
período de exílio (1823-1829), retornando posteriormente ao cenário político brasileiro, sendo ainda 
indicado, em 1831, como tutor de D. Pedro II (COSTA, 2010). 
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 A descentralização do poder de legislar sobre a questão indígena se consolida 

com a abdicação de D. Pedro I e com a promulgação do Ato Adicional de 1834, que 

passa a dar mais autonomia às províncias. Com isso, estas passam a adotar medidas 

anti-indígenas.  

 

No Ceará, a Assembleia Provincial apressa-se em extinguir, em 1835, 
duas vilas de índios, seguidas de mais algumas em 1839. Em Goiás, o 
presidente da província organiza em 1835 e 1836 expedições 
ofensivas contra os índios Canoeiros e Xerente e os quilombos, 
oferecendo-lhes as alternativas seguintes: se aceitassem a paz, seriam 
expulsos de seus territórios e suas lavouras queimadas, para que não 
retornassem; seriam mortos e escravizados, caso não aceitassem 
(CUNHA, 1992, p.138). 

 

 

 Os aldeamentos indígenas, que ainda existiam no período imperial, eram 

considerados pelo documento indigenista geral do Império (Regulamento das Missões 

de 1845), como uma transição para a assimilação completa dos índios. Nesse processo, 

os missionários eram considerados atores fundamentais para a conquista do território, 

pois sabiam como controlar os indígenas por meio da catequese. Assim, para recompor 

o vazio deixado pela saída dos jesuítas, diversas ordens religiosas vieram para o país 

para participar das missões que tinham como objetivo final a apropriação das terras 

indígenas.  

 

 Apesar dessa política, vale ressaltar que os direitos dos indígenas sobre as suas 

terras estavam claramente expressos. Cunha (1992) ressalta que na Carta Régia de 

2/12/1808, D. João VI havia declarado que as terras conquistadas dos índios em guerras 

justas eram devolutas, o que implicava no reconhecimento do direito originário dos 

indígenas sobre essas terras. Em 1819, a Coroa declara que as terras das aldeias são 

inalienáveis, não podendo, portanto, serem consideradas devolutas. 

 

 Nos Apontamentos de José Bonifácio também há referência a esses direitos dos 

indígenas sobre suas terras, bem como na Lei de Terras de 1850. Sobre esta, vale citar a 

explicação de João Mendes Jr. (1912) referendada por Cunha (1992): 

 

(...) Fica claro que as terras dos índios não podem ser devolutas. O 
título dos índios sobre suas terras é um título originário, que decorre 
do simples fato de serem índios: esse título do indigenato, o mais 
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fundamental de todos, não exige legitimação. As terras dos índios, 
contrariamente a todas as outras, não necessitaram, portanto, ao ser 
promulgada a Lei das Terras, de nenhuma legitimação (MENDES JR., 
1912 apud CUNHA, 1992). 
  

 A Lei 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como Lei de Terras33, instituiu 

uma nova concepção da propriedade, que passou a ser definida com base na exploração 

econômica, ou seja, a terra só se tornaria acessível àqueles que pudessem explorá-la 

lucrativamente. Uma mudança que refletia os interesses da burguesia cafeeira, classe 

dominante na época, que já vislumbrava a substituição da mão de obra escrava pela 

assalariada. 

 

 Conforme Rocha (1998), para que a proposta se concretizasse, o Estado assumiu 

o papel de intermediador entre as terras de domínio público (devolutas) e as de domínio 

privado, promovendo demarcações e regularizações fundiárias. Tais medidas facilitaram 

o processo de concentração da propriedade, o que dificultou o acesso dos homens livres 

pobres à posse da terra, levando-os, diante da falta de alternativa, a se engajarem como 

mão de obra assalariada. 

 

 Especificamente em relação à questão indígena, a Lei de Terras previa que o 

Governo reservaria terras devolutas para a colonização dos indígenas. No entanto, em 

outro dispositivo autorizava o Governo a vender essas terras. Diante da abertura dada 

para que a posse indígena sobre a terra fosse desconsiderada, intensificou-se o processo 

de esbulho dessas terras, notadamente no leste e nordeste do Brasil.  

 

 Uma das formas das frentes colonizadoras colocarem em dúvida os direitos dos 

indígenas sobre as suas terras era questionar a forma de ocupação indígena. Diziam que 

eles não tinham noção de propriedade, que não sabiam distinguir o teu do meu, pois 

eram errantes e não se apegavam ao território. Dessa forma, não poderiam ser 

considerados proprietários dessas terras, o que legitimava ainda mais o genocídio que se 

perpetuou ao longo da história nacional.  

 

                                                 
33  Foi regulamentada por meio do Decreto n° 1318, de 30 de janeiro de 1854. 
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 Em 1889, proclama-se a República no Brasil e o país passa a ser regido pelos 

ideais positivistas que, sob a égide da ordem e do progresso, integrariam 

definitivamente as sociedades indígenas na comunhão nacional.  

 

 Os positivistas fundamentavam suas teorias na proposta evolucionista, assim as 

sociedades indígenas, que viviam em estágio primitivo, poderiam evoluir se, 

pacificamente, fossem protegidas e educadas. Apesar da visão preconceituosa, Cunha 

(1992) ressalva que os positivistas advogaram no Brasil uma política indigenista das 

mais respeitosas que se teve notícia. Para ilustrar, menciona o Projeto de Constituição 

Positivista de 1890, que em seu artigo primeiro declara: 

 

Art. 1º. A República dos Estados Unidos do Brasil é constituída pela 
livre federação dos povos circunscritos dentro dos limites de extinto 
império do Brasil. Compõe-se de duas sortes de estados confederados, 
cujas autonomias são igualmente respeitadas, segundo as formas 
convenientes a cada caso, a saber: 
I. Os Estados Ocidentais Brasileiros sistematicamente confederados e 
que provêm da fusão do elemento europeu com o elemento africano e 
o americano aborígine. 
II. Os Estados Americanos Brasileiros empiricamente confederados, 
constituídos pelas hordas fetichistas esparsas pelo território de toda a 
República. A federação deles limita-se à manutenção das relações 
amistosas hoje reconhecidas como um dever entre nações distintas e 
simpáticas, por um lado; e, por outro lado, em garantir-lhes a proteção 
do governo federal contra qualquer violência, quer em suas pessoas, 
quer em seus territórios. Estes não poderão jamais ser atravessados 
sem o seu prévio consentimento pacificamente solicitado e só 
pacificamente obtido (LEMOS e MENDES, 1890 apud CUNHA, 
1992, p. 136). 

 
 

 Como se constata, a referida Constituição tinha como proposta reconhecer a 

alteridade entre os povos, estabelecendo a autonomia entre os Estados (Ocidentais e 

Americanos) de forma respeitosa. No entanto, o projeto não saiu do papel, pois a 

Constituição homologada foi a de 1891, que descartou a proposta inicial e não fez 

qualquer referência à questão indígena. 

 

 Grande personagem do fim desse século, que marcou a história dos povos 

indígena no país, foi o positivista Cândido Mariano da Silva Rondon, conhecido como 

Marechal Rondon, que se notabilizara pelo contato pacífico estabelecido com os povos 

indígenas.  
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 Rondon inicia a sua grande jornada com os povos indígenas, a partir de sua 

participação na Comissão de Construção das Linhas Telegráficas de Cuiabá a Registro 

do Araguaia, em 1889, chefiada pelo coronel Gomes Carneiro. Tornou-se chefe do 

distrito telegráfico do Mato Grosso em 1892, passando a liderar várias expedições de 

instalação de linhas telegráficas no interior do país.  

 O assunto será aprofundado no próximo tópico, visto que sua ação indigenista 

está diretamente relacionada com a criação do Serviço de Proteção ao Índio – SPI, já no 

século XX (1910). 

 

 

2.3 – DO SÉCULO XX AOS DIAS ATUAIS 

 

 Como positivista, Marechal Rondon conjugava a concepção de que os indígenas 

eram povos primitivos e que, portanto, a integração seria a única forma de tirá-los do 

atraso cultural em que viviam. A sua relevância na defesa dos povos indígenas não 

advém desses ideais, mas da notável sensibilidade de um homem que se comoveu com 

as diferenças culturais e que lutou para que o contato, considerado na época como 

inevitável, fosse estabelecido de forma pacífica34. 

 

 A instalação de linhas telegráficas no interior do país fazia parte do projeto de 

avanço das fronteiras econômicas e da garantia da soberania nacional por meio da 

ocupação dos vazios demográficos. A comunicação estabelecida pelas linhas 

telegráficas e pela construção de estradas promoveria a expansão agrícola, evitaria as 

invasões estrangeiras e, como relata Biggio (2000), cumpriria com os interesses 

regionais da elite e do capital internacional que investia nos projetos econômicos 

brasileiros. 

 

 No início do século XX, o cenário brasileiro em relação aos povos indígenas 

explicitava as consequências desastrosas e ineficientes promovidas pela política 

indigenista do século anterior. As ações de catequese e de civilização não haviam 

conseguido converter os indígenas, nem impedir seu extermínio, visto que foram 

                                                 
34 Sua ação indigenista, sintetizada na sua famosa frase,  “Morrer, se preciso for; matar, nunca”,  inspirou 
indigenistas importantes que o procederam, como os irmãos Villas Bôas. 
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drasticamente contaminados pelas doenças trazidas pelos não índios ou mortos 

brutalmente nas ações de “limpeza da área” para que a imigração europeia se 

concretizasse e para garantir a especulação das terras. 

 

 A situação se agravou com as notícias que foram veiculadas nacionalmente 

sobre a resistência promovida pelos indígenas Kaingang do estado de São Paulo contra 

a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil que atravessava seu território. 

Houve conflito armado entre indígenas e operários, o que atraiu a atenção da mídia e da 

população nacional para a situação dos indígenas no país. 

 

 No mesmo período, os “Botocudos”, no Espírito Santo e em Minas Gerais, 

lutavam para impedir a invasão de suas terras por colonos. E nos estados do sudeste e 

sul do país, sobretudo em Santa Catarina e Paraná, acenderam-se as disputas por terras 

entre indígenas e imigrantes europeus recém chegados. “O extermínio dos índios não 

era só praticado, mas defendido e reclamado como o remédio indispensável à segurança 

dos que construíam uma civilização no interior do Brasil” (RIBEIRO, 1997, p. 128). 

 

 A má reputação do Brasil em relação à política estatal voltada aos povos 

indígenas também se tornou notícia internacional. Em 1908, no XVI Congresso de 

Americanistas, ocorrido em Viena, na Áustria, o Brasil foi denunciado como um país 

que estava promovendo uma política de extermínio aos povos indígenas. Diante dessa 

repercussão, o Estado brasileiro começou a considerar a necessidade de promover uma 

ação de assistência e proteção leiga aos povos indígenas.  

 

 

2.3.1 – Serviço de Proteção ao Índio 

 

 Em 1910, o Governo Federal, por meio do Decreto-Lei nº 8.072, de 20 de junho 

de 1910, criou o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores 

Nacionais – SPILTN, que mais tarde, em 1918, tornou-se apenas Serviço de Proteção ao 

Índio – SPI. Com objetivo de promover proteção aos indígenas e, ao mesmo tempo, 

assegurar a implementação de uma estratégia de ocupação territorial, o SPI ficou em 

exercício até o ano de 1967, quando foi substituído pela Fundação Nacional do Índio – 

FUNAI. 
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 A criação, portanto, de um órgão federal para estruturar a política indigenista se 

tornava necessária para modificar a imagem do país em relação ao tratamento dado aos 

povos indígenas e para garantir que estes não se tornariam empecilho aos projetos 

desenvolvimentistas em andamento. A estratégia utilizada era a de “pacificar” os 

indígenas por meio de ações assistencialistas para que a integração dessas comunidades 

se concretizasse. 

Eliminar as diferenças com um processo de integração compulsório 
das sociedades indígenas era parte da solução concebida para resolver 
o dilema do Brasil, que era estabelecer as bases de sua nacionalidade, 
em meio a uma sociedade fragmentada e descontínua, ocupar o 
território e fortalecer o Estado republicano nascente (FERRO, 2005). 
 

 

 Para dirigir o novo órgão foi convidado o então Coronel Cândido Mariano do 

Silva Rondon que, como já foi mencionado, havia se notabilizado pelos trabalhos de 

instalação das linhas telegráficas no interior do país e pelo contato pacífico que havia 

estabelecido com povos indígenas.  

 

 A tutela exercida pelo Estado em relação aos povos indígenas passou a vigorar 

com o Decreto Lei de 1928. Mesmo que os silvícolas já estivessem no rol dos 

indivíduos considerados relativamente incapazes a certos atos da vida civil, pelo Código 

Civil de 1916, o exercício da tutela, na época exercida pelo SPI, ocorreu de fato doze 

anos mais tarde (LIMA, 1998). 

 

 Com o Decreto instituiu-se uma classificação dos indígenas, o que foi, 

posteriormente, acompanhado pelo Estatuto do Índio, em 197335. Os índios passaram a 

ser classificados conforme o seu grau de integração na sociedade nacional: nômades, 

aldeados, pertencentes a povoações indígenas e pertencentes a centros agrícolas. 

 

 A política indigenista na década de 1930, como estratégia de planificação do 

poder da burguesia urbana que assumia o poder, adequou-se então às categorias 

indígenas.  

 

                                                 
35  O Estatuto do Índio estabeleceu a seguinte classificação dos indígenas: isolados, em vias de integração 
e integrados (art. 4°, Lei 6.001/73). 
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Os postos de atração, vigilância e pacificação eram responsáveis pelo 
contato inicial com grupos arredios; os postos de assistência, 
nacionalização e educação para comunidades já sedentarizadas, com 
possibilidade de se dedicarem à agricultura e à pecuária, onde 
deveriam ser criadas escolas primárias para adultos e crianças, escolas 
de ensino agrícola, espaços para a experimentação de processos da 
produção e serviço de assistência à saúde; e postos indígenas de 
fronteira, para interiorizar as comunidades indígenas no território 
brasileiro (FERRO, 2005, p. 54). 
 

 A primeira Constituição Federal brasileira que fez referência aos direitos 

indígenas foi a Constituição de 1934, na qual se assegurou aos índios a posse de seus 

territórios e foi atribuída à União a competência para legislar sobre questões indígenas. 

As Constituições seguintes, de 1937 e 1946, mantiveram os mesmos preceitos. 

 

 Outro marco importante do indigenismo brasileiro foi a Expedição Roncador-

Xingu, instituída pela Portaria Federal nº 77, de 3 de junho de 1943. Como ensina Bôas 

Filho (2006), o objetivo era explorar a região Central do Brasil para estabelecer 

“núcleos civilizatórios” e assim concretizar a ocupação territorial do país, garantindo a 

soberania da nação. A sua relação com a questão indígena, assim como as expedições 

para a instalação de linhas telegráficas, está no contato estabelecido pelos 

expedicionistas com os povos indígenas que foram encontrando ao longo do caminho e 

pelas ações originadas desse contato. 

 

 É nesse contexto que entram no cenário nacional os irmãos Villas Bôas 

(Orlando, Cláudio e Leonardo), personagens que se destacaram por suas ações 

indigenistas que transcenderam as metas institucionais da Expedição Roncador-Xingu, 

da qual participaram. A partir do contato com os povos indígenas, “passaram a dedicar a 

vida à proteção e preservação desses povos” (BÔAS FILHO, 2006, p. 19).  

 

 No fim da década de 1950, o SPI entrou em uma fase de visível decadência 

ideológica e administrativa. O órgão não conseguia mais prestar assistência adequada 

aos povos indígenas e os direitos dos índios à posse de suas terras foram sendo cada vez 

mais desrespeitados pelo avanço das fronteiras econômicas. Aliado a essa ineficiência 

do órgão, funcionários do SPI foram acusados de improbidade administrativa, inclusive 
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em relação à gestão do patrimônio indígena, o que gerou uma repercussão negativa da 

política indigenista do país em âmbito nacional e internacional36.  

 

 Em 1961, contradizendo os maus feitos das ações do órgão federal indigenista, 

foi criado o Parque Indígena do Xingu – PIX37, no estado do Mato Grosso que, como 

veremos mais adiante, foi fruto da ação de indigenistas contrários à política de integrar a 

qualquer custo os indígenas na sociedade nacional dominante. 

 

 Em 1964, os militares assumiram o poder e, durante alguns anos, passaram a 

controlar o SPI, o que intensificou a má reputação da política indigenista brasileira. 

Promoveram uma devassa no órgão, culminando em diversas acusações de participação 

de funcionários em atos de tortura e massacre de indígenas. Devido à repercussão 

internacional dos supostos crimes e irresponsabilidades administrativas cometidos 

contra os índios, nesse período, o SPI foi extinto e, em seu lugar, criou-se a FUNAI. 

 

 Ao longo dos cinquenta e sete anos de exercício do SPI (1910-1967), constata-se 

que os interesses estatais primordiais se concretizaram – a maior parte dos povos 

indígenas foi contatada e passaram por processos forçados de “aculturação”. Os 

territórios indígenas foram liberados para que fossem ocupados pelos imigrantes e para 

que os projetos econômicos se viabilizassem. E os indígenas, vistos sob as lentes 

preconceituosas do evolucionismo, de modo geral, estavam evoluindo, já usavam 

roupas, falavam o português, trabalhavam em escolas agrícolas e possuíam uma 

religião. 

 

 

2.3.1.1 – Guarda Rural Indígena 

 

 Diante dos interesses estatais em expandir as fronteiras econômicas e territoriais, 

a política integracionista do SPI deveria manter o controle sobre os povos indígenas que 
                                                 
36  Davis e Menget (1981, p. 39) relatam que as notícias procedentes do Brasil estampadas nos jornais 
europeus, no final da década de 1950 e início dos anos 60, descreviam uma política indigenista brasileira 
agonizante. “Uma série de livros e declarações públicas falavam de cobertores sendo dados aos índios 
contaminados por varíola e outras doenças; de incidentes onde naplan era atirado de aviões sobre as 
aldeias indígenas; eram exibidas fotografias de aldeias que haviam sido dizimadas, onde apareciam restos 
de mulheres e crianças espalhados sobre o solo árido e carbonizado (...)”.  
37Vale ressaltar que, na ocasião, o PIX foi denominado Parque Nacional do Xingu, passando a ser 
reconhecido apenas como Parque Indígena após a criação da Funai, em 1967. 
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iam sendo contatados. Nesse contexto, surge a Guarda Rural Indígena – GRIN, formada 

por índios do próprio grupo que seria policiado. 

 

Com a proposta de manter a ordem interna na aldeia, a GRIN atuava quando a 

autoridade do funcionário do SPI não estava sendo devidamente respeitada. Visando 

reprimir “insubordinações”, homicídios, furtos, embriaguez, nomadismo, dentre outros, 

a guarda indígena recorria a métodos repressivos que passavam por advertências até 

coerções físicas, como espancamentos e aprisionamentos. 

 

  Essa forma de controle estabelecida pela polícia indígena estava relacionada a 

uma prática já instalada pelo SPI nas aldeias – a nomeação de um capitão indígena, que 

tinha como função mediar a relação dos índios com os funcionários do SPI. O capitão 

não necessariamente era escolhido pelo órgão tutelar, no entanto, seu título somente se 

mantinha se atuasse conforme as orientações do chefe de posto. Dentre suas atribuições, 

estava a de proibir o uso de bebida alcoólica e de arma de fogo na aldeia, de fiscalizar 

os limites de suas terras e de prender aqueles que estivessem desrespeitando as ordens 

estabelecidas.  

 

 Embora tenha se tornado uma prática comum nos postos indígenas, a estipulação 

de regras para o funcionamento da polícia indígena só ocorreu na década de 1960, 

quando ordens de serviço do SPI passaram a regulamentar a criação de polícias 

indígenas em todos os postos, definindo, ao mesmo tempo, normas de funcionamento 

para as polícias já criadas.  

 

 Em relação às supostas transgressões cometidas pelos indígenas, a repressão ao 

nomadismo talvez represente de forma mais explícita a política integracionista do SPI. 

Considerada uma prática primitiva, os funcionários “civilizados” deveriam coibir o 

nomadismo e ensinar formas de sedentarização aos indígenas. Além do atraso cultural 

que isso representava, o modo de vida “errante” dos índios explicitava a falta de 

controle do SPI sobre esses povos. 

 

 Corrêa (2000) ressalta que a circulação dos indígenas nas cidades era uma 

preocupação constante do SPI, pois, em linhas gerais, representava: 
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1) desobediência ou fuga, demonstrando o descontrole dos funcionários do SPI; 

2) no caso de circulação para além das fronteiras nacionais, um desrespeito à nação e às 

normas públicas e privadas impostas juridicamente; 

3) manutenção de práticas atrasadas, que contrariavam a proposta civilizatória, na qual 

o índio se tornaria moderno, produtivo e integrado à comunhão nacional; 

4) exposição negativa da imagem do SPI e de suas unidades administrativas, que 

deveriam ser vistas como locais ideais para o desenvolvimento social dos indígenas38. 

 

Dependendo da gravidade do “crime”, a pena aplicada era a transferência do 

indígena para outra aldeia ou o seu aprisionamento em cadeias criadas dentro ou fora da 

aldeia de origem. A decisão do período de “recuperação” ficava a cargo dos 

administradores locais do SPI, que também definiam se o indígena deveria cumprir pena 

no próprio posto indígena, em outro posto ou na delegacia de polícia mais próxima. 

 

Já no fim da década de 1960, foram criados reformatórios específicos para 

supostamente recuperar índios delinquentes, como o Reformatório Agrícola Indígena 

Krenak e a Fazenda Guarani. Considerando que não havia interesse em registrar as 

medidas utilizadas pelo órgão indigenista para controlar os indígenas faltosos, os 

documentos e estudos sobre o caso são escassos. No entanto, as práticas de tortura e 

massacre dos indígenas ultrapassaram os muros das prisões, chegando, até mesmo, ao 

conhecimento de organizações internacionais, o que contribuiu ainda mais para a má 

reputação do país em relação ao tratamento dado aos povos indígenas39. 

 

 

 

 

 

                                                 
38A suposta mendicância dos indígenas na cidade e o consumo de bebida alcoólica davam margem às 
críticas deferidas ao SPI. 
39  Vale mencionar que os modelos de policiamento indígena instituídos pelo SPI ainda hoje ressoam em 
algumas comunidades indígenas. Os inúmeros conflitos internos provocados sobretudo pelo uso de 
drogas e alcoolismo fizeram que as próprias comunidades, como as dos povos Kaingang (região sul) e 
Tikuna (região norte), resgatassem referido modelo, instituindo internamente uma polícia composta por 
índios, com objetivo de manter a ordem, reprimir crimes e fiscalizar o território. Os Tikuna, por exemplo, 
com uma população estimada em aproximadamente 40 mil indígenas, possuem um policiamento interno 
formado por cerca de 1500 indígenas, alguns deles reservistas, com uma estrutura claramente 
militarizada. Denominam-se, também, de “SPI – Serviço de Proteção ao Índio”. 
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2.3.2 – Fundação Nacional do Índio 

 

Atualmente, o órgão federal responsável por coordenar e promover a defesa dos 

direitos indígenas no país é a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, criada pela Lei n° 

5.371, de 5 de dezembro de 1967. Como já relatado, sua criação ocorreu durante o 

regime militar, em um período em que os povos indígenas eram tratados explicitamente 

como um empecilho ao desenvolvimento nacional.  

 

 Em relação aos direitos indígenas previstos na Constituição Federal de 1967, 

pode-se dizer que houve um avanço na proteção das terras indígenas. Apesar de 

promulgada durante o regime ditatorial, foi elaborada pelo Congresso Nacional, que 

garantiu aos índios, como ensina Villares (2009), além da posse de suas terras, o 

usufruto exclusivo dos recursos naturais. 

 Foi prevista, também constitucionalmente, a propriedade da União sobre as 

terras indígenas. Referida previsão, que persiste ainda hoje, pode ser interpretada como 

uma forma de proteção a essas terras, pois impede que os Estados e Municípios 

promovam a alienação das terras indígenas ou tentem dispô-las para outra finalidade.  

 

 Em 1969, o governo ditatorial do General Costa e Silva outorgou a Emenda 

Constitucional nº 1, que passou a dar nova redação ao artigo relacionado aos direitos 

indígenas na Constituição de 1967. Além do que já estava previsto, declarou-se a 

nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tivessem por objeto 

o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas pelos indígenas. Determinou-se 

ainda que uma vez declaradas as referidas nulidade e extinção estas não dariam direito a 

qualquer ação ou indenização contra a União ou o órgão indigenista federal 

(VILLARES, 2009). 

 

 Davis (1978) relata que na época de criação da Funai dois modelos opostos de 

política indigenista existiam no país: um de natureza protecionista, posto em prática 

pelos irmãos Villas Bôas no Parque Indígena do Xingu40, e outro de natureza 

desenvolvimentista, proposto pelo SPI nos seus últimos anos de existência e, mais tarde, 

assumido pela Funai.  

                                                 
40  Referido modelo origina-se dos ideais do Marechal Rondon. 
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 De acordo com o modelo protecionista, o Governo Federal deveria promover a 

proteção dos povos indígenas contra a invasão de não índios nas áreas delimitadas dos 

parques e reservas indígenas, garantindo a preservação cultural desses povos e o contato 

gradual e menos impactante com a sociedade envolvente. 

 

 De forma oposta, o modelo desenvolvimentista, visando à contribuição dos 

indígenas no crescimento econômico do país e desvalorizando a importância da 

preservação cultural, tinha como premissa integrá-los de forma rápida à comunhão 

nacional. 

 

 Nos primeiros anos de exercício da Funai, parecia que o órgão seguiria as 

experiências postas em prática pelos irmãos Villas Bôas, pois uma das medidas iniciais 

foi a autorização para aumentar os limites do Parque do Xingu e a criação de três novos 

parques indígenas: o Parque Indígena Tumucumaque, no extremo norte do Estado do 

Pará, o Parque Indígena Aripuanã, em Rondônia e oeste do Mato Grosso e o Parque 

Indígena Araguaia, na Ilha do Bananal (DAVIS, 1978). 

 

 No entanto, em 1970, após uma mudança na direção da Funai, a política 

indigenista passou a ser conduzida dentro da proposta do Plano de Integração Nacional. 

O ex-oficial da inteligência militar, o General Oscar Jerônimo Bandeira de Mello, que 

passou a chefiar o órgão em junho desse ano, defendia que a proteção dos povos 

indígenas deveria estar inserida nos programas de ocupação e colonização da 

Amazônia. 

 

 Para viabilizar a conquista de novas fronteiras, a Fundação Nacional do Índio 

teria como papel pacificar os povos indígenas que seriam contatados pela 

implementação dos projetos econômicos no norte do país. O objetivo era proteger os 

operários contra um suposto ataque indígena e assegurar que os índios não se tornariam 

obstáculos para ocupação da Amazônia. 

 

 Nesse contexto, nem as áreas indígenas já demarcadas estavam a salvo da 

política desenvolvimentista. O Parque Indígena do Xingu, por exemplo, demarcado em 

1961, sofreu uma redução ao norte dos seus limites com a construção da BR-80.  
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 Vale mencionar o posicionamento do General Mello diante das reivindicações 

contrárias41 à passagem da referida estrada pela parte norte do Parque Indígena do 

Xingu: 

 

(...) Não se pode parar o desenvolvimento do Brasil por causa do 
Parque Nacional do Xingu. O índio não é uma peça de museu e sua 
aculturação precisa ser gradativa de forma a permitir a sua total 
integração na comunidade (Folha da Tarde, 10 de março de 1971 
apud DAVIS e MENGET, 1981). 

 

 

Como bem relata Gomes (1988), por meio do discurso predominante na época, 

que atrelava o sentido do trabalho à ideologia do desenvolvimento com segurança, o 

novo órgão indigenista deveria atuar para transformar os índios em brasileiros, integrá-

los à nação e assimilá-los culturalmente à sociedade envolvente. 

 

A Funai, portanto, exercia um papel estratégico para a viabilização dos projetos 

econômicos governamentais, o que se acentuou entre os anos de 1969 e 1973, no 

período denominado de “milagre econômico”. Considerando que os grandes projetos 

econômicos eram financiados em grande parte pelo capital internacional, o Brasil 

deveria seguir a cartilha imposta por esses países. Assim, mesmo que os interesses 

internacionais estivessem fundamentados em valores econômicos, a questão indígena 

era considerada pelos organismos internacionais financiadores, pois estes não podiam 

aliar a sua reputação a uma prática de extermínio aos povos indígenas.  

 

As críticas internacionais em relação à política indigenista brasileira serviram 

como poder de barganha aos povos indígenas, pois o Estado brasileiro tinha imensa 

preocupação com a imagem que vinha construindo externamente. Temendo, por 

exemplo, cortes nos empréstimos dos bancos multilaterais em virtude do descaso com 

os povos indígenas, o país foi forçado a prestar um mínimo de assistência na área da 

saúde e a demarcar diversas terras indígenas. 

                                                 
41 Orlando Villas Bôas protestou: “O grande erro já foi feito; a estrada penetrou 40 km dentro do parque, 
violando a floresta e a reserva dos índios (...). Os brancos estão lá, existem centenas deles, ensinado os 
índios a beber. Eles degeneram os seus costumes e promovem a prostituição. Os índios são indefesos, 
crianças, um alvo fácil. Com a rodovia virão os invasores de propriedade e o Parque será definitivamente 
invadido e perdido”. (O Globo, 5 de março de 1971 apud DAVIS e MENGET, 1981). 
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Nesse contexto, o Estado brasileiro apressou a aprovação de uma legislação 

especial para tratar dos direitos dos povos indígenas. Por meio da Lei nº 6.001/73, foi 

criado o Estatuto do Índio, que, dentre outros, manteve o regime tutelar e a classificação 

dos indígenas, conforme seu grau de integração na sociedade dominante. Fundamentado 

pela perspectiva integracionista, o Estatuto do Índio estipulou direitos transitórios aos 

indígenas, visto que perderiam a validade no momento em que estivessem integrados na 

comunhão nacional. 

 

Em 1985, com o fim do regime militar, o Brasil entrou em um processo de 

redemocratização, que de fato só se completou com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Após longos anos de regime autoritário, a Constituição Cidadã, 

baseada em princípios democráticos de respeito à dignidade humana e à liberdade de 

expressão, reconheceu, dentre outros, a pluralidade étnica existente no país. 

 

Nesse momento, rompe-se com o paradigma integracionista para garantir aos 

indígenas direitos permanentes. Não mais se pretendia negar ao indígena a sua 

identidade, mas garantir-lhe a liberdade de viver segundo seus usos e costumes. 

 

Vale mencionar que muitos indígenas participaram da luta da sociedade civil 

contra a ditadura militar. Aliados a outros atores sociais, como estudantes, camponeses, 

operários e associações não governamentais, os indígenas reivindicaram seus direitos e 

interesses, instituindo um novo olhar do Estado e da sociedade envolvente para as 

questões indígenas. 

 

O que fortaleceu as reivindicações dos direitos indígenas foi a formação, a partir 

da década de 1980 e notadamente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

de várias organizações e associações indígenas. Instrumentalizados pelos códigos 

institucionais da sociedade ocidental, as organizações e associações indígenas, na 

contramão do regime tutelar, foram precursoras do protagonismo indígena.  

 

Com a Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro passou a se apresentar 

no âmbito nacional e internacional como um país multicultural, o que o levou a ratificar, 
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em 2002, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e, em 2007, a 

Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas. 

 

Apesar dos direitos culturais dos indígenas estarem plenamente garantidos no 

plano formal, a prática indigenista, em pleno século XXI, ainda está muito aquém do 

que preceitua a Constituição Federal de 1988. A Funai ainda traz em sua estrutura 

administrativa e ideológica a  roupagem assistencialista e tutelar que marcou a década 

de sua criação. 

 

O preconceito e a discriminação ainda são práticas constantes na relação dos não 

indígenas com os indígenas. De modo geral, ainda persiste no ideário nacional a crença 

de que as sociedades indígenas são atrasadas e que estão em processo de extinção, pois 

os índios estariam deixando de ser índios. Ademais, os valores materialistas 

predominantes ainda tratam crescimento econômico como sinônimo de 

desenvolvimento, o que pode ser explicitamente percebido com o Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC, proposto pelo atual Governo. 

 

Em detrimento de valores sociais e ambientais, o agronegócio tem invadido as 

terras indígenas, as hidrelétricas estão promovendo fortes impactos nessas comunidades, 

o Projeto de Transposição do Rio São Francisco desvitaliza o rio, que é fonte de 

sustento de inúmeras comunidades indígenas, e muitos governos estaduais, como o do 

Mato Grosso do Sul, para legitimar interesses econômicos de uma elite ruralista, adotam 

políticas de extermínio contra os povos indígenas. 

 

De qualquer modo, mesmo diante de uma política indigenista ainda ineficiente 

para atender a demanda de mais de 700 mil indígenas, vale ressaltar que o Brasil é visto, 

no âmbito internacional, como um país referência na promoção dos direitos indígenas.  

 

A previsão Constitucional desses direitos, bem como a existência de um órgão 

federal específico para coordenar e atuar em defesa dos direitos indígenas colocam o 

Brasil na vanguarda do processo de legitimação dos direitos culturais dos povos 

indígenas.  
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Uma das repercussões atuais positivas foi a demarcação contínua da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol no Estado de Roraima, pois, de forma inédita, o Supremo 

Tribunal Federal – STF, órgão máximo da justiça brasileira, reconheceu, por maioria 

dos votos, que os direitos legítimos dos povos indígenas daquela região sobre as terras 

que tradicionalmente ocupam se sobrepõem aos interesses econômicos de rizicultores 

que ocupavam ilegalmente a área. Com a decisão, o STF reconheceu também que os 

direitos indígenas não prejudicam o desenvolvimento do país, que a ocupação indígena 

em áreas de fronteira não coloca em risco a soberania nacional e que os indígenas 

contribuem sobremaneira para a preservação ambiental.    

 

Outro ponto positivo que merece ser ressaltado foi a criação da Comissão 

Nacional de Política Indigenista – CNPI, no ano de 2006, em atendimento a uma 

solicitação do próprio movimento indígena. A CNPI é composta, em caráter paritário, 

por representantes dos povos indígenas, do Governo Federal e de organizações da 

sociedade civil. Dentre os seus objetivos está o de atuar no planejamento e 

acompanhamento das políticas públicas relacionadas à promoção dos direitos e 

interesses dos povos indígenas. 

 

O que passou a ser pauta também do movimento indígena foi o destino da 

Fundação Nacional do Índio. Em discussões sobre o seu fechamento ou o seu 

fortalecimento, optou-se pela segunda alternativa. Assim, embora ainda distante em 

promover uma política indigenista que atenda à diversidade existente entre os povos 

indígenas e respeite de fato seus direitos e interesses, a Funai tem revisto seus conceitos 

e iniciado um processo de revitalização.   

 

Dentre as medidas, vale citar o aumento dos salários dos servidores efetivos, a 

criação de 3.100 novas vagas no órgão e a edição, em dezembro de 2009, do Decreto 

7.056/2009, que tem como proposta reestruturar a Funai. 

 

  As administrações executivas regionais, que prestavam assistência aos povos 

indígenas em todas as regiões do país, foram substituídas por coordenações regionais e 

coordenações técnicas locais. Junto a essas coordenações, serão criados comitês 

compostos por representantes da Funai e dos povos indígenas, que terão como função 
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definir as prioridades das comunidades, elaborar o planejamento e acompanhar a 

execução das políticas aprovadas. 

 

Segundo a direção da Funai, a reestruturação extinguirá a organização 

centralizada do órgão e instituirá uma estrutura que contempla a gestão participativa. 

Por outro lado, muitos povos indígenas, contrários às mudanças propostas pelo referido 

Decreto, alegam que não foram consultados e que o fechamento das administrações 

executivas em suas regiões prejudicará a assistência às suas comunidades.  
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 

 
Indígenas na Assembleia Constituinte – 1988. 

Foto: Arquivo Câmara dos Deputados. 
 

 

OS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL E SEUS 
DIREITOS RECONHECIDOS PELO ESTADO 

BRASILEIRO 
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 CAPÍTULO III 
OS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL E SEUS DIREITOS 

RECONHECIDOS PELO ESTADO BRASILEIRO 
 
      
 

Alteridade é ser capaz de apreender o 
outro na plenitude da sua dignidade, dos 

seus direitos e, sobretudo,  
da sua diferença.  

 
Frei Betto 

 
 
 

Apesar de terem sido dizimados por epidemias, guerras, escravização e, de 

forma geral, pelo avanço da fronteira econômica, os indígenas sobrevivem. Não apenas 

biologicamente, mas também do ponto de vista de suas tradições culturais. A Funai 

(2008) relata que a população indígena tem crescido nos últimos 50 anos, embora povos 

específicos tenham perdido população e alguns estejam ameaçados de extinção.  

 

Atribui-se esse crescimento, notadamente, à prestação de serviços assistenciais 

pelo Estado e pela sociedade civil organizada e à demarcação, ainda inconclusa, das 

áreas indígenas. Ao contrário do que se previa, o índio brasileiro não se transformou em 

“branco”, nem foi totalmente exterminado, mas iniciou, nas últimas décadas, um lento 

processo de recuperação demográfica. 

 

Os grupos indígenas estão em constante transmutação, ou seja, em uma 

reelaboração dos vários elementos de sua cultura num processo sempre contínuo de 

mudança cultural. O que se tem verificado é a vigorosa resistência da identidade 

cultural dos povos indígenas brasileiros, independentemente do grau de interação que os 

diferentes grupos experimentam com a sociedade envolvente. Assim, apesar do contato, 

continuam se identificando e sendo identificados como indígenas42.  

 

                                                 
42A frase criada no início da década de 1980 por um movimento estudantil indígena representa bem a 
situação atual dos povos indígenas no país: “Eu posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou”. 
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Sobre esse processo, vale citar Todorov (1999), em sua obra O Homem 

Desenraizado, o qual ressalta o potencial de todo ser humano em adquirir uma nova 

cultura sem perder a sua cultura original43: 

 

(...) O que é preciso crer e lamentar é a própria desculturação, 
degradação da cultura de origem; mas ela talvez seja compensada pela 
aculturação, aquisição progressiva de uma nova cultura, de que todos 
os seres humanos são capazes. (...) Condenar o indivíduo a continuar 
trancado na cultura dos ancestrais pressupõe de resto que a cultura é 
um código imutável, o que é empiricamente falso: talvez nem toda 
mudança seja boa, mas toda cultura viva muda (...) (TODOROV, 
1999, p. 24/25).  

 

 

Mais da metade da população indígena no Brasil está disposta nas regiões Norte 

e Centro-Oeste, em especial na área da Amazônia Legal, onde estão cerca de 98% das 

terras indígenas do país. Os reflexos da expansão politicoeconômica fizeram que os 

índios que habitavam a costa leste se deslocassem para o interior do Brasil, a fim de 

evitar seu extermínio e o contato. 

 
 

3.1 – CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO ÉTNICA 

 

Consideram-se no país vários critérios de identificação da condição de indígena 

na sociedade brasileira, como o critério racial, o cultural, o legal e o de desenvolvimento 

econômico. No entanto, o critério de autoidentificação étnica, definido pelo Estatuto do 

Índio (art. 3º, inciso I), tem sido o mais comumente utilizado: “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”. 

 

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, com objetivo de 

delimitar a aplicação de seus preceitos, traz também, em seu artigo 1º, uma definição 

importante sobre a identificação indígena: 
                                                 
43Denomina de transculturação a aquisição de um novo código sem que o antigo tenha se perdido. "(...) 
em nossos dias, então, todos já vivemos, ainda que em níveis diferentes, este reencontro de culturas no 
interior de nós mesmos: somos todos híbridos. A origem cultural nacional é simplesmente a mais forte de 
todas, porque nela se combinam os traços deixados – no corpo e no espírito – pela família e pela 
comunidade, pela língua e pela religião" (TODOROV, 1999, p.26). 
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1. A presente Convenção aplica-se: 
a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, 
culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade 
nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios 
costumes ou tradições ou por legislação especial; 
b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato 
de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região 
geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização 
ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for 
sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições 
sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.  
2.  A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 
considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que 
se aplicam as disposições da presente Convenção. 
 
 

 Como se constata, o critério utilizado pelo Estatuto do Índio, que foi 

recepcionado pela Constituição Federal de 1988, está em consonância com o que prevê 

a Convenção 169 da OIT. Para uma melhor visualização, vale mostrar o quadro 

comparativo elaborado por Villares (2009, p. 31): 

 

 Convenção 169 da OIT Estatuto do Índio 

Origem Populações que habitavam o país ou uma 
região geográfica pertencente ao país na 
época da conquista ou da colonização 

Origem ou ascendência pré-colombiana 

Identificação A consciência de sua identidade indígena ou 
tribal deverá ser considerada como critério 
fundamental 

Identifica-se e é identificado como 
pertencente a um grupo étnico 

Cultura Conservam todas as suas próprias 
instituições sociais, econômicas, culturais e 
políticas, ou parte delas 

Características culturais o distinguem da 
sociedade nacional 

 

 Os critérios de identificação nos dois instrumentos jurídicos se baseiam então 

em três elementos: 1) a autoidentificação; 2) o reconhecimento da comunidade e 3) 

certa preservação de características que o distinguem dos demais. 

 

 A partir dessas exigências, questiona-se se apenas a existência do critério de 

autoidentificação seria suficiente para garantir o reconhecimento da identidade indígena. 

O que não resta dúvida, diante do item 2, artigo 1º, da Convenção 169, é que a ausência 

desse elemento inviabiliza essa identificação, pois não se pode imputar a alguém a 

identidade de indígena se este assim não se reconhece.      
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 Diante de todo histórico da relação de contato estabelecido entre os não 

indígenas com os indígenas, o Estado nacional sempre se preocupou em definir quem 

são considerados índios no território nacional. Em um período da história, a 

identificação servia para legitimar a política integracionista e, em outro momento, fazia-

se necessário reconhecer quem seriam os detentores de direitos especiais.  

 

 O que se sabe é que, atualmente, identificar-se como indígena passa não apenas 

por um processo de reconhecimento cultural, mas também de reivindicação de direitos. 

Sobretudo antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, de modo geral, os 

indígenas negavam a sua autoimagem para se protegerem de perseguições e da 

discriminação acirrada. Com o reconhecimento constitucional dos seus direitos culturais 

e territoriais, um movimento inverso começou a acontecer.  

 

Chamados de “povos ressurgidos ou emergentes”, essas sociedades, que viveram 

anos ou até séculos no anonimato, estão se autoidentificando como índios e tomando a 

frente das reivindicações dos seus direitos. O direito a terra figura como um dos temas 

centrais dessas manifestações. 

 

A principal crítica decorre de atores sociais que se sentem ameaçados com a 

garantia dos direitos indígenas, tais como proprietários de terras, empresas privadas e 

políticos “desenvolvimentistas”. Especialmente para legitimar interesses próprios, esses 

setores acusam os indígenas de oportunistas e de terem muitos privilégios sociais. 

 

Outra questão relevante para elucidar o assunto é a análise dos termos “índio” e 

“silvícola”, utilizados para designar as diversas sociedades indígenas existentes no país. 

Além de termos genéricos, o segundo – “silvícola” – é carregado da ideia de 

primitivismo.  

 

A palavra silvícola – utilizada no Estatuto do Índio – é uma categoria genérica 

que designa as pessoas habitantes das selvas, das florestas. Diante do pensamento da 

época e da proposta de integrar os “silvícolas” à comunhão nacional, fica evidente a 

concepção dominante de que esses povos da floresta eram “primitivos”, mas que com o 

contato, a integração, tornar-se-iam “civilizados”. 
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 Em relação ao termo “índio”, Melatti (1980) diz que essa categoria é definida 

como uma oposição ao designativo “branco”, demonstrando que, ao longo do processo 

de colonização, houve uma tentativa concreta em excluir as sociedades indígenas da 

memória nacional. Para o autor, a utilização desse termo genérico não pode ser tomada 

como modo redutor da diversidade, pois os povos indígenas apresentam-se 

diferenciados entre si nos aspectos biológicos, linguísticos e culturais. 

  

 Bonfil Batalla (1981) relata que o designativo "índio" foi uma criação do 

colonizador europeu, que definiu genericamente o colonizado como diferente e inferior, 

o que lhe serviu de base ideológica para racionalizar e justificar sua dominação e os 

seus privilégios sobre esses povos. Antes da colonização, os povos referiam-se, uns aos 

outros, pelas suas identidades étnicas específicas. 

 

 Diante de denominações genéricas, percebe-se que apesar do reconhecimento 

constitucional da diversidade cultural, da organização social, língua, crenças e tradições 

dessas sociedades diferenciadas, o legislador não alcançou de fato a pluralidade. 

Preocupou-se em diferenciar os povos indígenas da sociedade ocidental envolvente, mas 

não legitimou o pluralismo existente. A diversidade no país não se limita à classificação 

entre índios e brancos, mas pela existência de não indígenas44 e de 225 outras 

sociedades indígenas diferenciadas.  

 

 
3.2 – DIREITOS RECONHECIDOS PELO ESTADO 

 

Os direitos dos povos indígenas no Brasil podem ser vistos sob duas 

perspectivas: a primeira é a concepção do direito determinado pelo Estado aos povos 

indígenas, ou seja, o direito que nosso sistema jurídico outorgou aos índios, que está 

disposto na Constituição Federal, no Estatuto do Índio e em documentos internacionais 

próprios. E a segunda, objeto de estudo do presente trabalho, é o direito indígena 

propriamente dito, ou seja, o direito que determina os seus códigos internos e regras 

próprias, denominado pelo Estado Nacional de direito consuetudinário ou costumeiro 

dos povos indígenas.    

                                                 
44 Inclui-se aqui não apenas os denominados “brancos”, mas também outras sociedades diferenciadas, 
como os remanescentes de povos quilombolas. 
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Como visto, os direitos indígenas estabelecidos pelo ordenamento jurídico 

vigente existem desde o período colonial e, pode-se dizer, passou por um processo de 

avanço em relação à garantia da sobrevivência física e cultural desses povos. De uma 

visão antropológica que questionava a humanidade dos índios e, posteriormente, de uma 

postura assimiladora, a percepção instituída se modificou para reconhecer os direitos 

culturais dos povos indígenas e fazer que seus usos e costumes sejam respeitados. A 

garantia desse reconhecimento está determinada pela Constituição Federal de 1988, que, 

como Lei Maior, dá as diretrizes de todo o ordenamento abaixo dela instituído.  

 

O Estatuto do Índio, criado pela Lei 6.001/73, regula infraconstitucionalmente os 

direitos indígenas instituídos pelo Estado Nacional. Embora sua elaboração tenha sido 

considerada para época um avanço em relação à defesa dos povos indígenas, 

atualmente, apresenta diversas proposições ultrapassadas.  

 

Sua constituição estava ainda fortemente influenciada pela ideia de que os índios 

seriam gradualmente incorporados à comunhão nacional e, com isso, deixariam de 

existir (visão integracionista ou assimilacionista45). Tentando suprir algumas 

deficiências desse Estatuto e algumas lacunas da lei, está em tramitação no Congresso 

Nacional o projeto de criação de um novo Estatuto dos Povos Indígenas, PL 2.057/91.  

 

Muito embora o Estatuto do Índio ainda esteja em vigor, essa ideia de integrar os 

índios à comunhão nacional, ao menos na teoria, não encontra mais respaldo legal. Com 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, instituiu-se um capítulo próprio para 

tratar dos direitos indígenas, o qual reconhece ao índio o direito de viver segundo seus 

usos, costumes e tradições, conforme preceitua os artigos 231 e 232, CF. Existem 

também outros mecanismos de proteção aos direitos indígenas dispostos em tratados e 

convenções internacionais ratificados pelo Brasil, como veremos mais adiante.  

 

 Anterior à Constituição, os povos indígenas possuíam na verdade direitos 

transitórios, já que estes eram garantidos até que os índios se transformassem em 

“civilizados”. Só então, a partir de 1988, é que lhes foram garantidos direitos 

                                                 
45Bôas Filho (2003) ressalta que os termos “integração” e “assimilação” possuem conceituações distintas. 
O primeiro consiste na participação dos indígenas na sociedade envolvente, sem perda identitária, ao 
passo que o segundo, contrariamente, caracteriza-se pela total incorporação de um indivíduo ou grupo na 
sociedade nacional, provocando perdas étnicas e culturais. 
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permanentes, assegurando a estes povos, ao menos no plano formal, a manutenção de 

sua cultura e a legitimação de suas características próprias e diferenciadas. 

 

Reconhecidos constitucionalmente aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições (artigo 231, caput, CF) e a todos o pleno exercício dos 

direitos culturais (artigo 215, caput, CF), o ordenamento jurídico brasileiro claramente 

opta pela manutenção do pluralismo cultural por meio da valorização e proteção da 

existência dos diversos grupos étnicos existentes, pois são eles que conferem a tão 

prezada diversidade cultural brasileira.  

 

Como ensina Valle (2002), o direito à diversidade cultural equivale ao direito à 

autonomia desses grupos étnicos, ou seja, ao direito que essas populações têm de se 

autoafirmarem como grupos culturais e socialmente diferenciados, que se relacionam 

com a sociedade nacional sem perder sua identidade.  

 

Por isso, a Constituição conjugou a concepção de uma sociedade pluralista com 

a de uma sociedade livre, justa, fraterna e solidária (SILVA, 1992), uma vez que é 

impossível alcançar a justiça social sem reconhecer e proteger as diferenças sociais 

existentes em uma sociedade diversificada por natureza como a nossa. 

 

Embora ainda hoje no país não exista um reconhecimento literal por parte do 

Estado dos direitos internos das diversas etnias indígenas que vivem no território 

nacional, a Constituição Federal dá as diretrizes para que a legislação alcance esse 

entendimento. Diante da afirmação da pluralidade étnica, a Constituição, de forma 

implícita, está legitimando os direitos internos dos povos indígenas, que se expressam 

por meio de seus usos e costumes. 

 

Os instrumentos jurídicos internacionais mais atualizados sobre os direitos 

indígenas preceituam sobre a legitimidade dos direitos consuetudinários dos povos 

indígenas. O artigo 8°, da Convenção 169 da OIT, por exemplo, dispõe: “ao aplicar a 

legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados na devida consideração 

seus costumes ou seu direito consuetudinário”.  
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No mesmo diapasão, a Organização das Nações Unidas (ONU), em um dos seus 

informes sobre violação dos direitos dos índios em diversos países, declara ser 

necessário o respeito aos sistemas legais indígenas e a admissão, por parte do Estado, da 

“existência de um pluralismo jurídico sem preeminências injustificadas da parte do 

sistema jurídico nacional” (COBO, 1987). 

 

Apesar desses indicativos legais, na prática, o que se constata é uma 

incomunicabilidade entre esses dois universos. De modo geral, a sociedade dominante 

não reconhece a existência do pluralismo jurídico. No máximo, levanta a possibilidade 

de existir um direito primitivo e inferior ao direito positivo dominante dentro das 

sociedades indígenas. 

 

 

3.2.1 – O Público e o Privado 

 

 Com objetivo de criar mecanismos legais para atender as mais variadas 

situações, o Estado organizou sua legislação em um sistema unitário, universal e 

abstrato. Assim, para o direito positivo a publicação da lei se dá no contexto de uma 

realidade social homogênea, sem profundas diferenças ou conflitos de interesses que 

não possam ser sanados. 

 

 Invariavelmente, o sistema jurídico transforma o problema social em questões 

pessoais, fragmentando e descontextualizado o conflito para garantir o direito individual 

de cada cidadão.  Souza Filho (1998) exemplifica o fato com o tratamento dado pelo 

Estado aos conflitos de terra. Desconsiderando os direitos de classe, os segmentos 

sociais ou os setores da sociedade, o Estado reduz a questão a uma desavença entre o 

direito de propriedade do fazendeiro contra o direito subjetivo possessório de cada 

ocupante. “Tudo fica reduzido a desafetos pessoais e a Lei, geral e universal em 

princípio, se concretiza apenas nos conflitos individuais, podendo ser injusta na 

aplicação, mas mantendo sua aura de justiça na generalidade” (SOUZA FILHO, 1988, 

p. 69).   

 

 Os direitos individuais são tratados pelo ordenamento jurídico nacional como 

Direito Privado, que se caracteriza pela hegemonia da propriedade. Já os direitos 
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considerados de todos, ou seja, que não são individuais, estão inseridos na esfera do 

direito estatal, denominado de Direito Público. 

 

 Nesta dicotomia entre o público e o privado, os direitos territoriais dos povos 

indígenas se encontram no meio do caminho, pois as terras indígenas não podem ser 

consideradas públicas, pois não estão destinadas a um fim estatal ou ao uso público 

geral, e nem privadas, já que não recaem sobre elas titulares definidos de direito e nem 

institutos clássicos da propriedade privada, como a alienação, a sucessão hereditária e a 

prescrição. 

 

 Essa situação demonstra claramente que o sistema jurídico vigente, apesar de 

tentar se apresentar uno e universal, muitas vezes não consegue atender às 

especificidades características de uma sociedade plural. A inadequação dos povos 

indígenas frente ao direito positivo se dá porque sua organização social, cosmovisão e 

normas próprias operam em uma lógica diferente daquela imposta pelo Estado 

capitalista promotor de direitos individuais. 

 

 Vale ainda ressaltar as desigualdades fáticas e a inoperância da justiça que 

caracterizam o sistema positivo vigente. No caso do direito privado, tomando como 

paradigma os conflitos de propriedade, a desigualdade entre as classes sociais se torna 

evidente e o Estado é chamado para decidir quem é, sob o prisma do direito individual, 

o detentor de direitos. Diante do objeto da ação, como ensina Souza Filho (1998), pode-

se dizer que o direito privado é voltado para as relações jurídicas da minoria da 

população, que tem o poder aquisitivo para contratar, discutir o patrimônio, disputar 

herança e pleitear indenizações. 

 

 No âmbito do direito público, o direito penal também deixa evidente o caráter 

classista do Direito. No entanto, ao contrário do direito privado, sua aplicação está 

voltada à maioria. Com objetivo de defender bens jurídicos considerados fundamentais: 

o patrimônio, a vida humana e a liberdade individual, o Estado, detentor da justiça, 

coíbe a violação desses direitos e aplica sanções penais para recuperar o indivíduo 

delinquente. 
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 A aplicação da pena se fundamenta na manutenção da ordem social. No entanto, 

diante do sistema econômico vigente, promotor de profundas desigualdades sociais, a 

ordem assume a lógica do capital, reprimindo a violência que, na maior parte das vezes, 

foi gerada pelo próprio sistema excludente.  

 

 Não se busca compreender o todo para se reprimir o ato e quantificar a pena. Em 

relação aos povos indígenas, por exemplo, não se considera o histórico de violência 

promovido pelo próprio Estado a essas comunidades. A catequização, a dizimação, o 

esbulho das terras indígenas, o contato forçado etc. foram responsável pela 

desagregação social de muitas dessas comunidades e por sua consequente 

marginalização. Ademais, diante do direito unitário, o direito penal não tem respeitado 

de fato as particularidades culturais dos povos indígenas e seus direitos próprios.  

 

 Na perspectiva dos povos indígenas essa separação entre público e privado, que 

divide as normas em civis e penais, não encontra ressonância interna, pois a lógica 

indígena se fundamenta na coletividade e não na premissa individualista do sistema 

ocidental vigente. A mensuração de infração e as formas de resolver conflitos são 

orientadas pelo bem-estar da comunidade e envolvem a organização social, as crenças, 

os usos e os costumes do povo indígena em questão. 

 

 

3.2.2 – Direitos Coletivos dos Povos Indígenas 

 

 Os direitos difusos e coletivos foram introduzidos no ordenamento jurídico 

brasileiro com o advento da Constituição Federal de 1988. Reconhecendo o direito de 

todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e de controle da administração 

pública, os direitos culturais, os direitos do consumidor, dentre outros, a Constituição 

vai além da cultura individualista para reconhecer a existência de direitos em que todos 

são sujeitos. 

 

 Tanto os direitos difusos como os direitos coletivos são indivisíveis e 

indisponíveis. E, apesar dos sujeitos desses direitos serem indeterminados, os sujeitos 

dos direitos coletivos podem ser determináveis por grupos. Assim, os direitos difusos 

são mais amplos, pois abrangem todos e quaisquer grupos. 
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 Considerando que os direitos constitucionais e infraconstitucionais dos povos 

indígenas estão garantidos aos grupos identificados como indígenas, esses direitos são 

considerados coletivos. Dentre as categorias que os definem, podem ser citados os 

direitos territoriais e culturais dos povos indígenas.  

 

 Além do direito indivisível e indisponível de posse dos indígenas sobre as terras 

que tradicionalmente ocupam, bem como o de usufruto exclusivo dos recursos naturais, 

vale ainda considerar o direito coletivo de cada um dos grupos indígenas existentes no 

país de conceituar e definir os limites geográficos de seus territórios, conforme seus 

usos, costumes e tradições.  

 

 Quanto aos seus direitos culturais, estes se caracterizam por serem a própria 

essência do povo indígena. Identificados pela língua, pelo sistema mitológico, pela arte, 

pelos conhecimentos tradicionais etc., os direitos culturais garantem a identidade do 

grupo e definem o modo de sua auto-organização.   

 

 

3.3 - DIREITOS INDÍGENAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE  1988 

 

 Sendo a Constituição Federal a Lei Maior do país, vale mencionar o que ela 

determina sobre os povos indígenas. Assim, a título de ilustração, segue um quadro 

sinóptico desses dispositivos. Vejamos: 

 

Art. 3° . Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos 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: 
III – autodeterminação dos povos. 
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 a propriedade (...). 
Art. 20. São bens da União: 
XI – As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XIV  – populações indígenas; 
Art. 49. É de competência exclusiva do Congresso Nacional: 
XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a 
pesquisa e a lavra de riquezas minerais; 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
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XI – A disputa sobre direitos indígenas. 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
V – defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou 
aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da 
lavra. 
§ 1° - A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se 
refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da 
União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na forma 
da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em 
faixa de fronteira ou terras indígenas. 
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 
§ 2° - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurados às 
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem. 
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
§ 1° - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
§ 1° - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
§ 2° - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 
§ 3° - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e 
a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do 
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos 
resultados da lavra, na forma da lei. 
§ 4° - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, 
imprescritíveis. 
§ 5° - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum, do 
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou 
no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo, em 
qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. 
§ 6° - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, 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, ressalvando relevante interesse público da 
União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito a 
indenização ou ações contra a União, salvo, na formada lei, quanto às benfeitorias de boa-fé. 



100 
 

§ 7° - Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, §§ 3° e 4°. 
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em 
juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 
processo.    
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 67 – A União concluirá a demarcação 
das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição. 

 

 
O Capítulo que trata exclusivamente dos povos indígenas é o Capítulo VIII, 

disposto no Título VIII, da Constituição Federal (arts. 231 e 232). A introdução deste 

capítulo foi uma das inovações da Constituição de 1988, que passou a garantir aos 

índios o direito de perpetuarem sua cultura, não mais querendo integrá-los à comunhão 

nacional. 

 

O artigo 231, caput da Constituição Federal reconhece aos índios “sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre 

as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 

fazer respeitar todos os seus bens”. 

 

Esse reconhecimento da organização social, dos costumes, das línguas, das 

crenças e das tradições indígenas é a expressão concreta do avanço da legislação em 

relação à defesa dos direitos desses povos.  O reconhecimento legitima a cultura e 

garante aos índios o direito de viverem segundo seus usos e costumes.  

 

Nesse contexto, mesmo que o legislador não tenha mencionado ipsis literis o 

respeito aos direitos internos (ou costumeiros) dos povos indígenas, pode-se dizer que o 

está fazendo de forma intrínseca. Não há como reconhecer aos índios suas organizações 

sociais sem reconhecer seus sistemas jurídicos próprios.  

 

O direito originário dos índios sobre suas terras está fundado em um direito 

congênito assegurado desde o Brasil colonial, legitimando-se, portanto, 

independentemente de qualquer ato constitutivo, visto se tratar de direito reconhecido46, 

desvinculado do processo demarcatório. Segundo Silva (1992), o direito originário 

                                                 
46Tanto é assim que a Constituição utiliza o verbo “reconhecer” (“São reconhecidos aos índios (...)”), 
pois, se originário o direito, ela não o constitui (GAIGER, 1989). 
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consagra uma relação jurídica fundada no instituto do indigenato47, como fonte primária 

da posse territorial, que se consubstancia no artigo 231, § 2º da CF. 

 

No referido artigo (231, § 2°), que a seguir será analisado com mais detalhes, “as 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, 

cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas 

existentes”. 

 

Do direito à posse permanente sobre as terras que tradicionalmente ocupam, faz-

se necessário mencionar o direito de propriedade sobre as terras indígenas. Conforme o 

artigo 20, inciso XI, da CF, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da 

União, o que, para Silva (1992), cria uma propriedade vinculada ou propriedade 

reservada para o fim de garantir aos índios seus direitos sobre essas terras. Por isso, são 

terras inalienáveis, indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis, como 

determina o artigo 231, § 4°, CF. 

 

Muito embora os índios só possuam a posse dessas terras, convém lembrar que 

esse conceito possui um caráter próprio que ultrapassa o conceito comum de posse 

regulado pelo Código Civil brasileiro. Os direitos dos índios sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam não estão resumidos no simples poder de fato sobre a coisa, 

para sua guarda e uso, com ou sem ânimo de tê-la como própria, mas revelam também o 

direito que seus titulares têm de possuir a coisa, com o caráter de relação jurídica 

legítima e utilização imediata. Assim, a posse indígena relaciona-se com a ideia de 

habitat que esses povos possuem com as terras que ocupam. 

 

O dispositivo utiliza também a palavra “permanente”, que advém do mesmo 

reconhecimento da relação diferenciada que esses povos possuem com a terra, pois aqui 

o legislador garante ao índio uma posse “para sempre” para que este mantenha sua 

cultura, hábitos e tradições. 

 

                                                 
47Instituição jurídica tradicional luso-brasileira, que tem suas raízes já nos primeiros tempos da Colônia, 
quando o Alvará de 1°de abril de 1680, confirmado pela Lei de 6 de junho de 1755, firmara o princípio de 
que: “nas terras outorgadas a particulares, seria sempre reservado o direito dos índios, primários e naturais 
senhores delas”. 
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O artigo 231, § 1°, CF conceitua o que vem a ser as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios, sendo estas “as por eles habitadas em caráter permanente, as 

utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 

ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e 

cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”.  

 

“Tradicionalmente ocupadas” não significa ocupação imemorial, ou seja, não 

revela uma relação temporal, na qual os índios teriam direitos sobre suas terras por 

estarem nelas desde épocas remotas. Nesse sentido, está afastada qualquer hipótese de 

que os direitos indígenas sobre suas terras poderiam advir de uma posse ou prescrição 

imemorial, na qual os índios teriam direitos de ocupá-las por uma espécie de usucapião.  

 

Como já explicitado anteriormente, os direitos indígenas sobre suas terras são 

originários, não havendo qualquer título anterior a esse direito, que se fundamenta pelo 

instituto do indigenato. Assim, não há como se fundamentar o usucapião, até porque 

este é um modo de aquisição da propriedade e esta não se imputa aos índios, mas à 

União a outro título. 

 

Pode-se dizer que o “tradicionalmente” refere-se, na verdade, ao modo 

tradicional dos índios de ocuparem e utilizarem suas terras, ou seja, ao modo 

característico dessas comunidades de se relacionarem com a terra para a garantia da 

sobrevivência física e cultural de seu povo. 

 

Da fonte primária e congênita da posse territorial (instituto do indigenato), é que 

deriva também o princípio da irremovibilidade dos índios de suas terras, previsto no § 

5° do artigo 231, CF. Segundo referido dispositivo, a remoção dos índios de suas terras 

é vedada, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou 

epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após 

deliberação do Congresso Nacional, garantindo, em qualquer hipótese, o retorno 

imediato logo que cesse o risco.  

 

Quanto ao direito de usufruto exclusivo dado aos índios das riquezas do solo, 

dos rios e dos lagos (art. 231, § 2°), este implica a possibilidade desses povos 

utilizarem, sem restrições, os bens e recursos da área para a realização de suas 
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atividades habituais, segundo seus usos, costume e tradições. Assim, ele pode ser 

interpretado como um direito que visa assegurar aos índios sua subsistência e a 

manutenção de sua reprodução física e cultural. 

 

Vale lembrar que a ausência de restrições para a utilização dos recursos naturais 

garantida aos índios está assegurada às suas atividades tradicionais, ou seja, para que 

vivam, segundo seus usos e costumes, garantindo sua subsistência e sua cultura. 

Entretanto, caso venham a explorar comercialmente os recursos naturais, estarão 

sujeitos ao cumprimento de exigências e normas legais específicas, como, por exemplo, 

as normas da legislação ambiental (SOUZA FILHO, 1998). 

 

Outro aspecto a ser abordado em relação à exclusividade do usufruto 

resguardado aos índios é a garantia de que os recursos naturais dispostos em suas terras 

só podem ser usufruídos por eles, não estando disponíveis, portanto, a terceiros. 

 

O legislador nesse ponto, ao impor limitações à prática de atividades 

comprometedoras do meio ambiente e da sobrevivência física e cultural das 

comunidades indígenas, manteve a coerência com os dispositivos que reconhecem aos 

índios sua “organização social, línguas, crenças e tradições” (art. 231, caput). E foi com 

a mesma intenção que impôs restrições à remoção das comunidades indígenas de suas 

terras tradicionais e ao aproveitamento da lavra mineral e dos recursos hídricos 

existentes nessas terras (artigo 231, § 3°, CF). 

 

 

3.3.1 – Mineração e Garimpo em Terras Indígenas 

 

A Constituição Federal de 1988, considerando o potencial altamente impactante 

da mineração para o meio ambiente e para as populações indígenas, estabeleceu 

condições específicas e restritivas para o aproveitamento dos recursos minerais em 

terras indígenas, previstas nos artigos 176, § 1º e 231, § 3º.  

 

O artigo 176, § 1º determina que “a pesquisa e a lavra dos recursos minerais (...) 

somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, (...), que 
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estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em 

faixa de fronteira ou terra indígena” . 

 

Já o artigo 231, § 3º estabelece que “o aproveitamento dos recursos hídricos, 

incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 

indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na 

forma da lei”. 

 

Com os dispositivos constitucionais acima mencionados o que se constata é que 

a mineração em terras indígenas exige três condições: 1) a autorização do Congresso 

Nacional, que é também prevista pelo artigo 49, inciso XVI, CF 48; 2) a consulta prévia 

às comunidades afetadas e 3) a participação dos indígenas nos resultados da lavra. 

 

Remetendo a mineração em terras indígenas à autorização do Congresso 

Nacional, a Constituição institui a necessidade de criação de uma lei ordinária para 

regulamentar a matéria, sem a qual a atividade minerária nessas terras fica 

terminantemente proibida. Nesse sentido, tramitam atualmente no Congresso Nacional 

projetos de lei, como o PL 1.610/96 e o PL 2.057/91 que tratam da mineração em terras 

indígenas e dão outras providências.  

 

Faz-se necessário lembrar, como ressalta Santilli (1993), que a Constituição 

Federal contém normas jurídicas de aplicação imediata, que são fontes primárias de 

todo e qualquer direito. Assim, nenhum ato jurídico é válido se for contrário a um 

dispositivo constitucional, o que significa que os dispositivos sobre mineração em terras 

indígenas anteriores à Constituição e contrários a esta, perderam toda e qualquer 

eficácia. Nesse mesmo sentido, uma lei ordinária que venha regulamentar o tema 

necessariamente deve estar afinada com os preceitos constitucionais já estabelecidos, 

pois, caso contrário, sofrerá de inconstitucionalidade e não terá aplicação legal. 

 

Vale ainda ressaltar, que a mineração, como qualquer outra atividade econômica, 

deve ter seu desenvolvimento baseado nos princípios da sustentabilidade, ou seja, mais 

                                                 
48 “Art. 49. É de competência exclusiva do Congresso Nacional: XVI – autorizar, em terras indígenas, a 
exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais”.  



105 
 

do que a obtenção de uma rentabilidade econômica, esta deve assegurar uma melhoria 

na qualidade de vida da população e um meio ambiente saudável. Assim, a mineração 

em terras indígenas além de gerar crescimento econômico, deve ser compatível com a 

preservação da biodiversidade e com a garantia dos direitos culturais e sociais dos 

povos indígenas, garantindo-lhes bem-estar social e proporcionando benefícios para a 

população como um todo.  

 

A própria lei mineral prevê a possibilidade da mineração não ser exercida caso 

não venha assegurar, devido às suas consequências deletérias, a preservação de bens e 

interesses de maior valor perante a sociedade. Segundo o artigo 42 do Código de 

Mineração, a autorização para a exploração será “recusada se a lavra for considerada 

prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da 

exploração industrial, a juízo do Governo”.   

 

A sobrevivência física e cultural das comunidades indígenas supera em muito o 

interesse na apropriação privada dos recursos minerais, portanto deve ser considerada 

como um bem de maior valor perante a sociedade, assegurado acima de qualquer 

crescimento econômico propriamente dito. Deve-se levar em consideração, como bem 

salienta Valle (2002), que o crescimento gerado pela mineração se baseia na utilização 

de recursos finitos, que gera um aparente crescimento imediato, mas deixa um rastro de 

impactos socioambientais que se inicia no presente e se perpetua no tempo, o que pode 

diminuir significativamente a qualidade de vida das atuais e futuras gerações.   

 

Em relação à atividade garimpeira, a Constituição Federal, de modo geral, faz 

referência ao assunto com a preocupação de conferir legitimidade ao garimpo 

organizado, mediante o incentivo à sua organização em cooperativas, levando em 

consideração a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos 

garimpeiros (art. 174, § 3º, CF). O artigo 21, XXV, da CF determina ser competência da 

União estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem 

em forma associativa.  
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 Em relação às terras indígenas, nenhum dos dispositivos constitucionais acima 

mencionados é aplicado, pois essas terras estão expressamente excepcionadas e 

excluídas da incidência das normas que procuram legitimar as cooperativas de 

garimpeiros. O artigo 231, § 7º, da Constituição Federal não deixa margem a dúvidas 

quando estatui: “Não se aplica às terras indígenas o disposto nos artigo 174, §§ 3º e 4º”. 

 

 A Constituição Federal estabeleceu uma clara distinção no tratamento dado à 

mineração e ao garimpo em terras indígenas. Se, por um lado, a mineração está sujeita 

às condições especiais já vistas, por outro, o garimpo em terra indígena é 

terminantemente proibido. Portanto, o garimpo realizado por terceiros em terra indígena 

viola a Constituição independente da área, circunstâncias e condições em que é 

realizado. Em se tratando de área indígena, ele é sempre ilegal e inconstitucional 

(SANTILLI, 1993). 

 

 Em concordância com as normas constitucionais, a Lei n° 7.805/89, que cria o 

regime de permissão de lavra garimpeira, em seu artigo 23, dispõe: “A permissão de 

lavra garimpeira de que trata esta Lei: a) não se aplica a terras indígenas”. 

 

 Apesar da evidente ilegalidade do ato, o garimpo é, atualmente, o principal 

responsável pela degradação ambiental das terras indígenas, que se consolida em grande 

parte pela omissão dos órgãos responsáveis pela proteção dos recursos naturais 

existentes nessas terras, como a Funai, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e o Departamento Natural de Produção 

Mineral – DNPM.  

 

 Esses órgãos dispõem de base legal para reprimir a garimpagem, podendo e 

devendo exercer o seu poder de polícia, e aplicar sanções administrativas, por meio da 

aplicação de multas, embargo e interdição de atividades, apreensão de instrumentos e 

equipamentos, bem como dos minérios extraídos ilegalmente, e lavrando autos de 

paralisação de dragas de garimpo. Cabe também a esses órgãos, propor medidas 

judiciais contra os garimpeiros infratores, a fim de serem responsabilizados, civil e 

penalmente, por seus atos ilegais. 
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 A Polícia Federal, por sua vez, tem a obrigação legal de prestar toda a 

assistência necessária a esses órgãos no cumprimento de suas atribuições institucionais, 

conforme prevê o artigo 34, do Estatuto do Índio49. O Decreto nº 73.332/73, que define 

as competências do Departamento de Polícia Federal, também prevê a obrigação de 

“prevenir e reprimir crimes contra a vida, o patrimônio e a comunidade silvícola” (art. 

1º, IV, “f”).  

 

 Ademais, a própria Constituição atribui à Polícia Federal a incumbência de 

apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União (art. 144, 

§1º, I), lembrando que as terras indígenas são bens de domínio da União (art. 20, XI, 

CF) e que os recursos do subsolo também lhe pertencem (SANTILLI, 1993).  

 

 Vale ainda ressaltar que, na prática, os limites demarcatórios de uma área 

indígena só podem ser mantidos em caráter permanente por meio da intervenção e 

controle direto dos grupos indígenas, que, não raras vezes, expulsam os invasores e 

ocupam de forma estratégica as porções de suas terras ameaçadas de invasão, antes 

mesmo de qualquer ajuda governamental. 

 

 Em relação à garimpagem realizada pelos próprios índios em suas terras esta 

encontra respaldo legal no artigo 44 do Estatuto do Índio, que institui: “as riquezas do 

solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes 

com exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata das referidas áreas”. 

 

 O entendimento doutrinário majoritário é a de que o referido artigo 44 do 

Estatuto do Índio não colide com o parágrafo 3° do artigo 231 da CF, tendo sido, 

portanto, recepcionado, pela Carta Magna atual. O que dispõe a Constituição é que os 

requisitos exigidos para a pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas 

(autorização do Congresso Nacional, ouvir as comunidades afetadas e garantir aos 

indígenas uma participação nos resultados da lavra) estão destinados à exploração por 

parte de empresas mineradoras e, ainda assim, quanto ao subsolo. Portanto, não há que 

se falar em aplicação de tal dispositivo em relação ao garimpo indígena, que se realiza 

                                                 
49Estatuto do Índio, art. 34: “O órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a colaboração das 
Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, para assegurar a proteção das terras ocupadas pelos 
índios e pelas comunidades indígenas”. 
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de modo aluvionar, com a utilização de materiais simples e exploração basicamente 

superficial. 

 

 

3.3.2 – Defesa Judicial dos Direitos Indígenas 

 

 No que diz respeito à defesa judicial dos direitos dos povos indígenas, a 

Constituição Federal, no artigo 129, inciso V, estabelece dentre as funções institucionais 

do Ministério Público a de defender judicialmente os direitos e interesses dos povos 

indígenas. Da mesma forma, atribuiu a função à Advocacia-Geral da União, que por 

meio da Procuradoria Federal Especializada da Funai vem cumprindo papel importante 

na defesa desses direitos.  

 

 A Portaria 839 da Advocacia-Geral da União, de 18 de junho de 2010, passou a 

disciplinar e estabelecer critérios para a atuação dos órgãos da Procuradoria-Geral 

Federal na defesa de direitos indígenas50. Conforme seu artigo 1°, referidos órgãos 

deverão atuar, obrigatoriamente, na orientação jurídica e na defesa judicial de todos os 

direitos e interesses coletivos indígenas, tais como: patrimônio cultural e religioso, 

costumes, línguas, crenças e tradições; questões fundiárias; meio ambiente; educação; 

saúde; direitos humanos; direitos da criança e adolescente, inclusive destituição de 

pátrio poder familiar, guarda e adoção; bens e renda do patrimônio indígena; registros 

públicos e emissão de documentos de identificação. 

 

 Em relação à defesa dos direitos e interesse individuais indígenas, o artigo 2° 

determina que a atuação dos órgãos da Procuradoria-Geral Federal se tornará 

obrigatória sempre que, para o deslinde da controvérsia jurídica, for necessária a 

compreensão da ocupação territorial, da organização social, dos costumes, das línguas, 

das crenças e das tradições. 

 

 Vale ainda ressaltar, conforme dispõe artigo 4°, que os referidos órgãos não 

deverão atuar na assistência, consultoria e defesa judicial das organizações indígenas. 

                                                 
50Além da Procuradoria Federal Especializada da Funai, podem atuar na orientação jurídica e na defesa 
dos direitos indígenas a Procuradoria-Geral Federal, as Procuradorias Regionais Federais, as 
Procuradorias Federais nos Estados, as Procuradorias Seccionais Federais e os Escritórios de 
Representação. 
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Por outro lado, deverão atuar ampla e irrestritamente na defesa e interesses individuais e 

coletivos de índios isolados e de recente contato (art. 5°).   

 

 A competência para processar e julgar as disputas sobre os direitos dos povos 

indígenas, conforme o artigo 109, inciso XI da Constituição, é da Justiça Federal. No 

entanto, o entendimento jurisprudencial tem estabelecido referida competência somente 

quando a questão envolve direitos coletivos dos povos indígenas, tais como os direitos 

de posse sobre suas terras tradicionais e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Os casos individuais, na maioria das vezes, têm sido processados e julgados pela justiça 

comum.  

 

 Faz-se necessário ainda mencionar, que a Constituição Federal, em seu artigo 

232, legitima os próprios indígenas, suas comunidades e organizações a ingressarem em 

juízo em defesa dos seus direitos e interesses. Nesses casos, determina a intervenção do 

Ministério Público em todas as fases do processo. 

 

 

3.4 – DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 

 

 A demarcação das terras indígenas feita pela União tem como objetivo precisar a 

real extensão da posse indígena sobre as terras que tradicionalmente ocupam, para que o 

Estado possa efetivamente proteger e fazer respeitar todos os seus bens, como determina 

o artigo 231, caput, da Constituição Federal. 

 

 Como ensina Leitão (1993), o ato demarcatório tem natureza meramente 

declaratória, ou seja, não é um ato administrativo que constitui a terra indígena, mas é 

mero ato de reconhecimento. Assim, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

são consideradas terras indígenas independente de demarcação, que ocorre apenas por 

reconhecê-las como tal e para que possam vir a ser devidamente protegidas.  

 

 Como já mencionado, os diretos indígenas de posse permanente e do usufruto 

exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes em suas terras derivam de 

seus direitos originários, estando, portanto, mesmo sem a devida demarcação, 

garantidos e resguardados.  
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 Vale considerar que o fato da demarcação se constituir em um ato declaratório 

não retira sua importância nem a necessidade da União concluir esse processo. Em 

razão do desrespeito aos direitos indígenas, tanto em relação à sua cultura quanto à 

posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam, grande parte das terras indígenas 

possuem a presença de não índios, que acabam se acomodando nessas terras ou as 

invadindo para retirar recursos naturais, como madeira e minérios. 

 

 A proposta de demarcação dessas terras pela União surgiu com o SPI, que 

demarcou, segundo Oliveira (1998), 54 áreas indígenas, todas com seus espaços 

reduzidos, perfazendo no total menos de 300 mil hectares. A ideologia do SPI ainda era 

predominantemente integracionista, portanto, não havia problema estabelecer áreas 

reduzidas para esses grupos, já que não estavam interessados em manter sua cultura, 

hábitos e tradições. 

 

 Quando, em 1967, a Funai substituiu o SPI, em uma época em que a ocupação 

da Amazônia por grandes empresas ainda estava incipiente, foi possível demarcar 

grandes áreas. Entretanto, o prazo de cinco anos determinado pelo Estatuto do Índio 

(art. 65) para o Poder Executivo completar o processo demarcatório, bem como o prazo 

estipulado pelo artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também 

de cinco anos, não foram ainda hoje cumpridos51. 

 

 Nos últimos anos houve um significativo avanço no processo de demarcação das 

terras indígenas no Brasil, mas ainda persistem dificuldades políticas e administrativas 

para a sua conclusão. Conforme os dados da FUNAI (2008), atualmente existem 653 

terras indígenas reconhecidas pelo órgão, que ocupam 107 milhões de hectares, ou seja, 

12,57% do território nacional.  

 

No processo de proteção das terras indígenas, uma das maiores dificuldades 

encontradas pela Funai é a de retirada ou extrusão das pessoas não índias dessas terras, 

visto estarem presentes em cerca de 85% das terras indígenas e o órgão não possuir 

                                                 
51Art. 65, Estatuto do Índio: “O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcação das terras 
indígenas, ainda não demarcadas”. Art. 67, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “A União 
concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da 
Constituição”. 
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recursos financeiros suficientes para indenizar as benfeitorias de boa fé, como dispõe o 

artigo 231, § 6º, da Constituição Federal. 

 

Segundo este artigo, “são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os 

atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, ou a 

exploração dos recursos naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 

ressalvando relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito a indenização ou ações 

contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas de ocupação de 

boa fé”. 

 

Vale dizer que a exceção final – quanto às benfeitorias, não autoriza ações e 

pedidos de indenização contra os índios, pois não são acionáveis, mas apenas contra a 

União, proprietária dessas terras, a quem cabe velar e impedir a prática de atos 

atentatórios aos direitos dos índios sobre as terras por eles ocupadas (SILVA, 1992). 

 

O processo demarcatório deve levar em consideração além do procedimento 

técnico, o sentimento do povo que habita essas terras. O espaço a ser demarcado varia 

conforme as características culturais e os hábitos da comunidade em questão, o que para 

ser identificado requer um estudo antropológico e um acompanhamento do processo 

pelos próprios índios. 

 

Nesse sentido é que o Decreto n° 1.775, de 8 de janeiro de 1996, que dispõe 

sobre o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, determina: 

“Art. 2° – A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será 

fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogos de qualificação 

reconhecida, que elaborarão (...) estudo antropológico de identificação”. E, no § 3° do 

mesmo artigo: “O grupo indígena envolvido, representado segundo suas próprias 

formas, participará do procedimento em todas as fases”. 
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O Decreto n° 1.775/96 substituiu o Decreto n° 22/91 instituindo o chamado 

princípio do contraditório52 no procedimento administrativo de demarcação das terras 

indígenas. Assim, dentre as considerações para a conclusão dos trabalhos de 

identificação das terras indígenas, passaram a ser analisadas as manifestações de 

terceiros interessados em pleitear indenização ou demonstrar vícios, totais ou parciais, 

do relatório circunstanciado que caracterizou a terra indígena a ser demarcada.  

 

De forma sucinta, as etapas do processo demarcatório são: identificação da área 

por meio de estudos antropológicos e complementares; abertura de prazo para que os 

interessados se manifestem; declaração dos limites da terra indígena e determinação de 

sua demarcação pelo Ministro da Justiça; retirada dos ocupantes não indígenas da área 

sob demarcação; indenização pelas benfeitorias derivadas de ocupação de boa fé; 

reassentamento dos ocupantes pelo órgão fundiário federal; e registro da terra 

demarcada em cartório imobiliário da comarca correspondente  e na Secretaria do 

Patrimônio da União do Ministério da Fazenda.  

 

 

3.4.1 – Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

 

Dentre as polêmicas que envolvem a demarcação das terras indígenas, vale citar 

a demora em regularizar a Terra Indígena Raposa Serra do Sol no Estado de Roraima, 

que teve seu procedimento demarcatório iniciado em 1977, mas que só se completou em 

2009. Segundo dados do Conselho Indígena de Roraima (2008), vivem nessa área cerca 

de 19 mil índios e cinco diferentes etnias53. 

 

No dia 15 de abril de 2005, com a edição da Portaria Nº 534/2005, a TI Raposa 

Serra do Sol foi homologada pelo Presidente da República. Com o ato, iniciou-se o 

processo de retirada dos ocupantes não índios da área, bem como o pagamento das 

benfeitorias de boa fé, como determina a Constituição Federal. A maior parte dos 

ocupantes saiu da terra indígena, mas um grupo pequeno de rizicultores resistiu à 

desocupação. Apoiados por políticos locais e respaldados por um poderio econômico, 

                                                 
52 O princípio do contraditório, segundo nosso ordenamento jurídico, é uma garantia constitucional (art. 
5°, LV) consistente na outorga de efetiva oportunidade de participação das partes na formação do 
convencimento do juiz que prolatará a sentença (BARROSO, 2000). 
53 Etnias: Makuxi, Patamona, Taurepang, Wapichana e Ingaricó. 
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esse grupo de rizicultores promoveu campanhas e ações judiciais contrárias à 

demarcação contínua da terra indígena em questão. 

 

Apesar da homologação, a questão só foi resolvida em março de 2009 após 

decisão do caso pelo Supremo Tribunal Federal. Julgando a Ação Popular de autoria 

dos senadores Augusto Affonso Botelho Neto e Francisco Mozarildo Cavalcanti, que 

questionava a legitimidade da homologação contínua da TI Raposa Serra do Sol, o STF, 

no dia 27 de agosto de 2008, proferiu o seu primeiro voto favorável à demarcação 

contínua. Após o voto do Ministro Relator Carlos Ayres Brito, o julgamento foi 

suspenso por pedido de vistas do Ministro Meneses Direito.  

 

O julgamento foi retomado no dia 10 de dezembro de 2008, mas foi novamente 

suspenso pelo pedido de vistas do Ministro Marco Aurélio. Com os votos já proferidos 

até então, a homologação contínua da TI Raposa Serra do Sol já estava garantida por 

decisão da maioria.  

 

Apesar da aparente vitória dos povos indígenas, muitas críticas recaem sobre a 

votação do STF, pois, além de decidir sobre a constitucionalidade da demarcação da 

terra indígena em questão, o Supremo, por meio do voto do Ministro Meneses Direito, 

instituiu 19 pontos condicionantes para a demarcação de todas as terras indígenas no 

país. Ou seja, ultrapassando a sua competência, o STF legislou sobre a matéria, o que, 

conforme determina a Constituição Federal, está a cargo do Congresso Nacional. 

 

No dia 18 de março de 2009, o STF retomou o julgamento e colocou fim, de 

forma definitiva, aos longos anos de discussão sobre o processo demarcatório da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol. Por maioria de votos, decidiu-se pela demarcação 

contínua da área, isto é, sem fragmentações ou em ilhas, como foi proposto pelos 

opositores. 

 

Segundo o Ministério Público Federal (2008), os 19 pontos estabelecidos pelo 

Ministro Direito e acompanhados pela maioria dos outros Ministros, em linhas gerais, 

determinam que: o usufruto dos índios ficará condicionado ao interesse da Política de 

Defesa Nacional, devendo-se permitir a instalação de bases militares na terra indígena e 

a intervenções das Forças Armadas e da Polícia Federal quando necessário, podendo 
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haver também a instalação pela União de equipamentos públicos, redes de 

comunicação, construção de estradas, vias de transporte e construções necessárias à 

prestação de serviços públicos, especialmente os de saúde e de educação. 

 

A exploração de riquezas e alternativas energéticas de cunho estratégico ficará a 

critério dos órgãos competentes, independentemente de consulta às comunidades 

indígenas afetadas e à Funai. O usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 

existentes nas terras indígenas poderá ser suplantado sempre que houver o interesse 

público da União. O usufruto dos índios também não abrange a exploração de recursos 

hídricos, potenciais energéticos e a lavra de recursos naturais, os quais dependem 

sempre de licença do Congresso Nacional. O garimpo e a faiscação dependem que a 

lavra garimpeira seja permitida e autorizada.  

 

Em relação ao usufruto dos índios da TI Raposa Serra do Sol, determinou-se que 

o Parque Nacional do Monte Roraima ficará restrito ao ingresso, trânsito e permanência 

para caça, pesca e extrativismo vegetal nos períodos, temporadas e condições 

estipuladas pela administração da Unidade de Conservação, que ficará sob a 

responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A 

participação das comunidades indígenas nessa administração dar-se-á apenas em caráter 

opinativo, levando em conta as tradições e costumes dos indígenas, podendo contar com 

a consultoria da Funai.  

 

O trânsito de visitantes e pesquisadores não índios à Unidade de Conservação 

deverá ser admitido nos horários e condições estipulados pela administração do parque. 

O ingresso, trânsito e permanência de não índios no restante da área serão permitidos, 

observando-se as condições estabelecidas pela Funai e sem a cobrança de tarifas por 

parte das comunidades indígenas. Também não poderão ser cobradas tarifas pela 

utilização das estradas, equipamentos públicos, linhas de transmissão de energia ou de 

quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do público. 

 

As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento e fica proibida a 

caça, pesca, coleta de frutas, atividade agropecuária e extrativa por não índios. Também 

não poderá ser cobrado imposto sobre as terras e renda indígena. Por fim, estipulou-se 



115 
 

que não poderá haver ampliação da terra indígena já demarcada e que os direitos dos 

índios sobre as terras são imprescritíveis sendo estas inalienáveis e indisponíveis. 

 

 

3.4.2 – Criação do Parque Indígena do Xingu 

 

O Parque Indígena do Xingu54, local de habitação de catorze povos indígenas, 

dentre eles os Kamaiurá, é uma reserva federal criada no governo do presidente Jânio 

Quadros, por meio do Decreto nº 50.455, de 14 de abril de 1961. Sua área atual, 

segundo dados da Escola Paulista de Medicina (2002), é de 2.642.003 ha e sua 

população está estimada em 4.700 pessoas (VILLAS BÔAS, 2005). Os povos indígenas 

que vivem na região são pertencentes ao tronco linguístico Aruak, Karib, Jê, Tupi, além 

da língua isolada Trumai. 

 

A distribuição dos povos indígenas dentro do Parque Indígena do Xingu – PIX é 

determinada pela orientação sul, centro e norte. Ao sul, está a área cultural denominada 

de Alto Xingu, onde vivem os povos indígenas Kamaiurá, Aweti, Kalapalo, Mehinako, 

Kuikuru, Matipu, Nahukuá, Trumai, Wauja e Yawalapiti. Etnias que são atendidas pelo 

Posto Indígena Leonardo Villas Bôas. Ao centro, chamado de Médio Xingu, estão os 

povos indígenas Trumai, Ikpeng e Kaiabi, atendidos pelo Posto Pavuru. Essa região vai 

do Morená (área denominada pelos índios do Alto Xingu como local de criação do 

mundo e início do rio Xingu) à Ilha Grande. Na parte norte do Parque, conhecida como 

Baixo Xingu, estão os Suyá, Yudjá e Kaiabi, atendidos pelo Posto Diauarum55. 

 

 A região do Alto Xingu está localizada em uma parte da bacia do rio Xingu, 

delimitada ao norte pela cachoeira Von Martius, a leste pela serra do Roncador, a oeste 

pela serra Formosa e ao sul pelo planalto matogrossense (SEKI, 2000). 

 

 A ideia de formação do Parque Indígena do Xingu começou a se delinear em 

1952, quando foi criado anteprojeto que previa a instituição de um Parque com uma 

                                                 
54 Vide Mapa 1: Parque Indígena do Xingu, p. 251.  
55 Cada Posto Indígena trabalha para apoiar a logística de projetos e atividades desenvolvidas no Parque, 
como educação e saúde, havendo em todos eles uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde trabalham 
agentes indígenas de saúde. 
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área muito maior do que, com sua homologação, viria se concretizar, em 1961,56. Sua 

demarcação administrativa foi feita em 1978,  incidindo com parte das áreas dos 

municípios matogrossenses de Canarana, Paranatinga, São Félix do Araguaia, São José 

do Xingu, Gaúcha do Norte, Feliz Natal, Querência, União do Sul, Nova Ubiratã e 

Marcelândia57.  

 

 Inicialmente, o Parque Indígena do Xingu era denominado de “Parque 

Nacional”, pois possuía não apenas a característica de proteger os povos indígenas, mas, 

hibridamente, de garantir a preservação ambiental da área delimitada. Nesse sentido, o 

Parque estava subordinado tanto ao órgão indigenista quanto ao órgão ambiental oficial 

da época. Em 1967, com a criação da Fundação Nacional do Índio, em substituição ao 

Serviço de Proteção ao Índio (SPI), o Parque voltou a ter a designação inicial de 

proteção aos povos indígenas da região, passando de “Parque Nacional” à “Parque 

Indígena”. 

 

 As origens do Parque Indígena do Xingu estão na década de 1940, quando o 

Governo começou a projetar a ocupação dos “vazios” das cartas geográficas do centro 

do país. No período do Estado Novo58, teve início então uma mobilização estatal para 

ocupar o interior do Brasil, denominada de “Marcha para o Oeste”, que se concretizou 

com a criação, em junho de 1943, da Expedição Roncador-Xingu, por meio da Portaria 

N° 77/43, que teria por objetivo explorar os territórios interioranos até então 

desconhecidos. 

 

 Diz-se que as principais motivações da Marcha para o Oeste eram de ordens 

politicamente estratégicas. Em um contexto de Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), 

na qual a tônica da guerra era o “espaço vital”, ou seja, a ocupação dos espaços em 

“branco”, temia-se a invasão do Brasil Central por populações excedentes de outros 

países (VILLAS BÔAS, 2005). Segundo essa versão, pretendia-se ocupar os lugares 

ermos do Brasil para consolidar a posse do território e impedir que fossem invadidos 

por outras nações.  

                                                 
56 A superfície definitiva correspondia a apenas um quarto da área inicialmente proposta, visto que o 
Estado do Mato Grosso, ciente da criação do Parque, passou a conceder terras dentro desse perímetro às 
companhias colonizadoras da época (Enciclopédia dos Povos Indígenas, 2007). 
57 Regulamentação do Parque pelo Decreto n° 51.084/6, com ajustes feitos pelos Decretos n° 63.082/68 e 
n° 68.909/71. 
58 Período que vai de 1937 a 1945, sob o governo de Getúlio Vargas.  
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Embora a ocupação do interior tenha se iniciado durante este período, acredita-

se que a motivação vinha desde a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) com a ideia de 

que deveria ser trocada a capital do país do litoral para o interior, já que 

estrategicamente não se considerava conveniente que a capital fosse à beira-mar. Com a 

Segunda Guerra Mundial, portanto, retomou-se a tese da mudança (VILLAS BÔAS, 

2005).     

 

Como já foi ressaltado, é importante observar que os projetos de ocupação do 

interior do país estão respaldados por uma perspectiva de garantia da soberania 

nacional. Considerando que supostamente não havia ocupação humana nas regiões 

rumo ao norte do Brasil, esses projetos levariam um contingente populacional e 

desenvolveriam a região. As teses militares explicitam a invisibilidade dos povos 

indígenas para a sociedade envolvente.  

 

Embora a questão indígena faça parte de toda a história nacional, eles foram, 

desde os primórdios da colonização, excluídos dos projetos de nacionalidade. De modo 

geral, ou eram ignorados pela sociedade envolvente, ou tidos como empecilho ao 

desenvolvimento nacional. 

 

 Para lidar com as atribuições da Expedição Roncador-Xingu, foi criada a 

Fundação Brasil Central (FBC), em 1943, pelo Decreto-Lei N° 5.878/43. Sua função 

seria implantar núcleos populacionais nos pontos ideais marcados pela expedição. Com 

as entidades assim criadas e após uma campanha de arrecadação de recursos para a 

expedição, partiram para desbravar a região central do país cerca de 40 homens, dentre 

os quais estavam os irmãos Villas Bôas – Cláudio, Leonardo e Orlando, os principais 

responsáveis pela criação do Parque Indígena do Xingu. 
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Orlando, Leonardo e Cláudio (década de 1940) 
Foto: Arquivo Família Villas Bôas 

 
 
 

 Durante toda a expedição, o grupo se deparou com povos indígenas da região, 

dando início a contatos ora complicados, ora amistosos. De qualquer forma, 

influenciados pela política do Marechal Rondon, a expedição foi abrindo caminho, 

construindo pistas de pouso e mantendo contatos com indígenas, o que sensibilizou os 

irmãos Villas Bôas, dentre outros59, a batalharem pela criação de uma área que pudesse 

preservar a cultura indígena do contato degradante com a sociedade envolvente. 

 

 O que se constata diante dessas expedições, é que os povos indígenas da região 

onde atualmente se encontra o Parque Indígena do Xingu tiveram um histórico de 

contato com a sociedade envolvente diferenciado em relação à maioria dos outros povos 

indígenas do país. A maior parte dos povos indígenas teve o seu primeiro contato com 

garimpeiros, madeireiros, missionários etc., que tinham a intenção de explorar os 

recursos naturais existentes em suas terras ou de tentar catequizá-los.  

 

Os índios do Xingu tiveram contato com a Expedição Roncador-Xingu e foram 

assistidos pela Fundação Brasil Central, representada pelos irmãos Villas Bôas. E 

mesmo anterior à chegada da expedição, a maioria desses povos já havia sido contatada, 

entre 1884 e 1887, por Karl Von den Steinen, etnólogo que deixou o primeiro registro 

escrito sobre os povos do Alto Xingu. 

 

Como ensina Franchetto (1992), a história escrita não registra expedições 

anteriores às de Steinen à região do Alto Xingu, mas a história oral xinguana descreve 

vivamente encontros sangrentos com os não índios em um passado remoto.  Narrativas 

estas que demonstram quão pouco se sabe sobre a duração, frequência ou o impacto 

específico das primeiras investidas dos bandeirantes contra os grupos indígenas do sul 

da Amazônia. 

 

 Segundo Menezes (2001), diante da Expedição Roncador-Xingu, diversas 

reportagens foram comumente veiculadas pela imprensa da época sobre os tesouros 

                                                 
59Contaram com o apoio, por exemplo, do Marechal Rondon, do sanitarista Noel Nutels e do antropólogo 
Darcy Ribeiro, que juntos iniciaram uma campanha para demarcação das terras indígenas. 
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incalculáveis de grande valor científico que abrigava a região do Parque. Os aspectos de 

maior interesse eram os estados de virgindade da terra e o “primitivismo” dos indígenas. 

 

 Nesse contexto, em 1947, a Fundação Brasil Central firmou um convênio com o 

Museu Nacional do Rio de Janeiro, o que possibilitou a ida de pesquisadores à região do 

Xingu60. A partir dos estudos desses cientistas, como Eduardo Galvão, a região passou a 

ser conceituada como área cultural. Conforme seus relatos: 

 

(...) uma característica, sobre a qual chamou a atenção de Von den 
Steinen, o primeiro etnólogo que visitou a região, é a notável 
uniformidade cultural que as tribos apresentam. Certo número de 
elementos culturais se difundiu entre os vários grupos xinguanos, e de 
tal maneira os identifica entre si, que é possível considerá-los e 
analisá-los sob um ponto de vista mais amplo, ou seja, o de uma área 
cultural – isto é, o de uma área geográfica em que elementos culturais 
significativos apresentam relativa uniformidade e continuidade em sua 
distribuição (...) (GALVÃO, 1979, p. 75).   

 

 

Segundo Menezes (2001), após diversas visitas de Galvão ao Xingu, a área foi 

identificada com as seguintes coordenadas geográficas: 12º0’15”S – 53º23’50”W. O 

ponto ao norte seria a confluência dos rios que formam o Xingu e, ao sul, as nascentes 

do rio Batovi e Kuluene. Para toda essa área Galvão propôs o nome de Uluri61, 

acompanhando a designação dada por Karl Von den Steinen62. A Área do Uluri, 

caracterizada como área cultural, passou então a ser designativa do Parque do Xingu, 

embora com uma área inferior à proposta de delimitação do Parque pelo Anteprojeto de 

Lei de 1952. 

 

 Ao final, a área prevista para o Parque excedia a Área Uluri, incluindo, de norte 

a sul, as nascentes do rio Xingu até o limite com o Estado do Pará e, de leste a oeste, 

seguia do rio das Mortes até o vale do Rio Teles Pires. O que se constata é que a 

proposta de criação do Parque Indígena do Xingu era uma figura jurídica inexistente até 

                                                 
60  Posteriormente, foi firmado convênio com o Instituto Oswaldo Cruz e o Departamento de Zoologia da 
Secretaria do Estado de São Paulo. 
61 Para os povos do Alto Xingu, Uluri  significa a pequena tanga triangular utilizada pelas mulheres 
indígenas como envoltório vaginal (MENEZES, 2001). 
62  Eduardo Galvão fez uma análise comparativa dos seus estudos com o de Karl Von den Steinen, 
confirmando a identidade dos elementos culturais partilhados pelos povos da região (MENEZES, 2001). 
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então, constituindo-se numa tentativa ousada de criação de um Parque que diferia muito 

dos Parques Nacionais e das reservas indígenas da época. 

 

 Após os esforços conjugados de pesquisadores e indigenistas, em 1961, ocorre 

de fato a homologação do Parque Indígena do Xingu, que se tornou uma área de 

proteção contra o contato degradante entre a sociedade envolvente e os povos indígenas 

que viviam dentro dos seus limites. Apesar do caráter preservacionista, a criação do 

Parque não ficou a salvo das críticas sociais, tampouco impediu por completo o contato 

com os não indígenas e com os projetos de desenvolvimento voltados ao interior do 

país. Em 1971, por exemplo, o Parque foi cortado pela BR-080, estrada que alterou os 

limites ao norte do Parque, exigindo a desapropriação de parcela do seu território. Como 

compensação, terras ao sul foram incorporadas.   

 

Dentre as críticas em relação à administração exercida dentro do Parque 

Indígena do Xingu, pode-se citar a política paternalista adotada em muitos casos e o 

isolacionismo estéril a que foram colocados os indígenas. Por outro lado, como ressalta 

Junqueira (1975), não há como negar o caráter pioneiro de respeito à diversidade 

cultural e a fidelidade dos responsáveis pela administração do PIX aos princípios 

extraídos da política indigenista exercitada por Rondon: não interferir violentamente na 

vida, nas crenças e nos costumes dos índios.  

 

Bôas Filho (2006, p. 59) ressalta que "a fim de evitar equívocos, há que se 

observar que o preservacionismo pregado pelos Villas Bôas não consiste num discurso 

ingênuo que pretenderia ou mesmo imaginaria ser possível manter os índios 

indefinidamente em estado de cultura pura, de forma totalmente apartada de nossa 

sociedade". A preservação proposta pelos irmãos Villas Bôas consistia em respeitar a 

integridade física e cultural dos povos indígenas evitando o contado forçado e 

desregrado.  

 

Atualmente, apesar dos diversos desafios para garantir sua sustentabilidade, o 

PIX mantém relativamente preservada a cultura dos povos que ali vivem ou daqueles 

que foram levados para dentro dessa área para serem preservados das frentes 

expansionistas que ocuparam a região. 
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Internamente, os principais desafios estão relacionados, dentre outros, à 

diversidade de povos existentes dentro do Parque, à sua herança de isolamento 

geográfico, à necessidade de organização desses povos para lidar com os problemas 

atuais e ao desafio de compatibilizar o aumento populacional com a área delimitada do 

Parque Indígena do Xingu. Segundo a Enciclopédia dos Povos Indígenas (2008), a 

população do Xingu tem um crescimento de aproximadamente 3% ao ano sem, no 

entanto, ter para onde se expandir.  

 

Quanto aos externos, os principais problemas referem-se à degradação ambiental 

no entorno do Parque e aos projetos de desenvolvimento que atingem a sua área. Muito 

embora exista uma relativa preservação cultural e ambiental, os limites do PIX estão 

ocupados por uma sociedade que ainda não respeita a cultura indígena e apresenta 

índices altíssimos de degradação ambiental. O desmatamento do entorno e a 

contaminação das nascentes dos rios que passam dentro do Xingu estão afetando os 

povos indígenas, pois diminuem a quantidade de recursos disponíveis, o que afeta 

diretamente a sua cultura e seu modo de vida63.  

 

Nos dias atuais, um dos projetos ditos de desenvolvimento que ameaça os povos 

indígenas do Xingu, dentre eles os Kamaiurá, é o funcionamento da Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH) de Paranatinga II, instalada no rio Kuluene, afluente do rio Xingu, 

no Estado do Mato Grosso64.  

 

Conforme informações da Coordenação Geral de Gestão Ambiental da Funai – 

CGGAM, a PCH está localizada a cerca de 90 km do Parque Indígena do Xingu e 32 

km da TI Parabubure, do povo indígena Xavante. A instalação ocorreu sem a realização 

do Estudo de Impacto Ambiental – EIA/Rima, pois os impactos socioambientais que 

seriam provocados pela PCH foram considerados de pequeno porte. Exigiu-se um 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS e, em seguida, foram concedidas as licenças 

                                                 
63 Diante da preocupação manifestada por lideranças indígenas do Parque Indígena do Xingu com a 
ocupação e o desmatamento ao redor de suas terras e com o assoreamento dos rios que cortam a área, no 
início da década de 1990, iniciou-se um movimento articulado entre vários segmentos sociais locais para 
recuperar as nascentes e matas de beira de rio do PIX. A campanha, atualmente denominada `Y Ikatu 
Xingu, foi ganhando força e conquistando cada vez mais adeptos. A intenção é difundir práticas 
sustentáveis e mobilizar a sociedade para implantar um novo modelo de desenvolvimento na região, que 
respeite o meio ambiente e a diversidade cultural das populações que ali vivem (www.yikatuxingu.org.br, 12 
de agosto de 2008). 
64Existe também o projeto de instalação da PCH Paranatinga I, também no rio Kuluene, que está em fase 
de implementação. 
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ambientais (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação), estando, 

portanto, a PCH em pleno funcionamento. 

 

A principal crítica que se faz ao empreendimento recai sobre a análise dos seus 

impactos socioambientais. Embora caracterizado como um projeto de pequeno porte e 

localizado a certa distância das terras indígenas, não foi levado em consideração que os 

impactos de uma PCH não são apenas locais, mas atingem diversas áreas, visto que a 

alteração do curso de um rio, no caso o Kuluene, provoca impactos em todas as áreas 

banhadas por ele e também em seus afluentes. Dentre os impactos, o mais notório é a 

diminuição na quantidade de peixes do rio Kuluene, o que provoca consequências não 

apenas ambientais, mas também culturais. 

 

Diante do posicionamento de que a PCH de Paranatinga II não atingiria os povos 

indígenas, a Funai foi excluída dos estudos preliminares que decidiram pela viabilidade 

do projeto. Somente na fase de instalação do empreendimento (Licença de Instalação) é 

que o órgão foi chamado para participar do processo, momento em que a Funai solicitou 

do empreendedor estudos ambientais e antropológicos complementares.     

 

 

3.5 O ESTATUTO DO ÍNDIO E O ESTATUTO DOS POVOS INDÍGENAS 

 

 O Estatuto do Índio, criado pela Lei 6.001, em 19 de dezembro de 1973, como 

citado anteriormente, teve um caráter progressista, muito embora ainda estivesse 

arraigado às proposições integracionistas da época. Assim, mesmo propondo diversos 

direitos aos povos indígenas, como a posse permanente de suas terras, o usufruto 

exclusivo dos recursos naturais nelas existente, bem como o respeito ao uso, costumes e 

tradições das comunidades indígenas, tinha como propósito, como bem determina seu 

artigo 1°, “(...) preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à 

comunhão nacional”. 

 

 Diante dessa perspectiva, em seu artigo 4º, o Estatuto do Índio instituiu uma 

classificação para os indígenas, definida em três categorias: 1) Isolados: que são os 

grupos desconhecidos ou aqueles que possuem contatos eventuais com a comunhão 

nacional; 2) Em vias de integração: os indígenas que estabelecem um contato 
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intermitente ou permanente com a sociedade envolvente, conservando parte das 

condições de sua vida nativa e, ao mesmo tempo, aceitando algumas práticas e modos 

de vida da sociedade envolvente; e 3) Integrados: aqueles incorporados à comunhão 

nacional e reconhecidos no pleno exercício dos seus direitos civis. 

 

 Sobre essa classificação, vale dizer que o uso do critério de integração em nossa 

sociedade para classificar os indígenas e suas comunidades evidencia o teor 

programático da política indigenista. O caminho natural percorrido pelas comunidades 

indígenas seria sair do isolamento rumo à integração.   

 

 Outro aspecto, como evidencia Bôas Filho (2003), é que os indígenas 

considerados “integrados”, por terem reconhecido o pleno exercício dos seus direitos 

civis, estariam excluídos do regime tutelar, estabelecido pelo Estatuto do Índio, bem 

como pelo Código Civil anterior. Na prática, abria-se espaço para o questionamento da 

identidade étnica desses indivíduos ou comunidades e dos direitos que possuíam sobre 

as suas terras. Para a proposta integracionista, portanto, uma vez integrados, os 

indígenas se tornariam “brancos”, perdendo seus direitos preconizados por legislação 

especial.  

 

 Vale ressaltar que com o rompimento do paradigma integracionista pela 

Constituição Federal de 1988, a referida classificação instituída no artigo 4º do Estatuto 

do Índio, bem como de todos os outros dispositivos que tenham como referência essa 

proposta, encontram-se revogados. 

 

 Em relação ao reconhecimento dos direitos internos dos povos indígenas, o 

Estatuto do Índio segue os mesmos preceitos da Constituição Federal – não determina 

nominalmente, mas deixa implícito entre os seus artigos. Nesse sentido, o Estatuto 

parece até contraditório, pois, ao mesmo tempo em que prevê a preservação da cultura 

indígena, pretende integrá-lo à sociedade envolvente, o que demonstra o seu caráter 

discriminatório. 

 

 Quando o Estatuto determina o respeito à cultura indígena, incluindo aí os 

direitos costumeiros desses povos, diz assim:  
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Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios (...), para a 
preservação das comunidades indígenas e a preservação dos 
seus direitos: respeitar (...) as peculiaridades inerentes a sua 
condição; assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha 
dos seus meios de vida e subsistência; respeitar (...) a coesão das 
comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos 
e costumes (art. 2º, incisos III, IV e V). 
 
 

Outro ponto importante tratado no Estatuto, atualmente polêmico, é a questão da 

tutela indígena. O Código Civil anterior considerava os índios relativamente incapazes a 

certos atos da vida civil, ficando, portanto, sujeitos ao regime tutelar do Estado, que 

seria exercido pelo órgão federal indigenista. O Estatuto segue essa proposição tratando 

da assistência ou tutela nos artigos 7° ao 11. 

 

Com o novo Código Civil, a relativa incapacidade civil indígena não mais 

prevalece e passa a ser instituído que a matéria deverá ser regulada por legislação 

especial65. Entretanto, muito embora a legislação vigente já estabeleça outra relação 

referente à tutela dos povos indígenas, ainda hoje não se regulamentou o fim desse 

instituto e, portanto, ainda não se estabeleceram os direitos de capacidade plena dos 

povos indígenas. 

 

A tutela prevista pelo Código Civil anterior e pelo Estatuto do Índio sempre foi 

alvo de inúmeras críticas. Segundo o Instituto Socioambiental (2000), ao longo dos 

anos, a tutela indígena foi exercida mais em favor do seu tutor do que do tutelado. Com 

isso, muitas etnias foram extintas; diversos povos indígenas foram impactados 

drasticamente pela construção de empreendimentos econômicos dentro das terras 

indígenas; muitos povos foram sendo contatados de forma desastrosa, provocando a 

disseminação de epidemias mortais ou a sua transferência forçada para terras distantes. 

 

Por outro lado, é importante considerar um ponto positivo desse instrumento: a 

possibilidade de anulação de um ato jurídico realizado de modo prejudicial à 

comunidade indígena. Ou seja, a relativa incapacidade indígena nesse caso pode servir 

como mecanismo de proteção ao índio, que ainda não dominando os códigos de nossa 

sociedade, torna-se alvo fácil da manipulação de interesses econômicos em suas terras.  

                                                 
65 CC, art. 4°, parágrafo único: “A capacidade dos índios será regulada por legislação especial”.    
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A Constituição Federal não faz qualquer referência sobre o instituto da tutela ou 

incapacidade dos índios. Ao contrário, no seu artigo 232, ela diz que: “os índios, suas 

comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo, em defesa de 

seus direitos e interesses”. Significa que os índios podem, também, entrar em juízo 

contra o próprio Estado, o seu suposto tutor.  

 

Diante de muitas proposições ultrapassadas e questionáveis dispostas no 

Estatuto, como o caso da tutela indígena, foi proposta a criação de um novo Estatuto do 

Índio, denominado, em um primeiro momento, Estatuto das Sociedades Indígenas, e, 

atualmente, Estatuto dos Povos Indígenas, que está em tramitação no Congresso 

Nacional por meio do Projeto de Lei N° 2.057/91. Além de determinar o fim da tutela, o 

PL trata de assuntos importantes, como a questão da gestão dos recursos naturais em 

terras indígenas.  

 

As diferenças entre os estatutos se evidenciam já na sua denominação. O 

primeiro desconsidera o direito coletivo dos povos indígenas, sendo nominado como 

“Estatuto do Índio”, ao passo que o segundo, já reconhecendo a coletividade indígena e 

seus direitos coletivos, está sendo tratado como “Estatuto dos Povos Indígenas”. 

 

A tramitação do referido projeto teve início em 1991, quando o deputado Aloízio 

Mercadante e outros apresentaram o Projeto de Lei nº 2.057/91, que propunha a criação 

do Estatuto das Sociedades Indígenas e a revisão da legislação infraconstitucional 

acerca dos direitos dos povos indígenas. Outros dois projetos foram apresentados, um 

de autoria do Poder Executivo e outro de autoria do Conselho Indigenista Missionário 

(Cimi) com alguns parlamentares. Os três projetos foram reunidos em um substitutivo 

de autoria do deputado Luciano Pizzatto (Projeto nº 2.057/91 – substitutivo do relator), 

tendo sido este aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, mas com 

tramitação paralisada por recurso apresentado em 1994 e jamais votado.  

 

Atualmente, as discussões estão sendo feitas no âmbito da Comissão Nacional 

de Política Indigenista – CNPI, criada em 2006 e composta por representantes dos 

povos indígenas, do Governo, de organizações não governamentais e por convidados 

permanentes. No ano de 2008, a CNPI realizou dez seminários em todas as regiões do 
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país para consultar e debater com os povos indígenas os dispositivos contidos no PL do 

Estatuto das Sociedades Indígenas. No primeiro semestre de 2009, a CNPI sistematizou 

essas propostas e o novo formato do PL será reapresentado ao Congresso Nacional para 

análise e votação. 

 

 

3.5.1 – Terras Indígenas 

 

 O direito de posse aos índios sobre suas terras também está consagrado no 

Estatuto do Índio, artigo 22. Segundo esse dispositivo “cabe aos índios ou silvícolas a 

posse permanente das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas 

naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes”. Vale citar ainda, o artigo 

23 do mesmo instrumento, que conceitua a posse do índio: “Considera-se posse do índio 

ou silvícola a ocupação efetiva da terra que, de acordo com os usos, costumes e 

tradições tribais, detém e onde habita ou exerce atividade indispensável à sua 

subsistência ou economicamente útil”.  

 

 O regime jurídico das terras indígenas no Estatuto do Índio está disposto em seu 

Título III, intitulado “Das Terras dos Índios”. Segundo esse instrumento, as terras 

indígenas estão divididas em três categorias: 1) as terras ocupadas ou habitadas pelos 

silvícolas; 2) as áreas reservadas e 3) as terras de domínio das comunidades indígenas 

ou de silvícolas66.  

 

 As terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas equivalem às terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios, explicitadas no artigo 231, §§ 1° e 2°, CF. Já as 

terras reservadas são aquelas estabelecidas pela União e destinadas à posse e ocupação 

pelos indígenas. Como ensina Souza Filho (1998), ao contrário das ocupadas, estas não 

são tradicionalmente terras indígenas, mas, por afetação ou destinação, são 

transformadas pela União em terras indígenas. E, uma vez entregues aos índios, essas 

terras passam a ser indígenas com todas as suas características jurídicas. 

 

                                                 
66Artigo 17, Lei 6.001⁄73. 
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 As áreas reservadas, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 26 do 

Estatuto do Índio, podem se organizar sob uma das seguintes modalidades: a) reserva 

indígena; b) parque indígena; c) colônia agrícola indígena. 

 As duas primeiras modalidades – reserva e parque indígena – são áreas 

destinadas à posse dos grupos indígenas para que possam viver segundo seus usos, 

costumes e tradições. Conforme o Estatuto do Índio, o parque indígena deve também 

cumprir a função de preservar as reservas da flora, fauna e as belezas naturais da região. 

 

 A terceira modalidade – colônia agrícola indígena – demonstra de forma mais 

explícita a perspectiva integracionista do Estatuto do Índio. Não encontrando mais 

respaldo jurídico após a promulgação da Constituição Federal de 1988, essas colônias 

eram destinadas à exploração agropecuária, onde conviveriam tribos “aculturadas” e 

membros da comunidade nacional envolvente, sob administração do órgão de 

assistência ao índio, conforme dispõe art. 29.  

 

 O Estatuto do Índio trata também da criação de território federal indígena, que 

seria uma unidade administrativa subordinada à União, na qual pelo menos um terço da 

população seria composta por indígenas. Souza Filho (1998) ressalta a possibilidade de 

criação de um território federal indígena, mas a inviabilidade de que isso se concretize 

no sistema jurídico existente. 

 

 A previsão de criação de um território federal indígena deveria contemplar a 

autodeterminação dos povos indígenas, não apenas no sentido de poderem definir suas 

prioridades e seus projetos de vida, mas também em relação à aplicação de suas normas 

próprias. Considerando o Estado unitário e seu sistema jurídico monista, essa proposta, 

na prática, não encontra respaldo, pois ainda tem sido vista como uma ameaça à 

segurança nacional, o que supostamente poderia ferir a soberania do país. O próprio 

dispositivo do Estatuto do Índio busca reconhecer o território como indígena, mas, para 

garantir o poder estatal, determina a sua subordinação à União. 

 

 Em relação às terras de domínio das comunidades indígenas, tratadas nos artigos 

32 e 33 do Estatuto, estas são definidas como aquelas de propriedade plena do índio ou 

da comunidade indígena. Conforme o artigo 33, seriam aquelas terras adquiridas por 

usucapião, determinando-se que a ocupação pelo indígena de um trecho de terra inferior 
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a cinquenta hectares, por mais de dez anos consecutivos, daria o direito de propriedade 

ao indígena ou sua comunidade.  

 

 Referido dispositivo foi revogado pela Constituição Federal de 1988, pois esta, 

como visto anteriormente, definiu as terras indígenas como de propriedade da União, 

garantindo apenas a posse dessas terras aos indígenas. 

 

 

3.5.2 – Normas Penais 

  

As normas penais no Estatuto do Índio são tratadas sob duas perspectivas: a 

primeira está relacionada com a definição de princípios que devem ser considerados no 

caso da infração penal ter sido cometida pelo indígena (arts. 56 e 57), e a segunda se 

refere à definição do que se constitui crime contra o indígena e a sua cultura e à 

estipulação de pena para o não indígena que cometer referida infração (arts. 58 e 59). 

 

 Quando o indígena for condenado por uma infração penal, o Estatuto do Índio 

determina que a pena seja atenuada e que o juiz leve em consideração na sua aplicação o 

grau de integração do indígena na sociedade dominante envolvente. 

 

 Como ensina Souza Filho (1998, p. 113), “a leitura simples e direta do 

dispositivo legal nos remete à vontade do legislador de dar aos índios um tratamento 

diferenciado no julgamento da ação ou omissão criminosa deles que, só pelo fato de o 

serem, deverão ter a pena atenuada”. Em outras palavras, a atenuação da pena se 

fundamenta, independentemente da ação ou omissão criminosa, pela condição de ser 

indígena.   

 

 Em relação ao grau de integração, considerando a derrogação do paradigma 

integracionista pela Constituição Federal de 1988, a análise deve ser feita sob uma nova 

perspectiva. De qualquer forma, compete ao juiz considerar na aplicação da pena os 

sistemas de valores culturais dos povos indígenas, que os diferenciam da sociedade 

envolvente, requerendo, portanto, um tratamento diferenciado pelo ordenamento 

jurídico ocidental. 
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 No parágrafo único do artigo 56, o Estatuto prevê que “as penas de reclusão e 

detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de 

funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação 

do condenado”. 

 

 Sobre o assunto, vale mencionar que a Funai não dispõe de locais específicos 

para que o indígena condenado cumpra a sua pena. Assim, os indígenas estão sendo 

presos em cadeias comuns, sem qualquer consideração às suas particularidades 

culturais. Em alguns casos, dependendo da sensibilidade do juiz, o indígena passa a ter 

o direito de cumprir sua pena dentro da terra indígena.  

 

 Na época do SPI, como já foi tratado no capítulo II, foram criadas prisões 

indígenas, que permaneceram por mais de quarenta anos em funcionamento. Nesses 

casos, o próprio órgão indigenista oficial aplicava a pena e fiscalizava o seu 

cumprimento, sem intervenção do Poder Judiciário. Diante das diversas acusações de 

injustiças e crueldade que recaíram sobre a manutenção dessas cadeias, estas foram 

fechadas após a pressão da sociedade civil e da comunidade científica nacional e 

internacional. 

 

 Em relação ao número de indígenas presos atualmente nas cadeias brasileiras, a 

Funai não possui dados oficiais. O fato de existirem muitos indígenas vivendo em 

contextos urbanos e de muitos crimes não se relacionarem com a questão cultural, 

dificulta o acompanhamento do órgão federal indigenista. O acompanhamento mais 

direto só ocorre nos casos em que a Procuradoria Federal Especializada da Funai atua 

diretamente. 

 

 Em relação às sanções impostas pela própria comunidade indígena, o artigo 57 

do Estatuto tolera a sua aplicação, desde que não estejam revestidas de caráter cruel ou 

infamante, proibindo-se em qualquer caso a pena de morte.  

 

 Considerando o uso do verbo tolerar e as condições impostas para que as 

normas internas da comunidade sejam aceitas, constata-se que o referido dispositivo 

apresenta contradições. Ao mesmo tempo em que reconhece a existência de um sistema 

legal dentro das comunidades indígenas, não o legitima de fato. Tolerar é diferente de 
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respeitar, pois ao passo que o primeiro aceita o diferente com reservas, pois ainda se 

fundamenta em valores etnocêntricos, o segundo reconhece plenamente a alteridade, 

concebendo a riqueza da diversidade cultural. 

 

 Os artigos 58 e 59 do Estatuto tratam dos crimes contra os índios, determinando 

que se constitui crime “escarnecer de cerimônia, rito, uso, costumes ou tradições 

culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de qualquer modo a sua prática”. Para o 

infrator, institui-se uma pena de detenção de um a três meses.  

 

 Utilizar o índio ou a comunidade indígena como objeto de propaganda turística 

ou para fins lucrativos, bem como propiciar a aquisição, o uso e a disseminação de 

bebida alcóolica em comunidades indígenas também são tipificados como crime. Para a 

primeira infração, estipula-se uma pena de detenção de dois a seis meses e para a 

segunda uma pena de detenção de seis meses a dois anos. Essas penas poderão ser 

agravadas caso os crimes tenham sido cometidos por funcionário ou empregado do 

órgão indigenista oficial ou se cometido contra índio isolado ou comunidade indígena. 

 

 O Código Penal Brasileiro não trata especificamente da questão indígena, não 

havendo, portanto, referência sobre a responsabilidade penal do índio, suas normas 

internas e sobre crimes cometidos contra os indígenas e suas comunidades. A ausência 

de dispositivos e a falta de conhecimento dos operadores do direito para tratar do 

assunto, promovem decisões preconceituosas e desconectadas das particularidades 

culturais indígenas. 

 

 Por vias transversas, a responsabilidade penal dos indígenas historicamente foi 

tratada com base no artigo 22 da Parte Geral do Código Penal de 1940, que não 

menciona a palavra “índio” ou “silvícola”, mas utiliza termos que, para os doutrinadores 

da época, equiparavam-se aos indígenas: 

 
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, 
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de 
determinar-se de acordo com este entendimento (CP, art. 22). 
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  Com a reforma da Parte Geral do Código Penal, em 1982, manteve-se a falta de 

previsão legal sobre a imputabilidade penal do indígena e permaneceu a interpretação 

comparativa da capacidade dos indígenas com a capacidade dos agentes com 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A previsão passou a ser regulada pelo 

artigo 26, com alteração mínima na redação dada pela Lei 7.209, de 11 de julho de 

198467. 

 

 Sobre essa interpretação comparativa, Souza Filho (1998) ressalta a Exposição 

de Motivos que antecedeu ao Código Penal, assinada pelo Ministro Francisco Campos: 

 

No seio da Comissão foi proposto que se falasse de modo genérico, 
em perturbação mental; mas a proposta foi rejeitada, argumentando-se 
em favor da fórmula vencedora, que esta era mais compreensiva, pois, 
com a referência especial ao “desenvolvimento incompleto ou 
retardado, e devendo-se entender como tal a própria falta de 
aquisições éticas (pois o termo mental é relativo a todas as faculdades 
psíquicas, congênitas ou adquiridas, desde a memória à consciência, 
desde a inteligência à vontade, desde o raciocínio ao senso moral), 
dispensava a alusão expressa aos surdos-mudos e aos silvícolas 
inadaptados. (CAMPOS, 1979 Apud SOUZA FILHO, 1998). 

 

 

 Para deixar clara a opção do legislador em não fazer referência expressa aos 

indígenas, Souza Filho (1998) cita também o comentário ao Código Penal feito pelo 

penalista Nelson Hungria, um dos doutrinadores mais respeitados de sua época: 

 

(...) O artigo 22 fala em “desenvolvimento incompleto ou retardado”. 
Sob esse título se agrupam não só os deficitários congênitos do 
desenvolvimento psíquico ou oligofrênico (idiota, imbecis, débeis 
mentais), como os que são por carência de certos sentidos (surdos-
mudos) e até mesmo os silvícolas inadaptados (...). Assim, não há 
dúvida que entre os deficientes mentais é de se incluir também o homo 
sylvester, inteiramente desprovido das aquisições éticas do civilizado 
homo medios que a lei declara responsável. (...) A Comissão revisora 
entendeu que sob tal rubrica entrariam, por interpretação ostensiva os 
silvícolas, evitando-se que uma expressa alusão a estes fizesse supor 
falsamente, no estrangeiro, que ainda somos um país infestado de 
gentios (HUNGRIA, 1958 Apud SOUZA FILHO, 1998, p. 110/111). 

 
 

                                                 
67 “Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato 
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. 
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 Diante das considerações, constata-se que por trás de uma suposta proteção aos 

indígenas, está o posicionamento preconceituoso e equivocado do legislador. Além de 

tratar os indígenas como seres de mentalidade incompleta, com base no suposto 

primitivismo dos povos indígenas, revela também o temor do legislador em confirmar a 

existência de índios no país. Ademais, diante da integração dos indígenas na sociedade 

dominante envolvente, a ausência de dispositivo seria apenas momentânea, pois 

deixando de existir índios no país não haveria necessidade da legislação pátria tratar da 

matéria. 

 

 Vale ressaltar que, apesar das interpretações controversas, a legislação penal brasileira 

não deve deixar de tratar de forma diferenciada os povos indígenas. Não por conta de 

uma suposta incapacidade mental dos índios, mas com base nas reais diferenças 

culturais existentes.  

 

 Se por um lado o direito penal não reconhece o desconhecimento da lei como forma 

justificável para o seu descumprimento, por outro, prevê a figura do erro como causa de 

exclusão ou de diminuição da responsabilidade penal. Nesse sentido, o artigo 21 do 

Código Penal determina: 

 

Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a 
ilicitude do fato, se inevitável, isenta a pena; se evitável, poderá 
diminuí-la de um sexto a um terço. 
Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se 
omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, 
nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. 

 

 

 Sobre a figura do erro, Villares (2009) cita o posicionamento de Calderón 

(2001), que trata a não compreensão do indígena sobre a ilicitude das suas ações em 

relação ao sistema de punição da sociedade não indígena como um erro culturalmente 

condicionado. Este, por sua vez, pode ser identificado de três formas: 1) erro de 

compreensão; 2) um caso de consciência dissidente; 3) justificação putativa 

(CALDERÓN, 2001 apud VILLARES, 2009). 

 

 O erro de compreensão se configuraria quando o agente, no caso o indígena, por 

possuir valores diferenciados, não compreende a proibição de uma conduta. Ele sabe da 
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existência da norma, mas não compreende, o que o impede de acatar a norma 

estabelecida.  

 

 No caso de consciência dissidente o “indivíduo tem consciência da proibição e 

da ausência de permissão legal, mas a ele não se pode exigir a sua interiorização”. Já o 

erro como justificativa putativa ocorre quando um povo indígena enxerga o não índio 

como inimigo, justificando atitudes contrárias às normas estabelecidas pelo direito 

positivo vigente (VILLARES, 2009, p. 301). 

 

 Em relação ao erro de proibição, previsto no artigo 21, CP, Villares (2009) 

ressalta que a sua consideração é fundamental para compatibilizar as normas penais 

com o respeito à organização social, costumes e tradições indígenas. “O erro de 

proibição deve ser aplicado, excluindo a responsabilidade penal do índio, por não 

conhecer ou compreender a proibição legal ou, mesmo conhecendo a proibição, por 

uma razão cultural, não puder interiorizar a norma em sua conduta e evitar sua ação” 

(VILLARES, 2009, p. 302).   

 

 

 

 

 

3.6 – CONVENÇÕES E DECLARAÇÕES INTERNACIONAIS   

 

          Assim como a legislação pátria vem se aperfeiçoando em relação à defesa dos 

direitos indígenas, o discurso internacional dos direitos humanos também vem 

construindo as suas bases de fundamentação. Na esfera internacional, os direitos dos 

povos indígenas não tinham muita visibilidade, pois como os indígenas não eram 

considerados sujeitos legítimos de direitos, diante da sua suposta incapacidade, a 

preocupação era apenas de, eventualmente, denunciar as atrocidades das quais eram 

vítimas.  

 

            A primeira tentativa de codificar os direitos indígenas na legislação 

internacional foi feita em 1957, pela Convenção 107 da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, relativa aos povos indígenas e tribais em países interdependentes. 
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Diante do discurso integracionista que permeava a época, a Convenção 107 mantinha a 

visão ultrapassada de que o único futuro possível para os povos indígenas seria a sua 

integração na sociedade nacional majoritária. Determinava ainda que todas as decisões 

relacionadas à implementação de projetos de desenvolvimento em terras indígenas eram 

de competência exclusiva do Estado e não dos próprios povos diretamente afetados por 

tais propostas.  

 

 Reconhecendo a sua ineficiência para garantir direitos humanos fundamentais, 

sobretudo diante das novas exigências, a Convenção 107 foi substituída pela Convenção 

169 da OIT, adotada pela 76a Conferência Internacional do Trabalho, em junho de 1989, 

e entrando em vigor em 1991. A ratificação do Brasil, no âmbito internacional, ocorreu 

no ano de 2002, mas, no plano interno, a promulgação da Convenção 169 pelo Estado 

brasileiro se deu apenas em 2004, por meio do Decreto nº 5.051/200468. 

 

 A Convenção 169 da OIT69, relativa aos povos indígenas e tribais em países 

interdependentes, assim como a nossa atual Constituição Federal, passou a reconhecer 

aos povos indígenas direitos permanentes. Retirou a proposta de integração e legitimou 

o direito dos povos indígenas de viverem segundo seus usos e costumes. 

Fundamentando-se em princípios de respeito às culturas, às formas de vida e ao direito 

consuetudinário dessas comunidades, introduziu-se, dentre seus preceitos, o 

reconhecimento de que esses povos e suas organizações tradicionais devem ser 

profundamente envolvidos no planejamento e execução dos projetos de 

desenvolvimento que lhes digam respeito. 

 

                                                 
68A Convenção 107 foi substituída pela Convenção 169, no entanto, continua em vigor naqueles países 
que a adotaram e ainda não ratificaram a Convenção 169 da OIT. 
69 Vale mencionar que a Convenção 169 da OIT possui caráter vinculante, podendo, portanto, o Brasil ser 
sancionado caso não cumpra suas determinações. 
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 Dentre os seus mecanismos de legitimação, dois pontos fundamentais são 

constantemente evocados para garantir os direitos indígenas: a necessidade de consulta 

às comunidades indígenas, mediante procedimentos apropriados, quando medidas 

legislativas ou administrativas possam afetá-los diretamente; e o direito de definir seu 

desenvolvimento de acordo com as suas aspirações e modos próprios de vida, ou seja, o 

direito de escolher suas prioridades e promover o seu próprio desenvolvimento 

econômico, social e cultural. 

 

 Em relação aos direitos consuetudinários dos povos indígenas, a Convenção, em 

seu artigo 8º, determina:  

 

1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados, dar-se-á a 
devida consideração aos seus costumes ou seu direito consuetudinário. 
2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e 
instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os 
direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem 
com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre 
que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se 
solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio. 

 
 

Diante do dispositivo, constata-se que os direitos internos dos povos indígenas, 

chamados pelo direito positivo de direito consuetudinário, é reconhecido, mas com 

ressalvas – desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais dos 

Estados e com os direitos humanos internacionais. 

 

 Santos Filho (2006) ressalta que ao ratificarem instrumentos formadores do 

direito internacional dos direitos humanos (Pactos e Convenções), o Estado obriga-se a 

respeitar os direitos protegidos, a garantir o gozo e pleno exercício desses direitos às 

pessoas que se encontrem sob sua jurisdição, e a adotar as medidas necessárias para dar 

efetividade aos direitos que se quer legitimar. 

 

 Os direitos dos povos indígenas estão inseridos nos chamados direitos humanos 

fundamentais de terceira geração, que são aqueles que têm como titulares uma 

coletividade. Estão relacionados com a proteção da dignidade humana, como a proteção 

do meio ambiente, do desenvolvimento e com a promoção da paz. 
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 O reconhecimento da dignidade da pessoa humana encontra também respaldo 

internacional nos Pactos de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e dos Direitos 

Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas – ONU, de 1966, ratificados pelo 

Brasil por meio dos Decretos 591 e 592 de 1992. Internamente, a nossa Carta Magna, 

em seu artigo 1º, inciso III, coloca a dignidade da pessoa humana dentre os seus 

princípios fundamentais. 

 

 Diante desse princípio, a atuação estatal deve promover condições para que 

todos possam ter uma vida digna, o que no caso dos povos indígenas não é apenas 

individual, mas também coletiva. Assim, a aplicação dos direitos humanos em relação 

aos povos indígenas necessariamente deve considerar a organização social, os usos, 

costumes e tradições desses povos, bem como a natureza coletiva dos bens que formam 

seu patrimônio cultural, territorial e ambiental. Isto porque os direitos individuais 

relacionais à liberdade e à igualdade e seus corolários que fazem parte da legislação 

doméstica e internacional não têm extensão suficiente para proteger os direitos e 

interesses coletivos dos povos indígenas.  

 

 Norteando os pactos, tratados e a legislação nacional, tem-se a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que é reconhecida como um mecanismo 

formador e balizador de instrumentos na esfera internacional para a promoção da defesa 

dos direitos humanos fundamentais. Pode-se dizer que a Declaração reflete um conjunto 

de preceitos que atua como uma espécie de princípios gerais do direito internacional. 

 

 No ano de 2000, foi criado o Fórum Permanente sobre Questões Indígenas, um 

órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, que conta com a 

participação de 8 representantes indígenas e 8 representantes dos Estados, com mandato 

de quatro anos. As sessões do Fórum Permanente são realizadas uma vez a cada ano em 

Nova Yorque. A partir das informações e debates, o Fórum Permanente elabora seu 

relatório e encaminha recomendações ao Conselho Econômico e Social.  

 

 Dentre a importância de sua criação, vale ressaltar a sua influência para a 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, pela ONU, no dia 

13 de setembro de 2007. O texto foi aprovado por votação da maioria dos países 
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presentes, dentre eles o Brasil: 143 votos a favor, 4 votos contra (Canadá, Estados 

Unidos, Nova Zelândia e Austrália70) e 11 abstenções.  

 

 A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas não tem 

natureza vinculante, mas serve como diretriz para uma política moderna, que reconheça 

amplamente os direitos e respeite a autonomia dos povos indígenas, em consonância 

com a ordem constitucional do país. 

 

 Dentre os seus preceitos, está o direito dos povos indígenas de conservar e 

reforçar as suas próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, 

mantendo o direito de participar, se assim desejarem, da vida política, econômica, social 

e cultural do Estado (artigo 5°). 

 

 Sobre as instituições jurídicas dos povos indígenas, vale ainda citar o artigo 34, 

que garante aos indígenas “o direito de promover, desenvolver e manter suas estruturas 

institucionais e seus próprios costumes, espiritualidade, tradições, procedimentos, 

práticas e, quando existirem, costumes ou sistemas jurídicos, em conformidade com as 

normas internacionais de direitos humanos”. 

 

Como ressalta Alcántara (2000), essa nova adequação dos direitos indígenas 

adverte que o Estado pós-moderno capitalista reconhecerá a existência de diversos 

sistemas de direito em confluência com o direito hegemônico Estatal, o que alguns 

autores denominam de pluralismo jurídico. No entanto, apesar do reconhecimento no 

plano formal, resta saber em que medida o Estado soberano permitirá dentro dos limites 

do seu próprio território a aplicação eficaz dos diversos sistemas de direito. 

 

Tanto a Convenção 169 da OIT como a Declaração da ONU sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas falam em autodeterminação dos povos. No entanto, vale considerar 

que dentro da lógica do Estado contemporâneo isso não significa o reconhecimento de 

uma autonomia dos grupos sociais frente ao Estado Nacional. 

 

                                                 
70 Em 2009, a Austrália modificou o seu posicionamento e se manifestou a favor da Declaração Universal 
dos Direitos dos Povos Indígenas. 
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Souza Filho (1998) ensina que, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial, 

os povos passaram a ter direitos internacionalmente reconhecidos, mas que para exercê-

los deveriam estar estruturados em Estados. Esse reconhecimento de direitos se 

convencionou chamar de autodeterminação dos povos, mas que na prática internacional 

significa a autodeterminação dos Estados. 

 

Assim, a autodeterminação dos povos diferenciados, na prática, tem sido tratada 

como direitos individuais garantidos a cada integrante do povo, incorporados à 

categoria de direitos humanos ou direitos de cidadania e, mais recentemente, aos 

direitos culturais, econômicos e sociais.  

 

Os sujeitos de direitos reconhecidos pela Declaração possuem uma conotação 

ampla que transcende a ideia tradicional de povos originários da América e seus 

descendentes. Conforme a concepção universal da ONU, “as comunidades, povos e 

nações indígenas são aqueles que (...) se consideram a si mesmos diferentes de outros 

setores dominantes da sociedade e estão decididos a manter seus territórios ancestrais e 

sua identidade étnica”.71  

 

 A partir dessa concepção, constata-se que os povos indígenas não ocupam 

somente o continente americano, pois estão presentes nos cinco continentes, em mais de 

75 países, o que corresponde a cerca de 370 milhões de pessoas ou, aproximadamente, 

4% da população mundial (ONU, 2009). Ainda conforme dados das Nações Unidas, 

90% da diversidade cultural existente no mundo se deve aos povos indígenas. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 
 
 
 
 

                                                 
71Human Right. Indigenous Peoples and the slavery in the United Nations. Human Rights, Sub-
Comission, Otawa, August, 1991. In: ALCÁNTARA, Carlos Durand. La Costumbre Jurídica India como 
Sistema de Derecho. Universidad de Chapingo, México, (2000). 
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Alto Xingu. Foto: Mário Vilela, Funai. 

 
 

O DIREITO CONSUETUDINÁRIO  
E O PLURALISMO JURÍDICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
O DIREITO CONSUETUDINÁRIO E O PLURALISMO JURÍDICO 

 

 

Liberdade é uma palavra que o sonho 
humano alimenta, não há ninguém 

que explique e ninguém que não 
entenda.  
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Cecília Meireles 

 

 

De modo geral, o direito consuetudinário é definido como um conjunto de 

normas sociais tradicionais, criadas espontaneamente pelo povo, não escritas e não 

codificadas. O verbete “consuetudinário” significa algo que é fundado nos costumes, 

por isso, chamamos essa espécie de direito também de direito costumeiro. Diante de 

suas características, distinguimos o direito consuetudinário do direito positivo, pois este 

se fundamenta pela existência de uma autoridade política constituída, o Estado, do qual 

emana todo o seu poder, sendo que aquele vigora e opera independentemente da 

existência dessa autoridade. 

 

Por outro lado, embora estejamos tratando essas formas jurídicas (direito 

costumeiro e direito positivo) como distintas, para Cunha (1990), o direito costumeiro 

só existe em relação ao direito positivo, portanto, não há como se pensar nem na sua 

anterioridade nem na sua autonomia perante o Estado. O direito costumeiro, nesse 

sentido, só existe em oposição ao direito positivo e seu próprio conteúdo é, parcialmente 

ou por contraste, informado pela presença do Estado. 

 

 Veremos com mais detalhes adiante, que os costumes representam fontes 

importantes do direito, visto que as normas derivam, em boa parte, dos modos de viver 

de uma sociedade. No entanto, o direito positivo vigente, no qual estamos inseridos, dá 

aos costumes um valor secundário, colocando o direito costumeiro como algo inferior 

ou atrasado, como se fosse um estágio anterior à constituição do direito positivo 

normativo emanado pelo Estado. 

 

 Essa concepção deriva, como vimos no primeiro capítulo, das teses 

evolucionistas, que fundamentam suas teorias na ideia de que toda a humanidade 

atravessa sucessivamente, seguindo uma única direção, uma trajetória do simples para o 

complexo, do irracional para o racional, compreendendo três fases de desenvolvimento: 

a selvageria, a barbárie e, finalmente, a civilização.  
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Na selvageria estão o arco e as flechas e uma forma de organização política 

denominada de horda primitiva. Na barbárie estão as cerâmicas, as ferramentas de ferro 

e uma forma política: a “tribo”. Já no estágio mais avançado, na civilização, ocorre o 

surgimento da escrita e da forma política do Estado (WOLFF, 2004).  

 

 Diante dessa visão, o direito consuetudinário ou costumeiro dos povos indígenas 

deve ainda transpor essa barreira autoritária que, cada vez mais, tende a vincular o 

direito ao Estado, a privilegiar a lei, a codificação das normas, em detrimento da 

tradição oral e dos usos e costumes que caracterizam dada sociedade.  

 

A ideia da sociedade dominante, que converte a sua cultura em paradigma 

universal, é a de que esses povos denominados “primitivos” não possuem um sistema de 

leis, pois a ausência de Estado e de normas escritas demonstra o atraso e o caráter 

simplificado de sua estrutura social. Nos dizeres generalizados dessa sociedade, os 

povos indígenas não possuem direito, arte ou religião, mas, no máximo, costumes, 

artesanato e superstições.  

 

 Corroborando essa perspectiva, a doutrina jurídica tradicional é unânime em 

considerar que o direito codificado, ou seja, escrito, favorece mais a certeza do direito 

que as normas costumeiras, sendo justamente este o motivo que dá à lei uma 

superioridade sobre o costume. Coloca-se ainda que, com a evolução das sociedades, 

estas deixam a forma consuetudinária e se transformam, progressivamente, em direito 

codificado (NADER, 1988). 

 

 A tentativa de desconsiderar o direito costumeiro, colocando-o como algo menor 

ou inferior, não se restringe ao meio jurídico, mas é uma visão ainda presente em outros 

campos, como o antropológico e o sociológico. Vale citar, na antropologia, a obra de 

Bronislaw Malinowski: Crime e Costume na Sociedade Selvagem72, de 1926, o qual, 

procurando defender os povos indígenas, refutando para isso posicionamentos que 

considera preconceituosos em relação às comunidades indígenas, incorre no mesmo erro 

– tenta inferiorizar os direitos costumeiros e exaltar os aborígines das Ilhas Trobriand 

por possuírem, na sua visão, um direito parecido com o sistema jurídico ocidental.  

                                                 
72  MALINOWSKI (2003). 
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Com certeza, os povos indígenas possuem a sua própria complexidade e suas 

normas não se restringem a uma simplicidade determinada pela tradição e pela 

obediência servil, por meio de uma inércia mental, como querem supor muitos 

estudiosos. Mas, com características particulares, que não devem ser colocadas em um 

juízo de valor se são melhores ou piores, possuem a sua própria maneira de expressar o 

seu direito, que é por meio dos costumes, oralmente, passando de geração a geração, 

num movimento vivo e contínuo.    

 

 Para facilitar o entendimento do direito costumeiro indígena, a presente pesquisa 

fará comparações com o direito positivo vigente, como citar referências, símbolos e 

espécies de direito, mas não terá como proposta defender os direitos indígenas por meio 

de uma perspectiva que tenta mostrar que os índios não são “atrasados” porque se 

parecem com a nossa sociedade.  

 

O presente estudo é uma tentativa de valorizar os povos indígenas na sua 

integridade cultural, pretensamente querendo romper com os paradigmas dominantes de 

“sociedades evoluídas” e “sociedades atrasadas” ou, expresso de outra forma, com a 

ideia de civilização e barbárie73.  

 

 Na sociologia, podemos citar a obra Da Divisão do Trabalho Social, de 1893, de 

Émile Durkheim (1995). Vale a ressalva, que não está em pauta a importância do autor 

para a formação do pensamento sociológico, mas apenas a iniciativa de mencioná-lo 

para levantar suas análises sobre “sociedades primitivas” e “direitos primitivos”. 

Durkheim, nesse trabalho, cria a ideia de que o direito penal teria precedido o direito 

civil, e de que este último estaria ausente nas sociedades ditas primitivas, aparecendo 

somente com o desenvolvimento da sociedade. Para este autor, nessas sociedades 

prevalecia o “consciente coletivo”, que determinava uma solidariedade mecânica entre 

os indivíduos, caracterizada pelo direito penal.  

                                                 
73  Como já foi mencionado em capítulos anteriores, ao longo da história, percebemos a evocação do 
termo civilização que, automaticamente, remete a outro, que lhe é contrário, barbárie. Para justificar, por 
exemplo, uma ação imperialista, uma dada sociedade se autodenomina civilizada, sendo, portanto, seus 
adversários, os bárbaros, que devem ser destruídos e tirados do atraso em que vivem. Diante dessas 
considerações, vale mencionar a reflexão de Novaes (2004): “Que outro nome dar à civilização 
tecnológica que conduz à clandestinidade as artes, a política, a vida vivida, a experiência do outro em nós 
(germe de uma civilização universal), senão o de barbárie?” (p. 18).  
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Fazendo agora mais justiça a Malinowski, em sua obra anteriormente citada, o 

qual, nesse aspecto, foi brilhante e pioneiro, pois, além de derrubar várias ideias 

equivocadas sobre o direito primitivo, como as noções de “comunismo primitivo”, 

“propriedade e justiça grupal”, ele também desmitificou a ideia de que nas sociedades 

“primitivas” só haveria o direito penal, restringindo o direito civil, posterior a ele, às 

sociedades mais “evoluídas”. Malinowski, mediante análise das relações de troca e das 

obrigações recíprocas, mostra, em Crime e Costume na Sociedade Selvagem, a 

existência de um direito civil entre os trobriandeses, com espaço para expressão e 

reconhecimento de interesses individuais.    

  

 Muito embora os pensamentos predominantes em relação aos povos indígenas e, 

por conseguinte, aos seus direitos costumeiros sejam de preconceito e discriminação, 

vale mencionar que existe, como vimos no capítulo anterior, um movimento crescente 

no direito internacional de se criar instrumentos para o reconhecimento por parte do 

Estado dos direitos consuetudinários dos povos indígenas. Pode-se dizer, que uma das 

razões de existir essa abertura é o fato do direito internacional público ter o costume 

como sua fonte universal, já que não é comandado por um poder centralizador. 

 

 

4.1 – O COSTUME COMO FONTE DO DIREITO 

 

Como ensina Bobbio (1995), o pensamento jurídico elabora três principais 

categorias para explicar o fundamento da juridicidade das normas consuetudinárias. São 

elas: a doutrina romano-canônica, a doutrina moderna e a doutrina da escola histórica. 

As duas primeiras negam ao costume o caráter de fonte de qualificação jurídica, pois 

situam o fundamento da validade das normas consuetudinárias numa fonte diferente do 

próprio costume.  

 

A doutrina romano-canônica reduz o costume à lei, posicionando o fundamento 

da juridicidade do costume no próprio fato que funda a juridicidade da lei: a vontade do 

povo. Nessa perspectiva, o que difere a lei do costume está somente no modo como 

exprime sua vontade, expresso ou tácito. Em relação ao costume na doutrina moderna, 

o fundamento da validade dessas normas se encontra no poder do magistrado, ou seja, 
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no poder do juiz de acatar tais normas para resolver controvérsias. Assim, as normas 

costumeiras se tornam jurídicas quando acatadas pelo juiz, saindo da alçada da 

sociedade (quando ainda não são consideradas jurídicas) para ingressar no poder do 

Estado, em vista de sua juridicidade (BOBBIO, 1995). 

 

A doutrina da escola histórica é a única das três que situa o fundamento da 

validade das normas consuetudinárias no próprio costume. Para essa escola, que tem 

como referenciais Savigny e Puchta, o costume tem caráter jurídico independentemente 

do legislador, do poder judiciário e do jurista, pois sua validade se fundamenta no 

sentimento do povo, dando ao costume não um caráter de mero hábito, mas de 

juridicidade, pois representa de modo mais legítimo a vontade da sociedade. Apesar 

dessas considerações, essa doutrina não é a que prevalece, sendo as duas primeiras mais 

acolhidas pelos juristas. A tendência predominante é negar o costume como fonte 

autônoma do direito. 

 

Nesse sentido, o posicionamento majoritário é o de considerar a lei como algo 

prevalecente sobre o costume. Uma posição que teve seus contornos determinados com 

a criação do Estado moderno, teorizada pelo positivismo jurídico e que permanece ainda 

hoje. O Brasil, fiel a essa corrente, mantém os mesmos preceitos legais. 

 

 

4.1.1 – Espécies de Costume 

 

As espécies de costume são definidas por meio das formas com que este se 

apresenta em relação à lei. Segundo a doutrina predominante, o costume pode ser das 

seguintes espécies: Secundum Legem, Praeter Legem e Contra Legem.  

 

O Costume Secundum Legem pode ser definido como aquele em que sua prática 

social corresponde à lei, não no sentido de um costume passar a ter uma efetividade 

jurídica, mas da lei introduzir novos padrões de comportamento à vida social. Como 

ensina Nader (1988), é também denominado costume interpretativo, pois, expressando o 

sentido da lei, a prática social espontaneamente consagra um tipo de aplicação das 

normas. Há autores que não aceitam essa espécie de costume, pois dizem não se tratar 

de norma gerada voluntariamente pela sociedade, mas uma prática que decorre da lei. 
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O Costume Praeter Legem é aquele que se aplica supletivamente em hipótese de 

lacuna da lei, ou seja, aquele que permite a utilização do direito costumeiro na ausência 

de uma disposição legal aplicável. É a hipótese aceita pela maioria dos países, inclusive 

o Brasil. Conforme o artigo 4° da nossa Lei de Introdução ao Código Civil: “Quando a 

lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais do direito”.     

 

Por fim, o Costume Contra Legem se caracteriza como aquele em que a prática 

social contraria as normas de direito escrito. Na doutrina predominante, na qual a lei 

prevalece sobre o costume, essa espécie não é aceita, pois se considera que uma lei só 

pode ser revogada por outra, nunca por um costume.   

 

 

4.2 – O DIREITO “COSTUMEIRO” DOS POVOS INDÍGENAS 

 

O direito que estamos nos propondo aqui analisar é aquele que representa não 

apenas os princípios normativos existentes em uma dada sociedade, mas também o que 

atua como parte integrante dos processos sociais. É a perspectiva que se aproxima da 

antropologia do direito que, segundo Oliveira (1985), tem como característica fazer uma 

abordagem das leis por meio de um fenômeno histórico e cultural, cuja eficácia social e 

dinamismo devem ser explicados pela inter-relação entre valores e interesses de 

determinados grupos sociais, com contextos sociais mutáveis e com usos e costumes 

diversificados (preexistentes ou alternativos). 

 

Essa característica de compreender o direito respeitando o dinamismo social e os 

fenômenos históricos e culturais é muito importante para situar o direito costumeiro, 

pois este, ao contrário do que se possa imaginar, não se refere a um conjunto de normas 

imutáveis e inalteradas desde um tempo imemorial, mas sua concepção atual é de que 

ele contempla diversos aspectos, que vão desde elementos culturais de períodos pré-

coloniais até referenciais contemporâneos que foram incorporados dinamicamente em 

sua cultura.  
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Antes de darmos mais profundidade às características do direito indígena, talvez 

seja importante analisar o que seria, genericamente, o Direito. Existem várias formas de 

interpretação, mas vamos nos ater àquelas que consideramos relevantes para a análise 

da questão.  

 

O Direito pode ser definido como ordenamento normativo, que “abrange o 

conjunto de normas de conduta e de organização, constituindo uma unidade e tendo por 

conteúdo a regulamentação das relações fundamentais para a convivência e 

sobrevivência do grupo social, tais como relações familiares, econômicas (...)”. Para 

obter o respeito das normas, em última instância, o Direito recorre à força física 

(BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 2000, p. 349). 

 

De outra forma, Chase-Sardi (1987) define o Direito como a existência de 

normas articuladas em um sistema coerente, dirigidas a estabelecer um ordenamento 

social para regular seu funcionamento e assegurar sua continuidade, impondo-se de 

forma coativa e sancionando a transgressão de seus preceitos74.  

 

Entender o significado do Direito, diante das mais variadas sociedades 

existentes, de fato não é tarefa fácil. Considerando a complexidade de interpretação, 

Korsbaek e Vivanco (2009) ressaltam que existem três posturas diferentes para 

construção da conceituação das normas jurídicas. A primeira seria aquela fundamentada 

nos preceitos de Kelsen que entende o Direito como sinônimo de Estado. A segunda, 

fundamentada em uma concepção muito mais antropológica, defende a existência do 

Direito mesmo que não exista a figura do Estado na sociedade analisada75. E a terceira, 

que relaciona os dois conceitos anteriores, defende a possibilidade de analisar sistemas 

normativos de interação dinâmica. 

 

A terceira postura propõe um novo conhecimento e uma estruturação para a 

antropologia jurídica moderna. Busca um mecanismo de análise das normas que leve 
                                                 
74  Outros autores ressaltam que o Direito não implica necessariamente uma sanção e que a licitude, assim 
como a juridicidade de um sistema, devem ser estudadas em função do próprio sistema jurídico e não em 
relação a outros sistemas (SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, 2006).  
75  Essa abordagem foi levantada, inicialmente, por antropólogos britânicos, como Bronislaw Malinowski 
e Isaac Schapera. Posteriormente, foi desenvolvida por estudiosos como Max Gluckman. Essa forma de 
interpretação deu um novo rumo para as ciências sociais, pois explicitou que a teoria geral do Estado não 
era mais suficiente para as explicações dos fenômenos políticos e jurídicos que a ciência passou a 
reconhecer (KORSBAEK E VIVANCO, 2009). 
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em consideração todos os atores que participam do chamado “sistema normativo”, 

observando as formas de subordinação existentes nas relações sociais, para que se torne 

possível a criação de leis mais justas diante da diversidade social existente 

(KORSBAEK e VIVANCO, 2009).    

 

O entendimento sobre o conceito de Direito, faz-se necessário para compreender 

como ele se estabelece dentro de uma comunidade indígena. A afirmação de que os 

indígenas não têm leis, incutida no senso comum e na compreensão de juristas mais 

conservadores, é alimentada pela ideia de que a “primitividade” das relações sociais 

desses povos não comportaria as características do Direito. Como foi visto, uma 

concepção ultrapassada dentro da antropologia jurídica moderna. 

 

Como afirma Davis (1973), “em toda sociedade existe um corpo de categorias 

culturais, de regras ou códigos que definem os direitos e deveres legais entre as pessoas; 

em toda sociedade surgem disputas e conflitos quando essas regras são rompidas e, para 

resolver essas divergências, existem meios institucionalizados mediante os quais as 

regras jurídicas são reafirmadas e/ou redefinidas” (DAVIS, 1973, p.10). 

 

Para caracterizar o direito indígena como um direito consuetudinário ou 

costumeiro, podemos, de modo geral, levantar dois traços específicos: 1) ele se encontra 

imerso no corpo social, firmemente entrelaçado com todos os outros aspectos da 

cultura, com o qual forma uma unidade compacta; 2) ele extrai sua força e seu conteúdo 

da tradição comunitária expressada nos usos e costumes. 

 

Como ensina Cuevas Gayosso (2000), o direito costumeiro para os povos 

indígenas atende a uma cosmovisão fundada em princípios ancestrais que está 

relacionada com a ordem natural dos acontecimentos. São regras aceitas e aplicadas 

pela sociedade porque a consciência coletiva diz que são boas para os homens. Sua 

aplicação não requer a inclusão de tais regras em textos normativos, pois o que as 

tornam legítimas é a consciência comum do grupo que, por meio do conhecimento dos 

princípios gerais que regem as suas condutas, sustenta as regras determinadas para a 

resolução de problemas específicos.  
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Assim, dentre outras peculiaridades, o direito costumeiro se diferencia do direito 

positivo das sociedades modernas por não separar o aspecto social do aspecto jurídico. 

O direito para as comunidades indígenas atua submerso no corpo social, nos usos e 

costumes comunitários, envolvendo tradição oral, sistemas de cargos, fundamentos 

mágico-religiosos que formam a cosmovisão particular da comunidade. Por outro lado, 

as sociedades modernas têm necessidade de separar esses dois aspectos – o social do 

jurídico, criando uma dicotomia entre a forma e o conteúdo. 

 

Uma definição considerada relevante para Cuevas Gayosso (2000) é aquela na 

qual o direito costumeiro é uma regra de organização comunitária enraizada em uma 

visão cosmológica. Segundo o autor, dessa definição é possível retirar duas 

características principais: flexibilidade e profundidade. 

 

O termo “regra” permite conceber o direito costumeiro como algo que não tem a 

mesma rigidez do termo “norma jurídica”, utilizado pelo direito positivo. O primeiro 

permite uma adaptação dentro da sociedade em que se manifesta, ao passo que o 

segundo, inserido em um contexto diverso, é rígido e sua aplicação corresponde à 

imposição da referida norma de conduta nos fenômenos sociais. 

 

As regras terão que se adequar às características da sociedade, convertendo-se 

em uma expressão comum de um grupo determinado e com tendência em resguardar 

seus valores e princípios essenciais. Nessa perspectiva, Cuevas Gayosso (2000) ressalta 

a origem fundamental das regras costumeiras, aquela que denomina “visão 

cosmológica”. 

 

Por meio da “visão cosmológica”, observam-se as diversas fontes do direito. 

Constata-se que não apenas a vontade do legislador é responsável em criar o direito, 

mas que as práticas cotidianas, relacionadas à cosmovisão de diversos grupos sociais, 

resultam também nas criações de regras costumeiras que, mesmo informalmente, 

tornam-se legítimas para ordenar o convívio social.   

 

Outras características atribuídas ao direito costumeiro, que o difere do direito 

positivo, é o de não ser escrito, nem codificado e o de vigorar sem a presença do Estado. 
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Nessa espécie de direito existe um corpo de regras e costumes delimitado, reconhecido 

e compartilhado por uma dada coletividade. 

 

O fato de não ser escrito e codificado suscita diversas críticas na tentativa de 

empobrecer o direito costumeiro. Como visto anteriormente, o direito escrito é visto 

pela doutrina como um direito mais seguro, dando mais garantias à lei. Entretanto, 

apesar dessa consideração, não há questionamentos, por exemplo, sobre o sistema 

jurídico inglês, o qual não possui uma Constituição escrita. Ao contrário, todos 

reconhecem e dão legitimidade a esse ordenamento legal.  

 

Constata-se, portanto, que o mais relevante não é o fato de ser escrito ou não, 

mas de estar relacionado a comunidades ditas “primitivas”, que sempre tiveram seus 

direitos deixados em segundo plano. Talvez a preocupação maior seja de que uma vez 

reconhecidos, esses direitos deverão ser compatibilizados na prática com o direito 

positivo vigente. E como diz Venne (1989), considerando que os sistemas legais têm 

raízes em necessidades e preocupações diferentes, há muito poucas chances de que se 

tornem compatíveis. Esse seria outro grande desafio – encontrar os mecanismos 

adequados para compatibilizar o direito consuetudinário indígena com as leis positivas 

do país. 

 

Para Cunha (1990), embora o direito positivo e o direito costumeiro sejam de 

natureza e de utilização social diferentes, eles podem conviver pacificamente. No 

entanto, isso não significa que possam ser reduzidos a um sistema único, ou seja, não há 

como replicar no direito positivo, de forma explícita e substantiva, o direito costumeiro 

que só faz sentido dentro do sistema em que está inserido. 

 

 

 

 

4.3 – PLURALISMO JURÍDICO 

 

 Considerando a diversidade cultural existente no país e a perspectiva de que o 

conceito de cultura abrange aspectos sociais, mitológicos, religiosos, simbólicos, 

jurídicos etc., reconhece-se que cada sociedade, dentre elas as indígenas, possui modos 
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próprios de expressar e traduzir a realidade a sua volta. Nesse contexto, contrapondo a 

proposta de um Direito Estatal monista, introduz-se, como forma de garantir normas 

internas, a ideia de pluralismo jurídico. 

 

 A concepção pluralista surge com a interface entre a antropologia e o estudo das 

leis, criando uma abordagem interdisciplinar denominada de antropologia do direito ou 

antropologia jurídica. Para Korsbaek e Vivanco (2009), a antropologia do direito é 

similar à sociologia do direito, pois ambas estudam a lei como um fenômeno inscrito em 

um marco amplo da sociedade, buscando identificar o aparecimento da lei como um 

elemento da dinâmica social da qual faz parte.  

 

 Como pontos de referência do pluralismo, vale levantar dois aspectos: o 

primeiro é o fato de que a realidade plural levanta uma desigualdade fática que se 

manifesta em todos os aspectos da vida cotidiana, mesmo que os valores contidos nas 

concepções dos diversos grupos existentes estejam concebidos dentro das fronteiras de 

um mesmo país e relacionados por origens históricas. E o segundo aspecto é a 

coexistência de dois ou mais sistemas normativos em um mesmo espaço.  

 

  A palavra “pluralismo” significa qualidade do que não é único ou do que admite 

mais de uma coisa ou categoria. Caracteriza-se também como o sistema político que se 

baseia na coexistência de grupos ou organismos diferentes e independentes em matéria 

de gestão ou de representação.  

 

 Diante da conceituação, identifica-se a referida desigualdade fática e a 

coexistência de dois ou mais sistemas em um mesmo espaço, visto que a pluralidade se 

manifesta na existência e no reconhecimento das diferenças. Nesse sentido, falar em 

pluralismo é legitimar a diversidade. 

 

 Rouland (2003, p. 158) preconiza duas versões sobre a conceituação de 

pluralismo jurídico. A primeira, que considera como um conceito fraco, é aquela que 

reconhece a existência, no seio da sociedade, de mecanismos jurídicos diferentes para 

tratar de situações idênticas. Como exemplo, cita a utilização pelo comerciante de 

regras diferenciadas para vender a sua mercadoria. Ao contrário dos demais cidadãos, 

os comerciantes podem usufruir de normas mais maleáveis. 
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 A segunda versão, tratada como um conceito forte, baseia-se na ideia de que na 

relação entre os diferentes grupos sociais existem, além do direito estatal, múltiplas 

ordens jurídicas, que podem coincidir ou divergir. Exemplo dessa perspectiva é o 

trabalhador imigrante que se submete ao regulamento interno da empresa em que 

trabalha; utiliza os benefícios sociais previstos pelo direito estatal e, no interior da sua 

família, redistribui sua renda conforme normas próprias, que não são as do direito 

estatal. 

  

 A proposta do pluralismo jurídico, embora ainda alcançando espaços restritos no 

meio acadêmico, vem sendo abordada como um novo caminho para a solução de 

conflitos e para o reconhecimento de normas particulares de grupos e sociedades. Seu 

objetivo central é demonstrar que o Estado Moderno não é o único agente legitimado a 

criar legalidade para enquadrar as formas de relações sociais que vão surgindo, ou seja, 

que não possui o monopólio da produção de normas jurídicas.  

 

Nesse sentido, apresenta-se como uma forma de contrapor a doutrina do 

monismo jurídico e de reconhecer a multiplicidade das fontes e das relações de direito 

no interior de um mesmo sistema jurídico. Como ressalta Wolkmer (2001), a intenção 

não é negar o direito estatal, mas legitimar outras formas jurídicas existentes na 

sociedade. 

 

O ordenamento jurídico brasileiro admite o pluralismo jurídico. A Lei de 

Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei 657/1942), por exemplo, exige, em certos 

casos, que a aplicação da lei brasileira seja afastada para a utilização da lei estrangeira. 

Além disso, admite-se o afastamento da legislação nacional em caso de arbitragem e de 

aplicação de regras comerciais e costumeiras (YAMADA e BELLOQUE, 2010).  

 

Especificamente em relação aos sistemas jurídicos dos povos indígenas, essa 

admissão, como já foi relatada, encontra-se no reconhecimento da organização social, 

costumes e tradições indígenas pela Constituição Federal, Estatuto do Índio, Convenção 

169 da OIT e Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas.  
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 A Sociologia do Direito, como ensina Santos (2010), nas três últimas décadas 

tem investigado o pluralismo jurídico e chama a atenção para a existência de direitos 

locais nas zonas rurais, nos bairros urbanos marginais, no desporto, nas igrejas, nas 

empresas, nas organizações profissionais etc. São formas de direito, segundo o autor, 

denominadas infraestatais, informais, não oficiais e mais ou menos costumeiras.   

 

 Conforme Sánchez-Castañeda (2006), o primeiro teórico a falar sobre um 

Direito vivo e na possibilidade de uma pluralidade de sistemas jurídicos foi Eugène 

Ehrlich76, que ressaltou o caráter arbitrário e fictício da unidade do ordenamento 

jurídico. Para esse autor, o ponto central do Direito não se encontra na legislação, nem 

na ciência jurídica ou na jurisprudência, mas se situa na própria sociedade. Existe um 

Direito vivo que pode ser conhecido por meio de diferentes fontes, particularmente pela 

observação direta da vida social, das transformações, dos hábitos e costumes dos grupos 

(EHRLICH, 1913 apud SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, 2006). 

 

 O Direito não é necessariamente um produto do Estado, pois a sua principal 

origem está nas relações sociais, podendo, portanto, ser tratado como um conjunto de 

regras que determina a posição e a função dos indivíduos dentro de um grupo social.  

 

 Bobbio (2007) diz que é possível identificar duas fases do pluralismo jurídico: a 

primeira fase corresponde ao nascimento e desenvolvimento da historicidade jurídica, 

sobretudo por meio da Escola Histórica do Direito, a qual afirma que os direitos 

emanam direta ou indiretamente da consciência popular. Existe não apenas um, mas 

vários ordenamentos nacionais, visto que existem muitas nações, cada qual com seu 

ordenamento estatal próprio. Essa primeira forma de pluralismo jurídico tem um certo 

caráter estadista.  

 

 A segunda fase corresponde à etapa institucional que pressupõe a existência de 

um sistema jurídico onde quer que exista uma instituição, ou seja, um grupo social 

organizado. A consequência dessa teoria institucionalista é a fragmentação da ideia 

universal do direito e um enriquecimento dos problemas existentes entre os sistemas 

jurídicos, visto que se fundamenta não apenas nas relações entre diferentes sistemas 

                                                 
76  Em sua obra Grundlegung der Soziologie der Rechts, Munich y Leipzig, 1913 (SÁNCHEZ-
CASTAÑEDA, 2006). 
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estatais, mas também entre os sistemas diferentes dos estatais, como os supraestatais, os 

infraestatais, os colaterais ao Estado e os antiestatais.  

 

 De forma similar, Woodman (1998), em suas análises sobre o pluralismo 

jurídico, reconhece a existência de um pluralismo jurídico estatal e de um pluralismo 

fora das leis estatais. No primeiro caso, haveria instâncias plurais dentro do sistema 

estatal, como, por exemplo, as diferentes regras e formas de julgamento de acordos 

comerciais. Nesses acordos, garante-se certa independência no estabelecimento de suas 

regras, mas, ao mesmo tempo, exige-se uma harmonia com as normas estatais, que 

estariam acima e abrangendo essas transações. Seria uma espécie de pluralismo de 

controle. 

 

 A outra forma de pluralismo estaria desvinculada do Estado, chamado de 

pluralismo independente, na qual a organização interna de uma dada sociedade é regida 

por  leis não estatais, como, por exemplo, os direitos próprios dos povos indígenas.         

 

Para as sociedades indígenas, o pluralismo jurídico introduz um sujeito de 

direito diferente do proposto pelo sistema envolvente. O direito estatal cria regras para o 

indivíduo, ao passo que as sociedades indígenas possuem normas coletivas, operadas e 

recriadas mediante a figura do sujeito coletivo.  

 

Esse coletivo, como sujeito de direitos e deveres, é o que garante a 

autodeterminação dos povos indígenas, ou seja, o direito do grupo em gerir a sua 

sociedade e decidir o seu próprio destino. Com base nessa perspectiva, impõe-se um 

limite de interferência ao direito impositivo e centralizador do Estado. Diferente do 

papel de interventor, o Estado deve assumir um posicionamento de mediador de 

conflitos e interesses.  

 

 A autonomia do sujeito coletivo deve ser respeitada em termos políticos, 

administrativos, econômicos, culturais e judiciais, tanto no âmbito interno, como 

externo à comunidade indígena. Entre outros aspectos, a autonomia implica 

(KORSBAEK e VIVANCO, 2009): 
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a) A possibilidade de decidir sobre os assuntos que afetam a sua comunidade, sem 

interferência e/ou pressão de mecanismos legais externos; 

b) a participação plena nos órgãos democráticos da Nação; 

c) o manejo e administração dos recursos dispostos em suas terras, conforme os seus 

próprios sistemas normativos; 

d) o reconhecimento da sociedade envolvente do seu território em sentido cosmogônico 

e material; 

e) controle sobre as suas formas de organização social; 

f) serviços educativos bilíngues nas comunidades indígenas; 

g) o reconhecimento da oficialidade das línguas de todas as etnias dentro de cada 

território indígena; 

h) respeito à cultura e à tradição indígena; 

i) a proibição da discriminação e do racismo; 

j) respeito à liberdade e condições para uma vida digna. 

 

 Na prática, não raras vezes existem conflitos entre o sistema positivo vigente e 

as normas próprias das comunidades indígenas. Invariavelmente, o posicionamento 

estatal é o de querer ferir a autonomia dos povos indígenas ao impor suas regras e 

sistemas de valores.  

 

 De forma mais perceptível, os conflitos ocorrem com maior frequência no 

âmbito do direito penal, notadamente nos casos tipificados pelo direito estatal como 

crimes contra a vida, pois estes se fundamentam em um conjunto de valores 

considerado acima de qualquer outro interesse. A definição dada pelo sistema ocidental 

de dignidade humana, que envolve o direito inabalável à vida, é considerada como um 

valor universal, legitimando, portanto, uma atuação mais ostensiva do Estado para 

coibir o que ele define como crime. 

 

 Diante dessa perspectiva, como ensina Yamada e Belloque (2010), o Estado 

compromete a promoção do justo tratamento que deve ser dispensado no processo penal 

aos indígenas (agressores ou agredidos), seus familiares e, por vezes, às suas 

comunidades, pois desconsidera sua organização social e sistema de valores. 
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 O ordenamento jurídico brasileiro não estabelece claramente os critérios e 

limites de intervenção do direito estatal nos outros sistemas jurídicos que coexistem no 

país. Se por um lado a legislação definida pelo Estado deve ser aplicada em todo o 

território nacional, por outro, o mesmo direito estatal garante aos grupos etnicamente 

diferenciados o direito de viver segundo seus usos e costumes, o que inclui o direito 

coletivo de definir suas normas internas. 

 

 Em relação aos povos indígenas, essa perspectiva geral da legislação e, ao 

mesmo tempo particular, está clara no artigo 1º, parágrafo único do Estatuto do Índio, 

que estabelece que aos índios e às suas comunidades se estende a proteção das leis do 

país, resguardados seus usos, costumes e tradições. 

 

 Sobre o assunto, a Convenção 169 da OIT, no artigo 9º, estabelece o seguinte: 

 
1. Desde que compatíveis com o sistema jurídico nacional e com os 
direitos humanos internacionalmente reconhecidos, deverão ser 
respeitados os métodos a que tradicionalmente recorrem esses povos 
para a repressão dos delitos cometidos por seus membros. 
2. As autoridades e tribunais chamados a se pronunciar sobre questões 
penais deverão levar em consideração os costumes desses povos sobre 
a matéria. 

 

 

 Como se percebe, apesar da Convenção garantir que as normas internas de 

repressão aos delitos cometidos pelos indígenas sejam respeitadas, ela coloca o sistema 

jurídico nacional e os direitos humanos reconhecidos internacionalmente acima dos 

direitos culturais. Há que se respeitar o direito coletivo, mas este não pode conflitar com 

o sistema de valores da sociedade dominante envolvente. 

 

 Diante de uma legislação que reconhece a diversidade cultural, mas, ao mesmo 

tempo, continua arraigada em valores etnocêntricos, constata-se que a concretização do 

pluralismo jurídico ainda é algo em construção, abrindo, portanto, margens a 

interpretações dúbias e julgamentos equivocados em relação aos direitos indígenas.  

 

 Além do questionamento sobre o limite de intervenção do Estado na organização 

social indígena, outra questão conflitante refere-se à legitimidade das formas punitivas 

estabelecidas por essas comunidades. Caso o indígena infrator já tenha sido punido 
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pelas normas internas da comunidade, o Estado ainda assim teria direito de impor suas 

regras punitivas? 

 

 Se de fato os sistemas jurídicos dos povos indígenas são reconhecidos, a 

resposta, com base na própria legislação penal brasileira, deve ser negativa, pois, 

conforme o princípio do non bis in idem, ninguém pode ser punido duas vezes pelo 

mesmo fato77.  

 

 Para que possamos identificar melhor o conflito de valores existentes pelas 

diferenças culturais e verificar como isso tem sido tratado pelo direito estatal e pela 

proposta do pluralismo jurídico, tomemos o caso do infanticídio cometido por algumas 

comunidades indígenas. 

 

 

4.3.1 - Infanticídio 

 

O Estado, criminalizando o ato de se levar à morte crianças recém-nascidas, 

denomina essa prática de infanticídio. Já algumas comunidades indígenas, por razões 

diversas, não tratam a questão como uma infração às regras internas, mas, 

simplesmente, como uma prática circunstancial diante de um caso concreto. Sob a 

perspectiva da comunidade indígena, portanto, não há que se falar em infanticídio. 

 

Antes de adentrarmos de fato na questão, fazem-se necessárias algumas 

considerações sobre a grande visibilidade que o assunto ganhou nos últimos anos. O 

chamado infanticídio nunca foi tratado pelos povos indígenas como um problema que 

estivesse colocando em risco a sobrevivência de suas comunidades78. Além de ser uma 

exceção à regra, visto que poucos povos indígenas praticam tal ato, a dinâmica cultural 

tem apresentado novas possibilidades para resolver o destino de crianças indesejadas 

pela comunidade. 

 

                                                 
77A expressão latina non bis in idem, que significa sem repetição, tende a ser vista, majoritariamente, 
como um princípio geral do direito. Na esfera penal, em primeiro plano, sua utilização ocorre para 
assegurar que ninguém será punido duas vezes por uma mesma infração e, de forma mais ampliada, para 
balizar a operação de dosimetria (cálculo) da pena. 
78  A população indígena está crescendo a uma média de 3,5% ao ano, superando a média nacional que é 
de 1,3% ao ano. 
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A campanha difamatória promovida contra os povos indígenas, que os colocam 

como povos que cruelmente estão sacrificando suas crianças, tem sido financiada e 

propagada pelo fundamentalismo religioso. O grupo evangélico JOCUM – Jovens com 

Uma Missão (Youth with a Mission)  tem trabalhado arduamente, em diversos países do 

mundo, para criar a imagem de que os indígenas brasileiros praticam atos bárbaros, o 

que exigiria uma intervenção imediata nessas comunidades, tanto por parte do Estado, 

quanto por parte dos grupos evangélicos que promoveriam a sua salvação. 

 

As redes dessa campanha internacional têm sua estrutura solidificada no Brasil 

por meio da organização não governamental ATINI – Voz pela Vida. Com base no 

mesmo fundamentalismo religioso, a organização, sediada em Brasília-DF, tem 

percorrido diversas instituições do país, como escolas, igrejas, órgãos públicos e o 

próprio Congresso Nacional, difamando os indígenas e acirrando o preconceito da 

sociedade em geral. Além das campanhas panfletárias, a ATINI, financiada pela 

JOCUM, tem exibido um vídeo chamado Hakani: Buried Alive – A Survivor´s Story / 

Hakani: Enterrada Viva – A Estória de uma Sobrevivente, que encena o infanticídio 

promovido por uma comunidade indígena Surwahá, que vive no sudoeste do estado do 

Amazonas 79. 

 

O filme, apresentado como um documentário, mostra, de forma explícita duas 

crianças sendo enterradas vivas. Posteriormente, uma delas, Hakani, é desenterrada pelo 

irmão, que se comove com o som do seu choro vindo de baixo da terra. Os pais, diante 

da decisão da tribo em enterrar as crianças, ingerem veneno e se suicidam. 

 

Diante dos interesses escusos dos referidos grupos religiosos, o vídeo não deixa 

claro que tudo não passa de uma encenação, que somente se tornou possível porque os 

atores indígenas foram levados a pensar que estavam encenando um ato praticado por 

uma comunidade em tempos remotos. A manipulação dos indígenas feita pelos grupos 

religiosos se tornou explícita quando os atores, indígenas evangelizados da etnia 

Karitiana, do estado de Rondônia, ao verem o vídeo teriam percebido que a proposta 

seria a de passar a ideia de um ato praticado pelas comunidades indígenas nos dias 

                                                 
79 O filme foi dirigido pelo realizador norte-americano David Cunningham, cujo pai, Lauren Cunningham, 
é um dos fundadores da entidade missionária  JOCUM. O vídeo, com legenda em português ou inglês, 
está disponível em diversas páginas na internet, como, por exemplo, no seguinte site:  
http://www.hakani.org/en/premiere.asp.  
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atuais. Sentindo-se enganados, denunciaram judicialmente os idealizadores do filme à 6º 

Câmara do Ministério Público Federal.    

 

A bancada evangélica no Congresso Nacional, com a mesma proposta dos 

grupos religiosos, está engajada para aprovar o PL 1057/2007, de autoria do deputado 

federal Henrique Afonso, que na época estava filiado ao PT do estado do Acre. Em 

linhas gerais, a proposta busca criminalizar as práticas consideradas nocivas das 

comunidades tradicionais e exigir que todos aqueles que tomem conhecimento do fato 

noticiem às autoridades competentes, sob pena de crime de omissão de socorro. 

 

Mais recentemente, no dia 07 de novembro de 2010, a rede Record de televisão, 

em seu programa Domingo Espetacular, apresentou uma reportagem sobre o suposto 

infanticídio cometido pelas comunidades indígenas. De forma discriminatória e 

simplista, acusou diversos povos indígenas, sobretudo os do Alto Xingu, de cometerem 

atos cruéis contra suas crianças, colocando a opinião pública em estado de alerta.  

 

  Feitas essas considerações iniciais, passemos agora para a análise da questão a 

partir da perspectiva interna das comunidades indígenas. Os Kamaiurá, identificados 

como povo indígena que realiza o “infanticídio”, pratica o ato quando nascem gêmeos, 

criança com alguma deficiência ou, de forma abortiva, para rejeitar a criança indesejada 

que foi fruto de uma relação extraconjugal.  

 

Considerando a figura do sujeito coletivo nas sociedades indígenas, pode-se 

dizer que o ato é uma renúncia ao direito individual para que o direito coletivo seja 

garantido. A mãe, considerando a rejeição da comunidade à criança parida, renuncia ao 

direito individual à vida da criança e legitima o direito coletivo da comunidade como 

garantia da ordem social. 

  

Para Segato (2007), a questão suscita uma análise da expressão “direito à vida” 

tomando-se por base duas espécies diferentes de direito: o direito individual à vida, isto 

é, da proteção do sujeito individual de direitos; e o direito à vida dos sujeitos coletivos, 

ou seja, o direito à proteção da vida de um povo enquanto povo. 
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O direito à vida de um povo é uma forma de proteção muito pouco elaborada no 

discurso jurídico e nas políticas públicas. O fato de a sociedade capitalista envolvente 

priorizar direitos individuais faz o sujeito coletivo aparecer de forma vazia no texto da 

lei. Reconhece-se a organização social, os costumes, as tradições indígenas (art. 231, 

caput, CF) e a autodeterminação desses povos (art. 7º, Convenção 169, OIT), mas não 

há uma garantia efetiva para a legitimação prática desses direitos.  

 

Diante dessa realidade, Segato (2007) defende que entre o direito individual e o 

coletivo, deve-se priorizar o segundo, ou seja, deve-se “salvar a comunidade onde ainda 

há comunidade, e salvar o povo onde ainda persista um povo”. Nesse caminho, o Estado 

não pode assumir o papel de um interventor rígido e punitivo, mas deve ser capaz de 

restituir os meios materiais, a autonomia e as garantias de liberdade no interior de cada 

coletividade, para que seus membros possam deliberar a respeito dos seus costumes em 

um percurso próprio de transformação histórica80. 

 

Quanto à possibilidade de um mínimo ético comum, ou seja, do estabelecimento 

de um ponto comunicante de razoabilidade em cada cultura, este deve estar centrado na 

garantia de que cada sociedade deve ter tempo e espaço para resolver seus conflitos e 

para reelaborar seus costumes. A ética comum não pode ser uma proposta de 

padronização forçada de valores, mas deve-se pautar em uma troca de conceitos que 

permita desenhar uma aliança entre povos. 

 

No caso do infanticídio ou de qualquer outro conflito entre culturas, o 

entendimento da maioria dos juristas e antropólogos tem sido de opor o relativismo 

cultural ao universalismo dos direitos humanos. Nessa perspectiva, a defesa dos direitos 

próprios dos povos indígenas é pautada como uma forma de ferir o direito à vida, ou 

seja, de colocar a cultura à frente de um direito humano fundamental. Tal entendimento 

apresenta, por si, contradições. 

 

Não há como falar em defesa de direitos humanos por meio do uso de 

mecanismos coercitivos e punitivos que desrespeitam a diversidade cultural. Ademais, a 

                                                 
80 “Isso não significa que o Estado deve desaparecer, mas, antes, modificar-se, mostrar-se mais o agente 
coordenador de novas solidariedades: em suma, mais um conciliador do que um regulador” (ROULAND, 
2003, p. 168). 
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proposta do pluralismo jurídico não é ferir o direito à vida, mas de reconhecer esse 

direito imerso na figura do sujeito coletivo. 

 

Para os universalistas, os direitos humanos decorrem da dignidade humana, 

enquanto valor intrínseco à condição humana, defendendo, nessa perspectiva, a 

aplicação das normas para todos os grupos sociais indistintamente. Por outro lado, para 

os relativistas, a noção de direito está estritamente relacionada ao sistema político, 

econômico, social, cultural, moral e social vigente em determinada sociedade, visto que 

cada cultura possui seu próprio discurso acerca dos direitos fundamentais. Nessa 

perspectiva, não há moral universal, já que o seu conceito está ligado ao sistema de 

valores construídos historicamente pelas diversas sociedades existentes no mundo.  

 

 O que se constata é que a defesa extrema das duas teorias inviabiliza a proposta 

maior de legitimação dos direitos humanos, no qual está inserido o respeito à 

diversidade cultural. O posicionamento radical promove exatamente o que ambas as 

teorias buscam erradicar – o preconceito. O universalismo não reconhece as 

particularidades e o relativismo promove o congelamento cultural.  

 

O reconhecimento da pluralidade étnica como princípio fundamental da 

dignidade humana exige a proposta não de um universalismo ou relativismo, mas de um 

mínimo ético comum, no qual o diálogo e o respeito sejam os caminhos para a 

construção de uma nova ordem internacional contemporânea. 

 

Para Santos (2010), o diálogo intercultural depende de uma proposta 

multicultural de direitos humanos, com a expansão pelas diversas culturas da concepção 

de dignidade humana. No mesmo sentido, Joaquim Herrera Flores (2010) sustenta um 

universalismo de confluências, no qual a abertura de diálogo entre as culturas, com 

respeito à diversidade e com base no reconhecimento do outro, como ser pleno de 

dignidade e direitos, é condição para a celebração de uma cultura dos direitos humanos 

inspirada pela confluência de universalidades.  

 

O pluralismo jurídico não defende o congelamento da cultura e a imposição de 

sua forma, mas reconhece que cada povo possui uma dinâmica própria para definir seus 

conceitos e decidir seu caminho. O entendimento predominante é de que não é a 
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tradição o que constitui um povo, mas a deliberação conjunta. Muitos são os povos que 

já deliberaram e modificaram costumes, como, por exemplo, a prática do infanticídio.  

 

Entre os próprios Kamaiurá, percebe-se, atualmente, uma modificação desses 

atos. Crianças tidas fora do casamento, bem como crianças com algum tipo de 

deficiência já convivem com a comunidade, podendo entrar no cômputo de uma outra 

realidade que vem sendo aceita.  

 

  Nessa perspectiva, Wolkmer (2001) desenvolveu a proposta de uma teoria do 

pluralismo jurídico que se fundamenta na existência de uma multiplicidade de 

manifestações ou práticas normativas num mesmo espaço sociopolítico, interagidas por 

conflitos ou consensos, podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas 

necessidades existenciais, materiais e culturais. 

 

Nos estudos de Albuquerque (2003), ressalta-se a existência de duas espécies de 

pluralismo jurídico: o pluralismo jurídico conservador, que traduzido pela prática 

neocolonialista do G781, capitaneado pelos Estados Unidos, consiste em impedir que as 

forças populares e emancipatórias consagrem os seus direitos insurgentes; e o 

pluralismo progressista, o qual busca incentivar a participação dos segmentos populares 

e dos novos sujeitos coletivos na efetivação de seus direitos e garantias constitucionais.  

 

   O pluralismo que se propõe é o progressista, ou seja, aquele aberto, 

participativo e comprometido com a dignidade e autodeterminação dos povos indígenas. 

Como ensina Wolkmer (2001), as atuais exigências ético-políticas colocam a 

obrigatoriedade da busca de novos padrões normativos, para melhor solucionar as 

demandas específicas advindas da produção e da concentração do capital globalizado, e 

das profundas contradições sociais.     

 

 

4.4 – O DIÁLOGO INTERCULTURAL 

 

                                                 
81  O G7 – Grupo dos Sete (Group of Seven) é um grupo internacional que reúne os sete países mais 
industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo. São eles: Estados Unidos, Japão, 
Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Atualmente, passou a ser denominado de G8, pois a 
Rússia passou a integrar o grupo. 
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 Com a proposta de vencer o embate entre o universalismo e o relativismo 

cultural, Santos (2010) propõe a efetivação de uma política emancipatória de direitos 

humanos, na qual diferentes culturas dialogam valendo-se de uma abertura para o outro 

e de um olhar crítico sobre sua própria incompletude. 

 

 Propõe o conceito de hermenêutica diatópica como instrumento útil para 

viabilizar o diálogo intercultural de direitos. Em síntese, a ideia é reconhecer que todas 

as culturas são em alguma medida  incompletas e que, com base nessa incompletude, é 

que o diálogo entre elas pode avançar e desenvolver a consciência de suas imperfeições.  

 

Tal incompletude não é visível a partir do interior dessa cultura, uma 
vez que a aspiração à totalidade induz a que se tome a parte pelo todo. 
O objetivo da hermenêutica diatópica não é, porém, atingir a 
completude – um objetivo inatingível – mas, ao contrário, ampliar ao 
máximo a consciência de incompletude mútua por intermédio de um 
diálogo que se desenrola, por assim dizer, com um pé em uma cultura 
e outro em outra. Nisto reside o seu caráter diatópico (SANTOS, 
2010, p. 444). 

 
 

Nesse contexto, o topos dos direitos humanos na cultura ocidental pode dialogar 

com o topos do Dharma na cultura hindu e com o topos da Umma da cultura islâmica. 

Sob o ponto de vista do topos dos direitos humanos, o Dharma é incompleto, pois 

apregoa um forte desequilíbrio em favor da harmonia e do status quo religioso e social, 

ocultando, assim, as injustiças e negligenciando o valor do conflito como caminho para 

uma harmonia maior. Ademais, o Dharma se apresenta insensível ao sofrimento 

individual. 

 

Em relação à Umma islâmica, a partir das lentes culturais do ocidente, o sistema 

jurídico religioso do Islã, a Sharia, se afasta da ideia moderna de uma humanidade 

comum, pois exclui o não muçulmano da irmandade islâmica, negando-lhes quaisquer 

direitos políticos. Ainda como preceito da Sharia, as mulheres são segregadas do 

próprio grupo e, em algumas interpretações mais estritas, são excluídas de toda vida 

pública. 

 

Por outro lado, a partir do topos do Dharma, os direitos humanos ocidentais são 

incompletos, pois não estabelecem um vínculo entre a parte (o indivíduo) e o todo (o 

cosmos), ou seja, estão centrados no que é meramente derivado, não considerando o 
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imperativo primordial que possibilita ao indivíduo encontrar o seu lugar na ordem geral 

da sociedade e de todo o cosmos. Assim, sob a perspectiva do Dharma, “a concepção 

ocidental dos direitos humanos está contaminada por uma simetria muito simplista e 

mecanicista entre direitos e deveres” (SANTOS, 2010, p. 446). No mesmo sentido, o 

topos da Umma islâmica considera os direitos humanos do ocidente como fatalmente 

individualistas e carentes de valores comunitários.  

 

 Valendo-se de suas considerações sobre a incompletude cultural, Boaventura de 

Sousa Santos reconhece os obstáculos existentes para a real efetivação do diálogo 

intercultural. Considerando que toda cultura tem como ponto de partida a sua 

completude, reconhecer as suas deficiências depende da sua abertura para se 

autodesconstruir tomando-se um olhar externo, algo que tende a se apresentar como 

utopia, caso o etnocentrismo não seja substituído por uma proposta de respeito ao 

multiculturalismo.  

 

 Nas palavras de Boaventura de Sousa Santos: “Nos tempos que correm, este 

projeto pode parecer mais do que nunca utópico. Certamente é, tão utópico quanto o 

respeito universal pela dignidade humana. E nem por isso este último deixa de ser uma 

exigência ética séria” (SANTOS, 2010, p. 458). 
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CAPÍTULO V 
 
 

 
 
 

Kwaryp. Foto: Mário Vilela, Funai. 

 
  

A SOCIEDADE KAMAIURÁ 
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CAPÍTULO V   
A SOCIEDADE KAMAIURÁ 

 
 

 

                                                                                                                       Alguém cantando longe daqui 
alguém cantando longe, longe 

alguém cantando muito, alguém cantando bem 
 alguém cantando é bom de se ouvir (...) 

 
 

Alguém Cantando,  
Caetano Veloso 

 
 
 
  Mavutsinin, o herói transformador, criou o Kamaiurá e o não índio com a 

intenção de formar uma grande aldeia no Morená82. Quando os dois irmãos se tornaram 

adultos, Mavutsinin os chamou e colocou-os diante de dois objetos criados por ele: o 

arco preto e a arma de fogo. Determinou ao Kamaiurá que pegasse a arma de fogo: 

“Você pode pegar aquela, meu neto”. Mas o Kamaiurá, encantado com o arco preto, não 

obedeceu às ordens de seu avô. “Não pega isso não, pegue a arma de fogo”, falou 

zangado Mavutsinin. O Kamaiurá manteve a sua escolha. Diante disso, o não índio 

pegou a arma de fogo para si. Frustrado com o desfecho, Mavutsinin mandou que o não 

índio fosse para longe e que o Kamaiurá ficasse no lugar em que estava.   

 

 Como não foi possível concretizar seus planos de criação de uma grande aldeia, 

Mavutsinin definiu o destino dos dois: ao índio deu o peixe e o beiju e ao não índio o 

porco, o arroz, a gordura, o tijolo, o machado e uma lista interminável de bens. Ainda 

hoje, no Morená pode-se ver o Kamaiurá todo pintado, sentado num banco com forma 

de urubu e segurando firme o seu arco. O branco, entristecido com a decisão de 

Mavutsinin, vive também sempre sentado e calado. Dizem que lá ficarão sem nunca 

morrer. O Kamaiurá e o não índio, vivendo separadamente, tornam a se encontrar na 

pessoa de nossos avós (JUNQUEIRA, 1975)83.  

 

                                                 
82Local da morada de Mavutsinin. 
83 Conforme Junqueira (1975), existem outras versões do mito de fundação do povo indígena Kamaiurá. 
A versão apresentada inclui o não índio, representando, portanto, a fase pós-contato entre os indígenas e a 
sociedade envolvente. Embora existam diferentes versões, os elementos primordiais se mantêm, como a 
criação dos Kamaiurá e de outros povos do Alto Xingu pelo herói Mavutsinin. 
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 A partir do mito de criação do povo indígena Kamaiurá, pode-se perceber a 

dimensão transcendente que permeia as explicações cotidianas vividas pelos Kamaiurá. 

Para justificar a separação e as diferenças existentes entre índios e não índios, os 

segundos são incorporados ao mito fundante após o contato estabelecido. Nesse sentido, 

não há como desvencilhar o mito do rito, pois os costumes Kamaiurá estão entrelaçados 

ao universo mitológico, criativo e originário de todas as coisas existentes. Às margens 

de Ipavu, índios e mama`e formam a grande aldeia Kamaiurá.  

 

 

5.1 – OS KAMAIURÁ E A CULTURA ALTO-XINGUANA 

 

 A cultura Kamaiurá se mantém e se renova pela tradição oral, que se constitui 

em uma poderosa ferramenta promotora de troca de experiências, de sedimentação de 

valores, de aprimoramento de conhecimentos, de divulgação de informações 

importantes, de estímulos à criatividade e de possibilidade de manutenção da memória. 

Embora, nos dias atuais, vários jovens tenham algum domínio da escrita, a oralidade 

prevalece, apresentando-se como o principal veículo para a produção e reprodução da 

vida social na aldeia.  

 

 Segundo Franchetto (2001), a palavra Kamaiurá (kamã+yula), de possível 

origem Aruak, significa “mortos no jirau”. A referência, aplicada aos vários 

contingentes Tupi que migraram rumo à bacia dos formadores do rio Xingu, alude a um 

passado de práticas canibais.  

 

 Em tempos antigos, conforme relatos dos Kamaiurá coletados por  Seki (2000), 

eles se autodenominavam de Jamyrá, época em que viviam com os Tapirapé. A partir 

da sua passagem pela região do Morená, os Kamaiurá passaram a se autodenominar de 

Apyap. Para Bastos (1981), a autodenominação dos Kamaiurá seria Apyap Anekopy, ou 

seja, “apyap verdadeiros”, estando a palavra apyap relacionada com o termo apyaba, 

que significa “homem”, “gentio” do tupi antigo. 

 

Conforme os relatos históricos, os Kamaiurá vieram migrando da região norte 

para a região sul do Parque Indígena do Xingu, provavelmente por motivos de conflitos 

com outros grupos indígenas. Quando o etnólogo Karl Von den Steinen encontrou os 
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Kamaiurá, em 1887, eles se encontravam em uma fase final de migração e estavam 

reunidos às margens da Lagoa de Ipavu. 

 

 Com base nos estudos de Seki (2000), os Kamaiurá relatam que em tempos 

antigos viviam com os Tapirapé, mas que deles se separaram para fugir dos ataques de 

outros índios e dos “brancos”. Por meio do rio Auaiá Missu, chegaram no rio Xingu e 

foram subindo por etapas. Na passagem pelo território Suyá sofreram repetidos ataques 

desse povo e também dos Juruna. Depois de passar pelo Morená, chegaram ao Jacaré, 

no baixo Kuluene, onde encontraram o povo indígena Waurá, que os convidou a se 

juntar a ele. Prosseguiram, juntamente com os Waurá, até a margem esquerda da Lagoa 

de Ipavu, em um lugar chamado Jamutukuri. Algum tempo depois, os Waurá migraram 

para outra região, permanecendo nessa área apenas os Kamaiurá, onde viveram por um 

longo período. Do Jamutukuri, passaram para o outro lado da Lagoa de Ipavu, onde se 

distribuíram em quatro aldeias, que teriam sido encontradas por Steinen. 

 

 A aldeia Kamaiurá de Ipavu, objeto de estudo do presente trabalho, está 

localizada na região denominada de Alto Xingu, ao sul do Parque Indígena do Xingu, 

na confluência dos rios Kuluene e Kuliseu. Um dos principais referenciais de 

localização da aldeia Kamaiurá é a Lagoa de Ipavu, que está a aproximadamente 500 

metros da aldeia e significa na língua Kamaiurá “água grande”. Como outros 

referenciais, pode-se citar o Posto Leonardo Villas Bôas, que está a uma distância 

aproximada de dez quilômetros da aldeia e o rio Kuluene, cerca de seis quilômetros da 

aldeia (JUNQUEIRA, 2003)84. 

 

 Além dos pontos de localização acima mencionados, faz-se necessário ressaltar 

a região considerada um dos principais referenciais para a identificação espacial e 

temporal do povo indígena Kamaiurá – a região denominada Wawitsa, de onde 

originaram os seus antepassados. Situa-se no extremo norte do Parque Indígena do 

Xingu, ao lado do Morená, palco central das ações míticas e “centro do mundo” para os 

Kamaiurá. 

 

                                                 
84 Vide Mapa II: Alto Xingu, p. 252. 
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A aldeia Kamaiurá de Ipavu é formada por um conjunto de 20 casas situadas ao 

redor de um amplo pátio central circular. Cada casa é ocupada por um grupo doméstico 

composto por pessoas unidas por parentesco. O líder desse grupo doméstico é o “dono 

da casa”, que coordena as atividades produtivas e outras tarefas cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Vista aérea da Aldeia Kamaiurá de Ipavu. 
                                                                         Foto: Taciana Vitti. 
 
 
 
Conforme os dados da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (2009), os 

Kamaiurá contam com uma população estimada em 523 indivíduos. Desse total, 266 

vivem na aldeia de Ipavu, enquanto 105 habitam a aldeia do Morená e o restante, cerca 

de 150 indivíduos, vivem nas cidades circunvizinhas ao Parque Indígena do Xingu. 

 

Os estudos demográficos já realizados demonstram que o povo Kamaiurá passou 

por períodos de decréscimo populacional seguidos por períodos de crescimento 

demográfico. Conforme Junqueira (2003), em 1887, época em que Karl Von den 

Steinen esteve em contato com esse povo, a população Kamaiurá era de 

aproximadamente 264 indivíduos. Em 1938, a população somava cerca de 240 pessoas 

e, em 1954, afetados por uma forte epidemia de sarampo, foram reduzidos a 94 

indivíduos. Após esses decréscimos, a população Kamaiurá iniciou um processo de 

crescimento demográfico: aumentou para 131 indivíduos, na década de 1970 e, 

atualmente, ao número populacional acima mencionado. 

 

Apesar das suas características particulares, os Kamaiurá possuem similaridades 

culturais em relação aos outros povos indígenas do Alto Xingu. Por meio de um modo 

de vida parecido, articulam-se numa rede de trocas especializadas, em casamentos 

interétnicos e rituais entre as aldeias.  
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A principal forma de relação intertribal entre os povos do Alto Xingu se 

estabelece por meio dos seus rituais, como nos encontros para a realização do Kwaryp 

(a festa dos mortos), o Jawari (a festa de celebração dos guerreiros) e o Moitará 

(encontros para trocas formalizadas). Além destes, podem ser citados diversos outros 

aspectos de similaridade, como, por exemplo, a predominância do uso de peixe sobre a 

carne de caça; o mesmo ideal de comportamento, que valoriza a generosidade (a dádiva) 

e a contenção de humores; alguns artigos que são produzidos em todas as aldeias85; o 

corte de cabelo curto e ovalado para os homens e longo com franjas para as mulheres; 

os mesmos adereços e pinturas corporais; a constituição de aldeias circulares, com 

grandes malocas ovais e casa das flautas sagradas no pátio central da aldeia (proibida às 

mulheres). 

 

 No que diz respeito às particularidades, pode-se citar as diferentes línguas, a 

produção de objetos característicos de cada povo, que os identificam e mantém as trocas 

especializadas e a identidade que é peculiar a cada grupo étnico, não permitindo que sua 

cultura característica seja diluída na sociedade alto-xinguana. 

 

 O que se constata em relação à língua no Alto Xingu é que, embora cada grupo 

tenha a sua, eles conseguem estabelecer uma fácil comunicação. É comum, mesmo que 

não se saiba falar, compreender a língua de seus vizinhos, permitindo que pessoas de 

diferentes etnias dialoguem cada qual na sua língua. Pode ocorrer também o casamento 

interétnico, o que leva as crianças a aprenderem as duas línguas, a materna e a paterna. 

O português é utilizado também como uma língua de contato entre esses povos, sendo 

falado mais fluentemente entre os homens jovens e adultos. Além de ser ensinado nas 

escolas indígenas dentro do Parque, o português é a língua ouvida na televisão, que 

existe em quase todas as aldeias do PIX, e a utilizada para estabelecer as relações com 

não índios dentro e fora das imediações do Parque.   

 

 O sistema multiétnico e multilinguístico alto-xinguano envolve nove etnias, 

afiliadas a três troncos linguísticos: (1) Karib: Kalapalo, Kuikuro e Nahukwá-matipu; 

                                                 
85Como o banco zoomórfico esculpido em uma só peça de madeira, o propulsor de dardos para uso no rito 
do Jawari, o uso do uluri, peça feminina que é colocada sobre o púbis e amarrada na cintura com fio de 
buriti (ISA, 2007). 
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(2) Tupi: Aweti e Kamaiurá; (3) Aruak: Yawalapiti, Mehinako e Waurá. E há ainda os 

Trumai, grupo considerado linguisticamente isolado.  

 Como ensinam Santos e Coimbra Jr. (2001), a intensa interação entre esse 

conjunto de sociedades torna o sistema xinguano um dos mais elaborados complexos 

etnológicos da Amazônia, no qual se contrabalançam persistência de distinção étnica e 

ênfase em integração regional. 

 

 

5.2 - O JAWARI E O RITUAL FEMININO YAMURIKUMÃ 

 

 Diante dos poucos relatos bibliográficos específicos sobre o ritual do Jawari e 

do Yamurikumã, bem como da impossibilidade da autora em acompanhar in loco as 

referidas festas, serão relatados, de maneira breve, os dois rituais que, juntamente com o 

Kwaryp e o Moitará, compõem aspectos similares da cultura alto-xinguana.  

 

 O Jawari pode ser considerado uma manifestação de hostilidade intergrupal 

existente entre os povos do Alto Xingu. Embora revestido de caráter festivo, demonstra, 

mesmo que de forma velada, as rivalidades que caracterizam a convivência entre essas 

sociedades.  

 

 Enfatizando a oposição e a distinção entre os grupos participantes da festa, no 

Jawari, dois adversários de etnias diferentes se enfrentam atirando dardos para atingir o 

rival da cintura para baixo. Os competidores são colocados a aproximadamente seis 

metros de distância um do outro e, com seus dardos em mãos, iniciam os ataques ao 

adversário, um de cada vez. O jogador alvo do ataque tenta se esquivar, tendo como 

proteção um feixe de varas, que não pode mover do chão. 

 

 Como ensina Galvão (1979), os dardos têm suas pontas embotadas com bolas de 

cera e suas hastes são enfiadas num coco de tucum com furos. Eles são lançados com 

ajuda de um propulsor ou palheta, instrumento amplamente difundido na América do 
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Sul86. O coco de tucum, chamado de iawari ou jawari, é quem dá nome ao dardo e ao 

jogo.  

 

 Quando Eduardo Galvão fez suas pesquisas na região do Alto Xingu, na década 

de 1970, suas análises indicaram que no Brasil o uso do propulsor foi registrado entre os 

indígenas do Alto Amazonas, Alto Xingu e rio Araguaia. Atualmente, conforme 

informações do ISA (2009), o uso desse instrumento está restrito à região do Alto Xingu 

e, segundo Galvão (1979), exclusivamente de forma cerimonial-desportiva pelas tribos 

Kamaiurá, Waurá, Aweti e Trumai. 

 

 Nos dias que antecedem o jogo, os participantes treinam em suas aldeias usando 

um boneco feito de folhagem amarrada com embira. Nesses dias precedentes, conforme 

a tradição, eles devem evitar manter relações sexuais e consumir peixe.  

 

Para simbolizar o fim da competição, após a disputa, alguns dardos e 

propulsores dos grupos adversários são quebrados junto a uma panela de cerâmica e em 

seguida queimados. Alimentos são servidos e, posteriormente, os convidados partem de 

volta para sua aldeia (ISA, 2009).  

 

Quanto ao Yamurikumã, esse ritual feminino simboliza uma espécie de revanche 

ao poder masculino na aldeia. Diante das restrições impostas às mulheres, como a 

proibição de ver a flauta Jakuí, na festa elas invertem os papéis e atuam de forma 

tipicamente masculina: enfeitam-se como os homens, usam armas masculinas e 

enfrentam as mulheres das aldeias convidadas na luta huka-huka. As convidadas ficam 

acampadas nos arredores da aldeia e durante o ritual entoam canções que se referem à 

sexualidade masculina. 

 

 

 

 

 

                                                 
86O propulsor é uma arma de ampla distribuição na América do Sul, tendo sido seu uso registrado entre 
grupos indígenas, históricos ou modernos, da Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Chile, Argentina e 
Brasil (GALVÃO, 1979). 



173 
 

 

 

Yamurikumã. Foto: Mário Vilela/Funai. 

 

Conforme os relatos de Samain (1980), as flautas Jakuí, proibidas de serem 

vistas por qualquer pessoa do sexo feminino, pertenciam antigamente às mulheres, que 

as tocavam, dançando no centro da aldeia. Os homens, com ciúmes, criaram situações 

para se apoderar das flautas. Primeiro tentaram sem sucesso apavorar as mulheres por 

meio de gritos. Depois decidiram simular a aparição do espírito do mato, Uriuri , que 

provoca agitações e temores. Cortaram pedaços de madeira em forma de peixinho preto, 

fizeram Uriuri e criaram uma espécie de zunidor. Dirigiram-se ao centro da aldeia onde 

as mulheres estavam e começaram a fazer o barulho do Uriuri . Com medo, as mulheres 

deixaram as três flautas no pátio e fugiram para suas casas. Nesse momento, os homens 

pegaram as flautas e inverteram o poderio sobre elas87. 

 

O mesmo autor relata o ritual do Yamurikumã (Amurikumã, como denomina em 

sua obra), que teve a oportunidade de presenciar em agosto de 1977.  

 

Esse ritual, que se realiza a cada 3/5 anos, reunia em agosto de 1977 
mulheres e homens de três aldeias (Yawalapiti, Kamaiurá e Waurá, 
estes últimos convidadores). Começou ao pôr-do-sol, quando foi 
distribuída pelo chefe Waurá uma quantidade enorme de mingau e de 
peixes às representantes femininas das diversas tribos, e acabou às 10h 
do dia seguinte, quando, solenemente, foram entregues uluris novos a 
moças Waurá, reclusas ou entrando em reclusão. Nesse intervalo, em 
frente à casa dos homens e à do capitão, as mulheres dançavam e 
cantavam, pintadas e enfeitadas, indo e vindo, conduzidas por quatro 
dignitárias jovens, ostentando cocares de chefes e martelando a areia 
com um passo de cavalaria em plena marcha. Por volta das 8h da 
manhã, sob os olhares admiradores e gozadores dos homens, as 
mulheres lutaram (o huká-huká, normalmente reservado aos homens), 
individual e coletivamente, vestidas não com o uluri, mas com cuecas 
que tinham – não sem razão – emprestado para a ocasião (SAMAIN, 
1980, p. 50).  
 
 

 Diante do ritual Yamurikumã, percebe-se claramente que na sociedade alto-

xinguana as decisões e os poderes estão concentrados nas mãos dos homens, sem, no 

entanto, anular a presença feminina. Seja na divisão social do trabalho, nas proibições, 

                                                 
87 Junqueira (1998) relata esse mito de forma muito similar. A única diferença reside na forma com que os 
homens produziram o zunido que amedrontou as mulheres. Na versão da autora, os homens foram 
ajudados pelos heróis civilizadores Kwat e Yaì (sol e lua). 
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na repartição dos espaços físicos ou na diferenciação das normas de comportamento, as 

comunidades do Alto Xingu são comedidas pelas forças latentes e sempre presentes de 

um antagonismo sexual, verificado nos mais diversos níveis da vida social. 

 

 O mesmo poder feminino relatado no ritual Yamurikumã é perceptível dentro 

das atividades cotidianas da comunidade. Embora as decisões sejam tomadas pelos 

homens em reuniões reservadas a eles no pátio da aldeia, as mulheres, nos espaços 

privados de suas casas, orientam os homens para posterior tomada oficial dessas 

decisões. Embora suas vozes fiquem nos bastidores, parece implícito na relação 

comunitária que o poder masculino não se sustenta sem o reconhecimento tácito das 

mulheres.     

 

 

5.3 – A VIDA COMUNITÁRIA E O MOITARÁ 

 

A organização espacial da aldeia Kamaiurá, como já mencionamos, dá-se por 

meio da distribuição de casas ao redor de um amplo pátio circular. Em cada casa vivem 

pessoas unidas por laços de parentesco, formando uma unidade de produção econômica 

que tem como figura central o chefe da casa, ou seja, o homem que teve a iniciativa de 

construí-la. 

 

 As alianças na aldeia se estabelecem sobretudo por meio do casamento, o que 

leva a criação de um novo conjunto de parentes por afinidades, e que pode, inclusive, 

em alguns casos, sobrepor-se aos laços consanguíneos.  

 

Como ensinam Junqueira e Vitti (2009), o casamento preferencial é entre primos 

cruzados (atywahap), ou seja, com o filho ou filha do irmão da mãe ou filho ou filha da 

irmã do pai. Apesar da preferência, nada impede que outras combinações se realizem, 

notadamente quando a aliança tem um caráter estratégico para as relações na aldeia. Os 

vínculos familiares podem também ir além das fronteiras da comunidade, pois não é 

incomum o casamento entre pessoas de aldeias diferentes, o que também promove uma 

relação de afinidade e de alianças.  
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 Uma característica observada nas alianças estabelecidas é que, apesar de gerar 

laços de afinidade, as relações podem manter padrões de suspeitas e desconfianças. 

Busca-se o cumprimento dos deveres e direitos acordados, mas não de forma incomum 

percebe-se a intolerância velada que existe entre os parentes afins. Essas características 

aparecem de forma sutil, pois a etiqueta tradicional Kamaiurá bloqueia a explicitação 

pública desses sentimentos, ficando resguardados aos núcleos mais íntimos de 

consanguinidade. 

 

 Constata-se que há no grupo um desempenho diplomático ditado sobretudo por 

interesses políticos. Muitos acontecimentos não se tornam públicos para que as alianças 

não sejam desfeitas e os interesses políticos sejam preservados. Como ressaltam 

Junqueira e Vitti (2009), a relativa serenidade da vida comunitária, fruto da contenção 

de sentimentos potencialmente antissociais, ocorre para que interesses de maior 

grandeza sejam garantidos. 

 

Embora algumas pessoas se destaquem pela capacidade de exercer algum tipo de 

controle e liderança dentro da comunidade, tais como os chefes de domicílios, os 

grandes pajés, os conhecedores da tradição, os especialistas no manuseio de ervas 

medicinais, pode-se dizer que não há na esfera política uma concentração de poder. 

Alguns atores sociais possuem maior visibilidade na vida comunitária e, dentro dos 

limites específicos dos seus campos de atuação, exercem uma autoridade legítima.  

 

Os homens com essa visibilidade participam também de um conselho mais 

amplo, tradicionalmente denominado “roda dos fumantes”, que se reúne para debater 

questões que afetam o conjunto da vida social e cujas decisões são tomadas por 

consenso. Nesse sentido, pode-se dizer que, por meio dos “representantes”, cada 

morador da aldeia tem em mãos uma pequena parcela de poder. As opiniões das 

mulheres, por exemplo, chegam à “roda dos fumantes” pela voz do pai, do marido, do 

irmão ou do filho. 

 

Na comunidade é possível distinguir diversos níveis sociais, sendo que a 

classificação mais nítida se dá entre os descendentes de famílias de chefes, homens e 

mulheres que ostentam status hereditário. Os homens nessa condição são denominados 



176 
 

morerekwat, enquanto as mulheres são as nuitu. Há ainda uma denominação específica 

para as pessoas consideradas comuns, que são os kamara.  

 

A classificação social hierárquica tem maior significado na esfera cerimonial, 

pois na vida cotidiana essas denominações provocam poucas diferenças entre eles. Os 

morerekwat e as nuitu não possuem privilégios materiais significativos por sua condição 

social, pois os eventuais desníveis tendem a ser minorados com a distribuição de bens, 

pela prática da generosidade.  

 

Por outro lado, na esfera cerimonial essa diferença se torna bastante visível 

como, por exemplo, no Kwaryp, no qual apenas os morerekwat e as nuitu possuem o 

direito de serem homenageados após a morte. Os kamara, pessoas comuns, podem 

aproveitar a festa em homenagem aos mortos ilustres para homenagear seus parentes.  

 

O morerekwat se destaca também durante as discussões sobre as questões 

comunitárias que ocorrem na “roda dos fumantes”, pois a ele está confiada a execução 

de gerir a vida política da aldeia e de representar a comunidade diante dos outros povos.  

 

Como forma de identificação e confirmação do status de morerekwat e nuitu, os 

Kamaiurá que se encontram nesse nível social recebem tatuagens (três ou quatro linhas 

paralelas) nas coxas, no caso dos homens e nos braços, no caso das mulheres.  Segundo 

Clastres (1988), essas marcas impressas no corpo são formas de garantir a memória das 

leis comunitárias. Uma espécie de mecanismo de união social, que imprime ao corpo o 

registro identitário e a confirmação do poder.  

 

Para Samain (1980), a organização sociopolítica dos Kamaiurá pode ser definida 

como uma confederação de pequenas associações residenciais, internamente 

organizadas em torno de um chefe de casa, e externamente regulada pelo “prestígio”, 

provado e aprovado pelos demais, de um ou de vários desses chefes. Segundo o autor, a 

sociedade Kamaiurá é bastante igualitária, sendo que a base de hierarquização existente 

se caracteriza em termos de representatividade e não de estratificação social. 

 

A dinâmica de bens e serviços na comunidade se estabelece, rotineiramente, 

mediante trocas denominadas Moitará. Circulam entre as aldeias, entre os moradores de 
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diferentes casas e mesmo entre as famílias objetos, alimentos, convites, prestações de 

trabalho etc.  

 

O Moitará entre aldeias contribui para intensificar as relações intertribais 

existentes no Alto Xingu e para criar características semelhantes entre povos 

diferenciados. Esse processo pode ser explicado pela ocupação da região do rio Xingu 

por esses grupos que hoje formam a cultura alto-xinguana. Procedentes de tradições 

culturais diversas, passaram a compartilhar de um mesmo habitat onde as condições se 

mostraram aptas à sobrevivência (JUNQUEIRA, 1975).  

 

A partir da adaptação de cada comunidade ao novo ambiente, estabeleceram-se 

vínculos entre os diversos grupos no intercâmbio de elementos materiais. A seleção e a 

limitação do aproveitamento dos recursos naturais da região foram determinadas pelas 

características culturais preexistentes desses grupos, o que forneceu elementos para que 

certos traços se firmassem como agentes adaptativos. Um desses agentes é a 

especialização artesanal que, estimulando a prática da troca, favoreceu a adaptação ao 

estabelecer entre eles a interdependência econômica (JUNQUEIRA, 1975). 

 

Os Kamaiurá, por exemplo, são considerados os melhores artesãos do arco preto. 

Já os Waurá, os especialistas na produção de panelas de cerâmica, necessárias para a 

elaboração de alimentos básicos, como o beiju e o mohete88, e os Kuikuro e Kalapalo 

responsáveis pelos colares e cintos de conchas de caramujo, que constituem parte 

integrante da indumentária nativa. 

 

Existem ainda outros bens artesanais produzidos por todos os grupos alto-

xinguanos que na visão Kamaiurá possuem escalas diferenciadas de valores. Assim, os 

Waurá são considerados os melhores produtores de sal e pimenta; os Kalapalo, de 

cestos e esteiras; os Mehinako, de panela do mesmo tipo Waurá e os Kuikuro, de flecha 

para pescar de duas pontas (JUNQUEIRA, 1975). 

 

Atualmente, a especialidade Kamaiurá na produção do arco preto não tem sido 

muito estimulada, pois com a introdução da arma de fogo, o arco se tornou um 

                                                 
88Caldo adocicado feito com a água em que foi lavada a massa de mandioca. 
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instrumento pouco utilizado, transformou-se mais em um símbolo do grupo do que um 

objeto importante de troca.  

 

Vale mencionar que os Kamaiurá não se consideram apenas bons artesãos de 

arcos, mas denominam-se também ótimos especialistas em cestas, em fazer canoas com 

casca de jatobá, em produzir redes de dormir e de pescar, em fabricar as flautas Jakuí e 

em serem bons arremessadores de flechas usadas no Jawari.  

 

Outra característica do Moitará, como já foi ressaltado, é que além da circulação 

de bens, circulam também serviços, ou seja, participam não apenas grupos especialistas 

em algum tipo de artesanato, mas também aqueles que se dedicam ao serviço de 

distribuição desses produtos. Como outro traço, esses bens e serviços presentes no 

Moitará circulam independentemente das relações de amizade e hostilidade que possam 

existir, o que colocam as distâncias geográficas e sociais em posições secundárias nesse 

intercâmbio. 

 

Muito embora o Moitará seja ainda uma instituição vigente entre os grupos alto-

xinguanos, atualmente, diante do contato desses povos com a sociedade envolvente, 

encontramos algumas modificações. Os produtos trocados, por exemplo, não são apenas 

os artesanatos feitos pela especialidade de cada grupo, mas dentre os objetos já se 

encontram produtos industrializados, como panelas de alumínio, espingardas, bicicletas 

etc. 

  

A hierarquia de níveis entre as mercadorias, de certa forma, permanece. Objetos 

como as grandes panelas de cerâmica Waurá, os colares de caramujo Kuikuro, o arco de 

madeira preta dos Kamaiurá etc., ocupam o primeiro nível, por serem os objetos mais 

“caros” ou nobres. Em ordem decrescente, estão as cestas, as panelas menores, cocares, 

braçadeiras e adornos simples. Dentre as regras do mercado entre aldeias, está a de que 

um objeto deve ser trocado por outro de um mesmo nível, muito embora a introdução de 

produtos industrializados tenha confundido um pouco a equivalência de valores. 

 

O Moitará não ocorre apenas entre aldeias, mas também dentro da própria vida 

comunitária Kamaiurá. Como a sua análise está relacionada à circulação de bens dentro 



179 
 

da aldeia, ressaltaremos o assunto no próximo capítulo, momento em que os direitos 

Kamaiurá serão aprofundados. 

 

 

5.4 – INFLUÊNCIAS EXTERNAS 

 

 Muito embora o Parque Indígena do Xingu ainda seja reconhecidamente um 

local em que os indígenas podem viver segundo seus usos e costumes, de forma 

inevitável, muitos valores da sociedade não indígena já foram introduzidos na vida 

cotidiana da aldeia. 

 

 A economia baseada na circulação de bens permanece, mas hoje, por exemplo, o 

dinheiro tem ganhado cada vez mais status para os Kamaiurá. Há uma busca constante 

em obter recursos para comprar combustível, visto que o barco a motor, o gerador e o 

trator se tornaram elementos essenciais. Outros bens de consumo da sociedade 

ocidental, como roupas, certos alimentos, ferramentas, materiais para pesca também se 

incorporaram ao cotidiano. 

 

  A grande maioria das casas possui televisão e alguns jovens, aqueles que fazem 

um trânsito mais intenso entre a aldeia e a cidade, possuem motos. É possível acessar a 

internet da aldeia e os Kamaiurá, pensando em ganhar dinheiro com o turismo, criaram 

uma espécie de centro de convivência, composto por uma área para refeições, com 

mesa, bancos, fogão e freezer, e um local para hospedar os turistas em rede. Do lado de 

fora, três banheiros foram construídos. 

 

 Em relação ao turismo, vale ressaltar que embora sua prática introduza de forma 

mais intensa e acelerada certos valores capitalistas que, muitas vezes, estão na 

contramão do ideal social Kamaiurá, pode-se dizer que tem sido responsável também 

por resgatar e/ou intensificar alguns costumes tradicionais. Considerando que o turista, 

em especial estrangeiro, está em busca de conhecer uma sociedade indígena nos moldes 

idealizados pela literatura, os Kamaiurá precisam apresentar-se da forma mais próxima 

possível dessa imagem, pois só assim o negócio tem perspectiva de gerar um lucro 

permanente para a comunidade.  

  



180 
 

 

5.5 – COSMOLOGIA 

 

Como ensina Junqueira (2002), por meio dos relatos Kamaiurá é possível 

distinguir três marcos de sua história: o tempo mítico, ocasião em que se deu a criação 

do homem; o tempo dos avós, em que o índio ainda não tinha estabelecido contato com 

o não índio, e o tempo presente, que compreende os primeiros encontros com o não 

índio até a época atual. Apesar das diferenciações de fases, constata-se que não há uma 

separação linear entre os marcos dessa história, pois estas se entrelaçam continuamente, 

fazendo que o tempo presente traga em si a essência da visão de mundo tal como 

concebida no tempo mítico.  

 

Para os Kamaiurá, o herói cultural, criador da humanidade, é Mavutsinin. Em 

diversos mitos há referência ao seu poder originário e à forma orientadora como conduz 

os acontecimentos. Mesmo quando os personagens principais do mito não se 

concentram na figura de Mavutsinin, ele aparece como um bom conselheiro, que 

sabiamente orienta seus “netos”.    

 

No começo dos tempos, na região chamada hoje de Morená89, Mavutsinin, certo 

dia, viu uma concha na beira da água e com ela se casou. Da união nasceu uma criança, 

que pelo fato de ser homem foi retirada do convívio da concha e levada para longe por 

Mavutsinin. A concha, entristecida, fechou-se e voltou para as águas. O novo ser gerado 

pelas duas divindades recebeu o mesmo nome do pai. No entanto, como na tradição 

Kamaiurá é o nome do avô que deve ser passado ao neto, os narradores advertem: “Ele 

era filho de Mavutsinin, mas nós dizemos que era neto” (JUNQUEIRA e PAGLIARO, 

2009). 

 

Mavutsinin neto retirou troncos de árvore, enfeitou-os e, com a ajuda de duas 

cutias que cantavam e tocavam maracás, rezou e transformou os troncos em gente. Daí 

em diante, os diversos povos do Alto Xingu criaram suas aldeias nas cercanias do 

Morená (JUNQUEIRA e PAGLIARO, 2009). 

 

                                                 
89O Morená é considerado a morada dos seres primordiais, como Mavutsinin. Fica na confluência dos rios 
Ronuro, Batovi e Kuluene. 
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A palavra mito, do grego “mythos”, significa narração. Nesse sentido, 

Malinowski o define como um relato dos acontecimentos ocorrido em tempos passados 

que, desde então, afeta o destino do mundo e das pessoas (MALINOWSKI, 1954 apud 

JUNQUEIRA, 1998). 

 

Para Villas Bôas (2000, p.39), o mito pode ser definido “como a síntese de um 

enredo fantástico que responde às indagações das origens dos seres reais e, sobretudo, 

dos valores, regras e conhecimentos elementares da criatura”. 

 

A partir de uma perspectiva psicológica, Campbell (1992, p. 41) afirma que os 

mitos são pistas que nos ajudam a procurar nossas próprias experiências de vida. 

Segundo o autor, considerando que tudo está dentro de nós – “todos os deuses, todos os 

céus, todos os mundos”, no mito de todos os povos as imagens são as mesmas e falam 

dos mesmos problemas. Nessa direção, a mitologia estaria relacionada com a sabedoria 

da vida, integrando o indivíduo na sociedade, a sociedade na natureza e servindo, de 

certa forma, como bússola ao nosso consciente. 

 

Os mitos não ocupam uma posição meramente simbólica na estrutura do povo 

Kamaiurá, como já foi mencionado, pois, transcendendo o visível, esse universo se 

apresenta como uma fonte definidora de muitas regras e traços culturais. A interface 

entre o universo mitológico e o real demonstra o aspecto transcendente que permeia a 

realidade vivida na aldeia. Os mama´e, por exemplo, relatados em muitos mitos, não 

estão apenas no mundo invisível e simbólico, mas atuam no mundo visível, provocam 

acontecimentos e coexistem com os indígenas no espaço da aldeia.  

 

 Para Junqueira e Pagliaro (2009), a noção de espírito para os Kamaiurá não é de 

fácil apreensão. Ela se aproxima da ideia de potência, que atua no âmbito do domínio, 

podendo ser uma espécie animal, vegetal ou objeto cerimonial. Como relatam as 

autoras, caso se peça ao Kamaiurá que faça uma representação gráfica do espírito, ela 

será conforme o aspecto físico do animal, do vegetal ou objeto a que esteja vinculado.  

 

 Na tentativa de elucidar a ideia de que o universo mitológico se comunica com a 

prática cotidiana Kamaiurá, e que o primeiro pode ser considerado como uma fonte 

orientadora de muitas regras e práticas vividas na aldeia, tomemos alguns exemplos. 
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 O fato de o povo Kamaiurá ser considerado especialista na produção do arco 

preto, de possuir o hábito de tomar banho ao nascer do sol, de fazer dietas alimentares 

em períodos determinados, de praticar seus rituais e festas tradicionais, de reconhecer a 

figura do pajé e temer a figura do feiticeiro, dentre outros, advém de explicações 

mitológicas e do universo espiritual transcendente. Foi Mavutsinin quem dividiu os 

objetos (arco preto, panelas de cerâmicas, colares e cintos de caramujo) entre os povos 

do Alto Xingu; por um acontecimento explicado em uma das versões do mito fundante, 

o Kwaryp se tornou um ritual para homenagear os mortos e não para dar vida a esses 

mortos, como, inicialmente, pretendia Mavutsinin.    

 

 As dietas alimentares são impostas pelos mama´e e suas transgressões podem 

provocar doenças e até levar à morte. Como ensinam Junqueira e Pagliaro (2009), para 

os Kamaiurá os males que afetam a saúde são sempre ocasionados por fatores externos 

ao corpo e, na maior parte dos casos, provocados pelos espíritos.  

 

Quando a morte não ocorre em idades avançadas, ou seja, pelo processo natural, 

as explicações geralmente vêm de transgressões impostas pelos mama´e e de ações de 

feiticeiros. Na primeira infância, por exemplo, a criança pode vir a morrer caso os pais 

transgridam alguma regra imposta pelos espíritos, tais como restrições alimentares, 

resguardo etc. Nos demais períodos da vida, a morte pode ocorrer pela ação intencional 

dos espíritos ou pelo feitiço (moã), que é usado para eliminar um adversário.   

 

 Os mitos, para Junqueira (2004), carregam pelo menos duas preocupações 

constantes: uma diz respeito à descrição de um comportamento considerado modelo 

para uma vida social tranquila; e a outra está relacionada com a inquietação dos 

Kamaiurá em tentar explicar o fenômeno da vida, sua origem e essência.  

 

Como forma de exemplo a uma regra de conduta a ser seguida, o mito 

geralmente narra algo que é considerado errado ou condenável para os Kamaiurá. 

Mediante uma sucessão de eventos, a narrativa explicita que, dependendo do caminho 

escolhido, haverá uma recompensa ou punição. Dentre os temas mais recorrentes, tem-

se o ciúme exagerado, a avareza, o incesto, a premeditação maldosa e a falta de 

lealdade.   
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 Como exemplo, pode-se citar a história dos dois irmãos Kanaraty e Kanarawary. 

Com uma narração extensa, explicitada em Junqueira (2007), o mito envolve diversos 

elementos e personagens que se envolvem em uma trama de acontecimentos que 

narram, dentre outras, condutas de ciúmes exagerado, de premeditação maldosa e de 

vingança.  

 

Em linhas gerais, Kanarawary, ao ouvir a conversa insinuante do irmão com um 

amigo sobre a sua esposa, fica acometido de muito ciúme e decide vingar-se do irmão. 

Para tanto, prepara diversas armadilhas para matar Kanaraty, mas todas sem sucesso. 

Kanaraty, aconselhado pelo avô Mavutsinin, tem em cada situação armada pelo irmão a 

ajuda dos avós animais, como o gambá, a aranha, o morcego, o cupim, o beija-flor, a 

cigarra e os passarinhos. Ao final, Kanarawary, além de não conseguir vingar-se do 

irmão, é pego por sua própria armadilha. É morto pela chifrada no peito de um bicho 

grande que ele próprio havia designado para matar o irmão Kanaraty. Com a morte de 

Kanarawary, Kanaraty se casa com as duas viúvas do irmão.  

 

 Em relação aos mitos que têm como função trazer uma justificativa de origem da 

humanidade, buscando uma explicação para as indagações sobre o universo 

desconhecido da criação, podemos identificar também algumas referências que 

caracterizam o cotidiano Kamaiurá.  

 

No universo originário, como relatam alguns mitos, entre os animais e os índios 

há uma semelhança niveladora. Apesar da aparência diversa, todos fazem parte do 

mesmo fenômeno da vida, ou seja, ambos são mortais e possuem uma alma 

(JUNQUEIRA, 2004). Nesse contexto, animais e humanos se comunicam na mesma 

língua e convivem normalmente como iguais. É por isso que de forma natural esses 

mitos relatam o casamento entre homens e mulheres com os animais. 

 

 Na vida cotidiana, a partir dessa parceria estabelecida nos mitos, os espíritos dos 

animais para os Kamaiurá possuem temperamento e personalidade variáveis. Alguns 

deles, dotados de conhecimentos superiores, é que ensinam o poder de cura aos pajés da 

aldeia. Sem essa orientação, não seria possível ao pajé curar uma doença, auxiliar nos 

partos difíceis, localizar pessoas perdidas na mata etc. Em contrapartida, os espíritos 
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desses animais exigem regras de conduta dos iniciados para a realização da pajelança, 

como algumas restrições alimentares e a abstinência sexual90.  

 

 Essa origem mitológica comum dos Kamaiurá e dos animais é definidora de um 

forte laço entre o ser humano e a natureza. Os indígenas, considerando os animais como 

iguais, não se sentem separados do meio ambiente natural, mas colocam-se como partes 

de um mesmo todo91.   

 

 Vale ainda ressaltar que o mito pode cumprir o papel de perpetuar modelos de 

comportamento úteis ao grupo de maior poder, no caso dos Kamaiurá o grupo 

masculino. Por meio de vários relatos, os homens conseguem impor sua supremacia, 

limitando a mulher a uma participação secundária na esfera cultural e excluindo-a do 

campo espiritual (JUNQUEIRA, 1998). 

 

 Dando continuidade a essa análise sobre a interface entre o real e o simbólico no 

cotidiano Kamaiurá, veremos a seguir como o ritual do Kuaryp, considerado uma festa 

símbolo do Alto Xingu, expressa o mito por meio do rito.  

 

 

5.6 – Kwaryp 

 

O Kwaryp92 é comumente denominado como uma cerimônia em homenagem 

aos mortos. É um ritual longo e cheio de significados, que marca o término do luto dos 

parentes. Envolvendo mitos de criação da humanidade, a classificação hierárquica dos 

grupos, a iniciação das jovens e as relações entre as aldeias, o Kwaryp se tornou uma 

festa símbolo da cultura alto-xinguana. 

                                                 
90A abstinência sexual é exigida, pois não há nada mais perigoso do que iniciar os trabalhos de pajelança 
com “cheiro”, ou seja, com o odor de quem teve relação sexual. Segundo os Kamaiurá, não importa 
quantos banhos o iniciado tenha tomado, pois o “cheiro” se agarra à pessoa por vários dias. Ele quebra 
qualquer magia, inviabiliza o contato com os espíritos guardiões e pode causar danos irreparáveis 
(JUNQUEIRA, 2004). 
91 As propostas de superação da crise ambiental em que estamos atravessando estão baseadas exatamente 
nessa perspectiva: a de fazer com que o ser humano compreenda que ele não está separado do meio 
ambiente em que vive, mas que está interligado a todas as coisas existentes. 
92 Como diversas línguas são faladas no Alto Xingu, esse ritual funerário recebe várias denominações. No 
entanto, Kuaryp, nome do ritual na língua Kamaiurá, é a nomenclatura mais utilizada e a que ficou mais 
conhecida. Conforme Villas Bôas (2000), a palavra “Kwaryp” vem de “Kuat”, sol e “rup”, madeira, ou 
seja, madeira exposta ao sol.  
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Em relação aos mitos que envolvem a sua origem, vale ressaltar duas narrativas 

que rememoram o ato de criação da humanidade e tornam o Kwaryp algo muito maior 

do que uma simples festa entre aldeias.  

 

Como diz a tradição, Mavutsinin realizou o Kwaryp no Morená com objetivo de 

povoar o mundo. Para tanto, cortou troncos de árvores, fincou-os no chão, pintou-os e 

finalmente enfeitou-os com colares, braçadeiras de penas de arara, cocares e fios de 

algodão. Para cumprir seu propósito, teve ajuda de duas cotias que, ao som de maracás, 

entoaram cantos por longas horas. Aos poucos, os troncos foram ganhando forma de 

gente: primeiro surgiram os braços, depois a cabeça, o tronco, as pernas e, por fim, todo 

o corpo dos novos seres. 

 

 Para completar a criação, Mavutsinin deu a cada novo ser a possibilidade de 

criar uma identidade própria. Depois de mostrar-lhes vários artefatos, convocou um a 

um, e solicitou que escolhessem entre os objetos expostos. Os Kamaiurá, convocados 

em primeiro lugar, escolheram o arco preto; os Kuikuro o colar de lâminas de concha; 

os Kalapalo o cinto de discos de caramujo e os Waurá a panela de cerâmica. De posse 

de seus objetos, os novos seres foram distribuídos pelas cercanias para dar continuidade 

ao projeto de Mavutsinin de povoar o mundo (JUNQUEIRA e VITTI, 2009)93 94.  

 

 Diante da narrativa, Junqueira e Vitti (2009) consideram que, de certa forma, o 

Kwaryp pode também ser entendido como uma louvação à vida, pois, rememorando o 

ato de criação, os Kamaiurá celebram a sua existência colocando fim ao luto e dando 

um recomeço à vida na aldeia. O pesar cede lugar à alegria e a existência na aldeia 

retoma o seu ritmo habitual. 

 

 O aspecto do Kwaryp que o caracteriza como um ritual em homenagem aos 

mortos tem sua origem em outra narrativa mitológica. Segundo os Kamaiurá, 

Mavutsinin, após cortar os troncos, fincá-los no chão, adorná-los e entoar os cantos ao 

                                                 
93Em Junqueira (1975), há ainda no mito a referência de que a esses homens Mavutsinin ensinou a tomar 
banho ao nascer do sol, a assobiar e a ter relações sexuais pela manhã bem cedo, antes do nascer do sol. 
94 Nessa narrativa, como já foi mencionado, após o contato com a sociedade envolvente, os não índios 
entram no mito fundante. O não índio, ao ser convocado por Mavutsinin, escolhe a espingarda e, por isso, 
foi mandado para bem longe. 
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som das maracás, exigiu que todos os outros seres humanos já criados se fechassem em 

suas casas e só saíssem com sua autorização. A esses homens impôs uma proibição: não 

poderiam sair de suas casas aqueles que tivessem tido relação sexual durante a noite.  

 

Quando a transformação dos troncos se completou, Mavutsinin convocou os 

homens para saudar os renascidos. Diante da condição imposta por Mavutsinin, um 

homem permaneceu dentro da casa, mas, após alguns instantes, tomado pela 

curiosidade, saiu para ver o que estava acontecendo e transgrediu a regra ritual. Nesse 

momento, os troncos de madeira que tinham retomado a forma humana voltaram a ser 

troncos. A transgressão levou Mavutsinin a determinar que o Kwaryp, a partir daquele 

momento, não poderia ser usado para dar vida aos mortos, mas serviria apenas para 

relembrá-los e homenageá-los (JUNQUEIRA e VITTI, 2009). 

 

 Os dois mitos relatam a proposta de criação que envolve o Kwaryp. Embora 

alguns aspectos os diferenciem, como o fato de o primeiro tratar dos primórdios da 

criação da humanidade, ou seja, dos primeiros seres criados por Mavutsinin, e o 

segundo tratar de um momento posterior, quando os primeiros seres já haviam sido 

criados, ambos relatam o aspecto de vida e morte que envolve a criação e o processo de 

transformação que um ato fundante proporciona. 

 

 Além de uma louvação à vida e uma homenagem aos mortos, o Kwaryp pode ser 

visto também como um processo de transformação, que faz com que a vida mantenha a 

sua recriação contínua. Mavutsinin transformou troncos em gente; os Kamaiurá 

transformam o pesar em alegria e a transgressão ritual transformou o Kwaryp em uma 

homenagem.   

 

 Em relação à transgressão ritual que ocorreu no segundo mito, Boff (2000), ao 

analisar a natureza humana por meio dos mitos de criação, relata que o aspecto 

transgressor nada mais é do que a essência transcendente que existe no ser humano. A 

desobediência às regras impostas demonstra que o ser humano tem em si o potencial de 

ir além do preestabelecido. Por outro lado, ao mesmo tempo em que é transcendente, é 

também imanente, ou seja, perdurável na sua natureza humana que pressupõe o livre-

arbítrio para escolher o seu caminho e responder por suas escolhas. A proibição de 

ressuscitar os mortos que recaiu aos Kamaiurá diante da transgressão ritual representa 
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bem esses aspectos – foram além do estabelecido, responderam pelo ato e reafirmaram a 

sua humanidade.   

 

Em linhas gerais, como ensinam Junqueira e Vitti (2009), o Kwaryp pode ser 

dividido em três fases: a primeira tem início logo após a morte de um morerekwat ou 

nuitu e diz respeito aos cuidados que devem ser adotados em relação ao corpo do morto 

e seu sepultamento; a segunda fase, que ocorre várias semanas após a morte, relaciona-

se com o consentimento dos enlutados para a realização da festa do Kwaryp. Diante da 

concordância dos parentes, ocorre a construção de uma cerca baixa de madeira (apenap) 

ao redor da sepultura. Por fim, quando o tempo seco e quente anuncia a sua chegada, 

entre os meses de julho a setembro, inicia-se a terceira e última fase, momento de 

intensificação dos preparativos para a cerimônia do Kwaryp.   

 

 A primeira providência a ser adotada pela comunidade quando ocorre o 

falecimento de um morerekwat ou de uma nuitu é compor uma equipe que ficará 

responsável em cuidar do corpo do morto e cavar a sepultura. Esse grupo será definido 

pelos homens durante reunião na “roda dos fumantes”, no centro da aldeia. Excetuando 

os parentes próximos do morto, os homens de diferentes casas podem voluntariamente 

se candidatar.  

 

Com a formação do grupo, será indicado um líder, que fará o primeiro contato 

com a família do morto e solicitará autorização para fazer a sepultura. Ao mesmo tempo 

em que a família resolve consentir95, ela indica um dos seus membros para ser o “dono 

do morto”, que exercerá a função de comunicar o consentimento familiar ao líder e aos 

demais membros do grupo.  

 

Os “sepultadores”, como passam a ser chamados os membros do grupo, iniciam 

então o processo de sepultamento. Uma parte do grupo ficará responsável em abrir a 

sepultura, enquanto a outra, após permissão da família, ficará responsável em dar 

banho, pintar e adornar o corpo do morto96.  

 

                                                 
95 Por costume, a família não dá permissão no primeiro contato.  
96Caso o morto seja do sexo feminino, o procedimento é feito pelas esposas dos “sepultadores”. 
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Junto do corpo da mulher é colocado um fuso de fiar algodão e no do homem 

um arco e flechas, objetos imprescindíveis para que as almas possam se defender dos 

perigos que irão ameaçá-las quando ocorrer um eclipse lunar (JUNQUEIRA e VITTI, 

2009)97. Após a colocação dos objetos, o corpo é coberto com esteiras e envolto na rede 

de dormir, que será costurada. Diante do corpo pronto para ser enterrado, inicia-se a 

fase de enterro do morto98. 

 

O corpo, acompanhado pelo canto do pajé, será enterrado na sepultura que foi 

aberta pela outra parte do grupo no pátio da aldeia, onde são enterrados todos os mortos 

Kamaiurá, exceto os natimortos e as crianças com até 7 anos de idade, que são 

enterradas dentro da própria casa da família99. Os “sepultadores” contornam a sepultura 

carregando o morto e em seguida ele é colocado na cova com a face voltada para leste, 

na direção do nascente. Para protegê-lo, os familiares trazem uma panela de cerâmica e 

esteiras que serão colocados, respectivamente, na cabeça e sobre o corpo do morto. 

Findo os últimos preparativos, a sepultura é coberta com terra. 

 

Segundo Junqueira e Vitti (2009), o modo de enterrar repete a forma como o pai 

do morto foi enterrado, sendo as posições fetal (também denominada “sentada”) e a em 

pé as mais comuns. Para Oberg (1973), a forma de sepultamento está relacionada com o 

status social da pessoa falecida. Assim, o habitante “comum” tem seu corpo envolvido 

por uma rede e depois é colocado deitado na cova. Cobre-se com uma esteira e sobre 

esta se põe terra. Já para os chefes, existem pelo menos duas formas de enterro. Numa 

delas, o corpo é amarrado a uma estrutura de madeira parecida com uma escada e depois 

enterrado de pé, com a face voltada para leste. A outra maneira é cavar duas covas, 

aproximadamente três metros de distância uma da outra, e fazer um túnel de ligação. 

                                                 
97Como diz o mito, as almas, nessa ocasião, são atacadas pelos pássaros, que estão em busca de alimentos 
para levar ao seu chefe, o urubu-rei. Caso sejam atingidas, morrem definitivamente. A panela serve, 
portanto, como escudo de proteção e o fuso, e o arco e flechas para que as mulheres possam fazer 
armadilhas impedindo a aproximação dos agressores e os homens possam promover seus ataques e suas 
defesas diante das ameaças. 
98 Como ensinam Junqueira e Vitti (2009), serão necessários vários pedidos até que o ‘dono do morto’, 
concorde com o enterro. “O corpo é então carregado pela porta dos fundos, dá uma volta pelo lado 
esquerdo da casa e nela entra novamente; sai outra vez pela porta dos fundos, contorna a casa pelo lado 
direito e torna a entrar. Finalmente o cortejo dá uma volta no centro da casa e sai pela porta da frente em 
direção à sepultura, sempre acompanhado pelo canto do pajé”. 
99O pátio da aldeia é também denominado de centro, sendo que o sepultamento ocorre em frente à casa 
das flautas ou casa dos homens, chamada na língua Kamaiurá de tapyyp. Quando não há mais espaço 
nessa área, a sepultura é aberta para os lados ou mais à frente. 
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Em cada cova é colocado um poste. O corpo, enrolado numa rede, passa pelo túnel e 

tem seus punhos amarrados em um dos postes100. 

 

Com o fim do sepultamento, o líder dos “sepultadores” chama o “dono do 

morto” e seus familiares para que venham limpar as lágrimas por meio do banho ritual. 

Conforme a tradição, os familiares precisarão ainda ajudar a alma do morto a encontrar 

o caminho para a aldeia das almas, sua última morada.  

 

Com esse intuito, a família enlutada, durante três dias, faz uma pequena fogueira 

sobre a sepultura do morto e, ao anoitecer, o pajé realiza o ritual de expulsão da alma, 

pois, para os Kamaiurá, ela insiste em permanecer na casa onde sempre morou. 

 

O cotidiano na aldeia vai voltando ao seu ritmo normal lentamente. Nas 

primeiras semanas, há um período de reclusão dos familiares e o luto parece atingir toda 

a comunidade. Mesmo após as atividades voltarem ao seu curso normal, mantém-se o 

reconhecimento à dor dos enlutados. O líder dos “sepultadores”, sentindo esse momento 

de retomada das ações cotidianas, consulta o “dono do morto” sobre a realização de 

uma pescaria que beneficiará a comunidade. Os peixes capturados são entregues ao 

“dono do morto” para que sejam assados e depois distribuídos entre os membros da 

aldeia.  

 

Anterior à distribuição dos peixes, realiza-se o ritual de corte dos cabelos dos 

enlutados e o banho para tirar o luto. Sobre a sepultura dos parentes, os cabelos dos 

homens e das mulheres são aparados e, na sequência, ocorre o banho ritual, 

acompanhado de cantos fúnebres. Os homens, além do corte, terão seus cabelos 

pintados com urucum e receberão duas penas amarelas que deverão ser colocadas nos 

furos que possuem na orelha e uma faixa de fios de algodão que será colocada em seus 

quadris. Da mesma forma, os “sepultadores” e as demais pessoas da comunidade 

também tomam o banho ritual, pintam os cabelos e recebem adornos (JUNQUEIRA e 

VITTI, 2009).  

 

                                                 
100 Como parte do ritual, os corpos são pintados antes de serem enterrados. 
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 Dando sequência aos rituais, o Kwaryp entra na segunda fase, que é o momento 

de consentimento dos familiares para a realização da festa do Kwaryp e a construção do 

apenap, a cerca baixa de madeira ao redor da sepultura. 

 

O consentimento da colocação do apenap é o aval da família enlutada para a 

realização da cerimônia do Kwaryp, o que gerará encargos aos familiares. Com a 

aceitação, a família deverá providenciar o armazenamento de grande quantidade de 

polvilho para a produção de beiju que, junto com o peixe, alimentará a comunidade e os 

convidados durante a festa. Assim, considerando as exigências, os enlutados não são 

obrigados a aceitar de imediato a solicitação, podendo optar pelo adiamento da 

cerimônia.  

 

A construção do apenap representa um momento de virada no processo do 

Kwaryp, pois a confirmação da realização da festa transforma a tristeza ainda presente 

na comunidade em festejo pela expectativa da cerimônia. As pessoas com papel 

representativo, como os “sepultadores” e o “dono do morto”, ganham outras 

denominações: os “donos do morto” passam a ser chamados de “donos da festa” 

(torypajat) ou simplesmente “donos” (jajat) e os “sepultadores” recebem a 

denominação “donos da fala” (je’enjaret), pois foram os responsáveis pelo discurso que 

solicitou permissão para construção do apenap. 

 

Com a definição da realização da cerimônia, o “dono da festa” procura os 

familiares dos kamara (pessoas “comuns”) para convidá-los a homenagear seus mortos 

na mesma festa do Kwaryp. E os “donos da fala”, com a ajuda de outros homens, 

partem para cortar a madeira que será usada na construção do apenap.  

 

Após a construção do apenap, tem início uma sequência de atos: dois cantadores 

(maraka’ip), ao som das maracás, iniciam os cantos rituais; os homens da aldeia, 

pintados e adornados, após os cantos dos maraka´ip, realizam a “dança do Kwaryp” e, 

um pouco mais tarde, começam a soar as grandes flautas uruá, que serão tocadas por 

muitas horas. Por fim, o “dono da fala” lidera um grupo de mulheres que percorre a 

aldeia cantando até entrar na casa do “dono da festa”. Diante dos atos realizados, os 

participantes são recompensados pelo “dono da festa” com peixe, biju e mandioca. 
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           Dança do Kwaryp. Foto: CGDDI - FUNAI. 
  
          

 

Com o fim dessa etapa, tem início então a terceira e última fase: a grande festa 

do Kwaryp, que contará com a participação de outros povos do Alto Xingu. O convite, 

que não necessariamente deve ser para todos, é limitado pelo estado das relações entre o 

povo que vai oferecer o Kwaryp e as demais aldeias alto-xinguanas. O fato de os 

Kamaiurá selecionarem o convite entre os outros povos do Alto Xingu deixa evidente as 

alianças e as oposições políticas que estão regendo as relações no período. 

 

Com a definição da data do Kwaryp, a qual, como já foi ressaltado, será marcada 

na estação seca, entre os meses de julho a setembro, o apenap é retirado da sepultura e 

os homens partem para o corte dos troncos que representarão os mortos homenageados. 

Os morerekwat e nuitu serão representados por troncos mais grossos, enquanto os 

demais mortos (os kamaras) representados por troncos um pouco mais finos. 

 

Como na etapa anterior, os cantadores entoam seus cantos e os homens se 

exibem na dança do Kwaryp. Até chegar o dia marcado para a festa, a aldeia Kamaiurá 

permanece em constante ritualização. Enquanto os tocadores da flauta uruá percorrem a 

aldeia no sentido anti-horário, os Kamaiurá pintam os seus corpos para as danças 

tradicionais101.     

 

                                                 
101 Os tocadores da flauta uruá percorrem a aldeia entrando e saindo de casa em casa. Sempre em dupla, 
por vezes são acompanhados de duas jovens que, com uma das mãos no ombro do tocador, seguem seus 
passos em dança ritual.   
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Como parte dos preparativos para a festa, a comunidade organiza uma grande 

pescaria, na qual participam homens e mulheres de todas as idades. Além dos homens 

pescadores e das mulheres carregadoras e limpadoras dos peixes, os pajés são 

considerados figuras importantes para o sucesso da empreitada. São eles os 

responsáveis pelas rezas e rituais que protegerão os pescadores e a pescaria.  

 

A maior parte da comunidade parte para acampamento no local em que se 

realizará a pescaria. Resguardados pelo tempo seco, as redes são atadas em baixo das 

árvores, às margens da lagoa. O dia que antecede a pescaria é utilizado para a instalação 

do grupo e para preparar os jiraus que moquearão os peixes. Os pajés dão início aos 

seus trabalhos fumando o cigarro de pajé para chamar os peixes e enterrando o “ferrão 

da arraia” para proteger os pescadores102.  

 

 

 

 

 

Pajelança – Pescaria (julho de 2007). Foto: Melissa Curi. 

 

 

A pescaria é realizada com uma grande rede que é estendida de uma margem a 

outra da lagoa. Antes de colocá-la na água, alguns homens buscam o cipó timbó na mata 

que auxiliará na pescaria, enquanto os pajés fumam, rezam e jogam massa de mandioca 

sobre a rede para chamar os peixes e proteger os pescadores.  

 

Os homens, após o ritual dos pajés, também jogam massa de mandioca sobre a 

rede com o mesmo propósito. Finalizando os rituais, os homens testam a firmeza da 

rede, puxando-a para frente e para trás, colocando-a, em seguida, na água. De uma 

margem a outra da lagoa, os pescadores pintados e portando uma vara, seguram a rede e 

seguem caminhando rumo à ponta da lagoa batendo a vara no fundo do rio para espantar 

as arraias.   

 

                                                 
102Os pajés fumam na beira da lagoa, entram na água e depois mergulham e pegam um punhado de terra 
no fundo da lagoa, voltam para a margem e enterram a terra que está em suas mãos simbolizando o ferrão 
da arraia.   
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Quando a rede vai chegando próxima à barreira, alguns homens batem feixes do 

cipó timbó103 para garantir a captura de mais peixes. Nesse momento, as mulheres já 

estão aguardando nas margens da lagoa para carregar suas bacias, levar os peixes ao 

acampamento, limpá-los e moqueá-los104.  

 

                     

 

 

 

 

 

               Feixe do veneno de timbó sendo colocado na água.                            Moqueamento dos peixes – Pescaria (julho de 2007).                                            
                    Pescaria (julho de 2007). Foto: Melissa Curi                                                             Foto: Melissa Curi 

 

 

Ao anoitecer, após esse primeiro dia de pescaria, é realizado um ritual para 

proteger os pescadores de possíveis ferimentos provocados pelas arraias. Coloca-se fogo 

nas folhas da palmeira pinop que será chamuscada nas pernas dos rapazes. Em seguida, 

esfrega-se nas pernas a folha da planta curana’i, que possui propriedade curativa105.  

 
Com a volta dos pescadores à aldeia, inicia-se outra importante sequência de 

rituais. Na parte da manhã, os enlutados são levados ao pátio para tomar o banho 

destinado a retirar o luto. No dia seguinte, os convidadores, chamados de pareat, 

seguem às aldeias dos povos que participarão do Kwaryp para realizar o convite formal. 

Nesse mesmo dia, os troncos que representarão os mortos são levados para os locais 

previamente estabelecidos e são pintados, ornamentados e protegidos pela construção de 

uma cobertura.  

 

As pinturas indicam um rosto voltado para o nascer do sol e figuras geométricas 

representam o corpo do indivíduo. Os familiares enfeitam os troncos com cocares, 

colares, cintos e braçadeiras, enquanto os tocadores da flauta uruá percorrem a aldeia e 

                                                 
103O timbó provoca o entorpecimento dos peixes, fazendo-os boiar na água e facilitando a captura. 
104O moqueamento dos peixes, espécie de defumação, é utilizado para conservá-los. 
105 A folha da planta curana´i, quando preparada em infusão, é utilizada para diminuir a menstruação das 
mulheres. Mulheres menstruadas não podem participar da pescaria, pois, segundo a tradição, o cheiro 
espanta os peixes, o que provoca o insucesso da pescaria. Conforme foi relatado pelos Kamaiurá, mesmo 
que a mulher permaneça na aldeia, o cheiro pode acompanhar a comunidade e isso pode vir a ser um 
empecilho aos bons resultados.     
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cantos e danças complementam essa etapa. Os troncos que representam os mortos 

comuns também receberão uma ornamentação, no entanto, esta será mais simples.  

 

 

 

 

 

 

 

Tronco enfeitado representando o morto homenageado. 
Foto: Melissa Curi. 

 

 

Para tirar o luto da família, os parentes são submetidos a um banho, ao corte de 

cabelo e pinturas corporais. Leva-se uma bacia com água para o local onde estão os 

troncos e com uma cuia se banham os parentes. Depois, os cabelos dos homens e das 

mulheres são aparados. A pintura será feita na cabeça dos homens (cabelos) e no corpo 

das mulheres.  

 

No fim da tarde, os convidados chegam à aldeia Kamaiurá e montam 

acampamento nos arredores. O recebimento dos convidados também é conduzido de 

forma ritualística. Quando anoitece, os líderes das outras aldeias são conduzidos ao 

local dos troncos, onde são acomodados em bancos de madeira. Dá-se início então à 

dança do ho’at, termo que designa “grupo reunido”, “coeso”. É uma espécie de grito de 

guerra para expressar a força e o entusiasmo dos guerreiros Kamaiurá.  

 

Na sequência, os lutadores da aldeia visitante entram no pátio e, repetindo o 

mesmo circuito ritual na dança ho’at, pegam achas de lenha que alimentam as fogueiras 

colocadas diante dos troncos e retornam ao acampamento. Após esse ritual, os 

cantadores Kamaiurá, seguidos dos cantadores das demais aldeias, iniciam seus cantos, 

enquanto os familiares dos mortos choram ao redor do tronco do parente homenageado. 

Os choros e os cantos perduram durante toda a noite106.  

 

                                                 
106 Praticamente ninguém consegue dormir durante essa noite, pois o clima de agitação predomina entre 
os Kamaiurá e seus convidados. Os lutadores, de praxe, já permanecem acordados, pois temem maus 
augúrios dos sonhos. 
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Como ensinam Junqueira e Vitti (2009), diante da presença dos convidados, os 

pajés e rezadores ficam sempre atentos aos movimentos dos visitantes. Eles vasculham 

diversos locais da aldeia para verificar se há vestígio de alguma feitiçaria, pois, segundo 

os Kamaiurá, o feitiço pode ser usado para enfraquecer os lutadores e prejudicar os 

promotores da festa. 

 

No dia seguinte pela manhã, os anfitriões e os convidados se preparam para a 

luta huka-huka107, considerada o ponto alto do Kwaryp. Os anfitriões enfrentam uma 

aldeia convidada de cada vez, começando por lutas individuais de campeões 

reconhecidos. Seguem-se lutas simultâneas de vários pares de rivais, até as lutas dos 

mais jovens.  

 

Os lutadores se defrontam batendo o pé direito no chão, dando voltas no sentido 

horário, com o braço esquerdo estendido e o direito retraído, enquanto gritam 

alternadamente: hu! ha! hu! ha! Até que chocam as mãos direitas e enlaçam o pescoço 

do adversário com a esquerda. A luta, que pode durar poucos segundos, termina quando 

um dos adversários é derrubado, o que não tem que ocorrer literalmente, bastando que a 

parte posterior de um de seus joelhos seja agarrada pela mão do outro (ISA, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Luta Huka-Huka. Foto: CGDDI – Funai. 
 

 

 Após a luta, as flautas uruá tocam novamente e dá-se início ao último ritual do 

Kwaryp: a distribuição da castanha de pequi pelas meninas reclusas. Neste ritual, a 

jovem, que até então esteve “presa”, é apresentada para a sociedade não mais como 

menina, mas como mulher. Ela é levada pelo “dono da festa” ao encontro dos líderes 

                                                 
107 Huka-huka é o nome da luta em Kamaiurá que faz alusão ao rugido da onça. 
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das outras aldeias convidadas para colocar as castanhas de pequi junto aos seus pés. Ao 

mesmo tempo, os “comuns” da mesma aldeia lhe retiram as jarreteiras108.  

 

Segundo a tradição, as meninas, ao entrarem na fase de puberdade (após o 

primeiro fluxo de menstruação), entram em reclusão em suas casas por vários meses a 

até um ano. Durante esse tempo, a menina fica proibida de sair da casa e, mesmo com 

os familiares, passa a ter um contato restrito. Proibida de cortar a franja, o cabelo passa 

a encobrir o seu rosto, impedindo que os indivíduos de fora do círculo familiar olhem 

diretamente nos seus olhos. A jovem reclusa aprende com a mãe e as outras mulheres 

do grupo a cozinhar, confeccionar artesanato e a tecer o fio do algodão. É um período 

de preparação da jovem para a vida adulta.  

 

O que se constata é que não só a saída da jovem compõe a celebração do 

Kwaryp, mas a própria reclusão se fundamenta na narrativa religiosa desse ritual de 

homenagem aos mortos. Nos dizeres de Castro (2002): 

 

 

A fabricação primordial dos humanos, reza o mito, foi levado a cabo 
por um demiurgo que, soprando fumaça de tabaco sobre toras de 
madeiras dispostas em um gabinete de reclusão, deu-lhes vida. Ele 
criou assim as primeiras mulheres, e entre elas a mãe dos gêmeos Sol 
e Lua, protótipos e autores da humanidade atual. Essa mulher foi a 
primeira mortal, em cuja honra se celebrou a primeira festa dos 
mortos. (...) Esse rito é, com feito, o mais importante da sociedade 
xinguana, e consiste em uma reencenação da criação primordial. (...) 
Ele é também o momento privilegiado da apresentação pública dos   
jovens recém-saídos da reclusão pubertária. Assim, é um ritual que 
enreda a morte e a vida; as moças que saem da reclusão são como as 
primeiras humanas, mães dos homens (CASTRO, 2002, p. 74-75)109. 

 

 

 

A festa chega ao fim e, como última relação mais próxima desse período, ocorre 

o Moitará entre aldeias, ou seja, a troca de bens entre os Kamaiurá e os visitantes. 

Findas as trocas, os visitantes se despedem e retornam para suas aldeias. Na 

                                                 
108 Jarreteiras são as faixas que são amarradas na altura dos joelhos e dos tornozelos durante o tempo de 
reclusão. Elas modelam as pernas das meninas, deixando as panturrilhas bastante proeminentes, diante 
dos joelhos e canelas retraídos.  
109A reclusão pode ser entendida também como a “morte” da adolescência e o nascimento da fase adulta. 
Nesse sentido, é preciso dar tempo e adequar o espaço para a transformação. 
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comunidade Kamaiurá, os troncos retirados dos buracos são jogados nas águas da lagoa 

de Ipavu.  
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 CAPÍTULO VI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerações Kamaiurá: Takumã-Kotok-Katão 
Fotos: Taciana Vitti. / Composição: Gabriel  P. Nogueira. 

 

 
NORMAS KAMAIURÁ 
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CAPÍTULO VI 
NORMAS KAMAIURÁ 

 
 
 

O Essencial é saber ver.  
Mas isso exige um estudo profundo, 
uma aprendizagem de desaprender. 

 
Alberto Caeiro 

 
 
 
 Cedinho, antes do sol nascer, as conversas na oca já se iniciam. A mãe zelosa 

acalma o seu filho que tem meses de vida, as fogueiras ainda estão acesas e os 

Kamaiurá iniciam os preparativos para tomar banho na lagoa de Ipavu.  

 

Quando fecho os olhos ainda me lembro desse momento dos dias em que estive 

na aldeia. Entre o sonho e a realidade, deitada em minha rede, ouvia os cochichos na 

língua Kamaiurá e pensava no privilégio de poder presenciar a riqueza daquele 

momento. Dessa hora do dia, escrevi no meu diário de viagem: “a minha sensação é de 

estar dentro de um útero materno. Ainda não tinha presenciado com consciência 

tamanho conforto (...). A oca enorme abrigando as três mulheres do Kotok e seus tantos 

filhos parece a barriga da mãe terra que alimenta amorosamente a todos”110. 

 

 Em poucos dias de pesquisa de campo foi possível perceber uma característica 

importante da estrutura social Kamaiurá, relatada, inclusive, em muitos trabalhos já 

publicados. É o fato de que nessa sociedade, embora exista uma estrutura de papéis 

sociais definidos e códigos próprios, não há uma imposição de regras. Parece que a 

comunidade busca manter o seu equilíbrio interno e externo por meio da cordialidade, 

na qual o associativismo necessário ordena naturalmente os afazeres, sem normas 

coercitivas e cumprimento das atividades por medo de repressão.  

 

O fato de ninguém mandar em ninguém e mesmo assim o sistema funcionar abre 

espaço para novas formas de enxergar a realidade. Nas minhas análises, quando falamos 
                                                 
110A primeira viagem que fiz aos Kamaiurá foi em julho de 2007. Fui acompanhada da minha orientadora 
Carmen Junqueira e da Taciana Vitti, também pesquisadora do povo indígena Kamaiurá. Na época, Kaiti, 
a terceira esposa do Kotok, líder da aldeia, tinha ganhado nenê há poucos meses. A rede de Kaiti ficava 
bem próxima da minha e, portanto, pude acompanhar esse início de vida Kamaiurá. Em julho de 2009, 
grávida de seis meses, retornei à aldeia para concluir minhas pesquisas.   
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que os povos indígenas estão em equilíbrio com o meio ambiente a sua volta, incluo 

também essa perspectiva. As ações internas Kamaiurá preservam os recursos naturais e 

mantém uma organização social fluida porque a estrutura Kamaiurá está afinada com a 

ordem da natureza, com a cosmologia de seu povo, que envolve seres míticos, mama´e, 

animais, seres humanos, recursos naturais e festas tradicionais no mesmo ato de criação 

e ação cotidiana. Agindo em favor da ordem universal, a vida se torna mansa, 

essencialmente cordial.     

 

 Para falar das regras culturais Kamaiurá, serão utilizados, como referência, os 

trabalhos etnográficos já publicados, as pesquisas de campo da autora e algumas 

orientações do direito positivo vigente. Optou-se em não adotar a lógica do direito 

codificado que descreve as normas por meio de setores compartimentalizados, 

identificados pelos ramos do direito: direito civil, direito penal, direito comercial etc. 

No entanto, em algum nível, haverá fragmentações, como a divisão da sociedade 

Kamaiurá entre os seus elementos políticos, relações de troca, organização social e 

assim por diante. Ocorre que, embora se reconheça que o sistema é um todo 

indissociável, a escrita ocidental, fundada em uma lógica linear, ainda precisa de 

recursos fragmentados para lidar com o complexo.  

 

 

6.1 – CONTROLE SOCIAL 

 

 A vida cotidiana na aldeia, de modo geral, transcorre de forma tranquila, no 

entanto, a sociedade Kamaiurá, assim como qualquer outra sociedade, não está a salvo 

de enfrentar relações conflituosas, disputas de poder, condutas antissociais, em 

diferentes graus de gravidade e reprovação.  

 

A definição de regras, que como pressuposto maior busca o reequilíbrio social, 

faz parte da alçada do grupo, o qual reage contrário ao desconforto para privilegiar o 

bem estar coletivo e não apenas o individual. 

 

 Entre os Kamaiurá, pode-se dizer que o respeito às leis está associado ao desejo 

de aprovação pública, ao medo das sanções sobrenaturais e das represálias. Diferente do 

temor provocado pelo processo punitivo de uma sociedade estatal, o medo que leva à 
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obediência entre os Kamaiurá ganha contornos diferenciados, visto que as regras foram 

criadas e adaptadas com a participação do suposto transgressor, pois está relacionado ao 

seu sistema de crenças e costumes tradicionais. 

 

 Em linhas gerais, o controle social se dá de duas maneiras: por meio de medidas 

inibidoras e de medidas punitivas. As segundas, utilizadas em ocasiões específicas, 

apresentam-se como recurso secundário, ou seja, quando as primeiras não foram 

suficientes para reordenar as relações. 

 

 Ramos (1982, p. 56) relata que as medidas inibidoras são procedimentos 

informais que tomam as cores do ridículo, do mexerico ou das acusações de feitiçaria. 

Entre os Kamaiurá, o termo mais familiar seria a vergonha, que além de estar associada 

ao ridículo, relaciona-se também com a contenção de humores nas relações sociais. 

Desse modo, a vergonha de uma exposição ridícula faz com que os excessos sejam 

contidos, evitando uma quebra da etiqueta e da regra imposta.  

 

Uma ação antissocial como um acesso de raiva incontrolada, por exemplo, é 

recebida com piadas, risadas e chacotas, expondo a pessoa a uma situação coletiva 

desconfortável. Na maior parte dos casos, a possibilidade de passar vergonha tem 

desencorajado comportamentos desaprovados coletivamente.   

 

 O mexerico ou a fofoca é também um artifício eficaz de controle social. Nas 

devidas proporções, pode operar como uma espécie de intimidação antecipada à 

consumação da infração. Evidentemente, em conflitos mais graves, o leva e traz de 

informações não atua como instrumento suficiente para evitar um confronto direto entre 

opositores. Para os casos mais cotidianos, como, por exemplo, a fofoca de que uma 

mulher está mantendo relações extraconjugais, pode servir como uma espécie de aviso à 

protagonista, que ganhará tempo para pôr fim ao relacionamento e evitar maiores 

constrangimentos pessoais. 

 

 As acusações de feitiçaria, embora possam atuar como medidas inibidoras, não 

estão no mesmo nível de gravidade dos outros recursos descritos acima. Seu teor é 

muito mais sério e se caracteriza como último recurso antes da aplicação da pena 

prevista. A fofoca da existência de um feiticeiro na aldeia pode levar o suspeito a se 
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transferir de comunidade, antes mesmo que as provas sejam apresentadas e que a 

respectiva medida punitiva seja aplicada. 

 

 

6.2 – TRAJETÓRIA KAMAIURÁ 

 

 A definição de onde começa a vida não é de fácil apreensão. O que se percebe 

na aldeia é que o recém-nascido e a criança pequena são considerados frágeis em sua 

existência, não estando, portanto, “plenos de vida”. Somente com o seu 

desenvolvimento é que o indivíduo passa a ter um espírito forte e é considerado pronto 

para seguir sua trajetória111. Assim, independente das razões sociais que definem a 

sobrevivência de um recém-nascido, essa decisão leva em consideração a percepção 

própria da sociedade indígena sobre o momento de constituição da vida.  

 

Reforçando a percepção de que o espírito infantil é frágil, crianças com até sete 

anos de idade não são enterradas no pátio da aldeia, como todos os outros Kamaiurá, 

mas dentro da casa da família, pois não possuem preparo suficiente para se defender dos 

ataques dos pássaros na aldeia das almas.     

 

 Ter filhos é considerado algo benéfico, mas nem sempre a criança é desejável. 

Para controlar o tamanho das famílias ou para retirar uma criança que não será 

socialmente aceita, as mulheres Kamaiurá fazem uso de ervas capazes de evitar a 

concepção e de provocar o abortamento. 

 

 O aborto é legitimado pela cultura Kamaiurá em algumas situações sociais, 

geralmente relacionadas ao status da mulher. As mulheres solteiras que engravidam ou 

aquelas cujos maridos tenham estado ausentes por um período longo de tempo recorrem 

a práticas abortivas.  

  

 Os casos reconhecidos como justificáveis para retirar a vida da criança recém-

nascida são os nascimentos de gêmeos, de crianças portadoras de alguma deficiência 

                                                 
111 Nessa perspectiva, excetuando as mortes de crianças por guerras, epidemias ou porque os pais 
transgrediram as regras alimentícias e de resguardo desse período, a morte de uma criança é encarada 
como um acontecimento natural. 
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física ou quando as práticas abortivas foram infrutíferas para retirar uma criança 

concebida de relações extraconjugais. O nascimento de filhas em muitos partos 

sucessivos pode também levar à prática do “infanticídio”, pois, como ensina Junqueira 

(2009), mulher em excesso iguala-se à anomalia física ou social, requerendo 

intervenção para evitar que perturbações atinjam a comunidade. 

 

 Juridicamente, o infanticídio é combatido nas sociedades ocidentais, o que leva a 

crer que esse tipo de prática ocorre com uma frequência muito baixa em nossa 

sociedade. Em bases comparativas, não existem dados precisos que atestem com que  

incidência ocorre entre os indígenas e entre a sociedade ocidental envolvente. O que se 

pode afirmar é que as populações indígenas no Brasil possuem índices de crescimento 

maiores do que o dobro do crescimento da população brasileira como um todo.  

 

 Outra afirmativa é que em ambas as sociedades a ocorrência do infanticídio é 

circunstancial, ou seja, constitui uma solução adaptativa ao caso concreto,  visando 

sempre à maximização do bem estar e da reprodução familiar e comunitária (SEGATO, 

2010). 

 

 Em bases ideológicas, a concepção indígena relaciona a legitimação da vida  ao 

processo de construção social do ser humano, entendendo que não basta ter nascido 

como organismo humano para ser considerado um ser humano, pois para tornar esse ser 

ainda imperfeito num ser plenamente humano, exige-se um trabalho familiar e 

comunitário na formação deste indivíduo. 

 

 Por outro lado, a sociedade moderna não relaciona a concepção de humanidade 

com a construção social do organismo vivo. O simples fato de existir vida orgânica 

humana é suficiente para reconhecer a existência de humanidade. 

 

 Independente das concepções apresentadas, Segato (2010) ensina que em toda 

sociedade os conflitos de interesses são resolvidos pelo princípio do menor dano,  

mesmo que a avaliação do que seja mais danoso varie de uma sociedade para outra, 

conforme a sua conjuntura histórica. Exemplifica mostrando que durante um processo 

de concepção ou de parto em que há risco de vida, tendo o médico que optar em salvar a 

vida da mãe ou a do bebê, prevalece a vida da mãe, porque dela dependem outras vidas, 
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existentes ou futuras. No mesmo sentido, quando uma nova vida coloca em risco o bem 

estar e até a sobrevivência de um conjunto de filhos já nascidos ou a sobrevivência de 

uma comunidade inteira devido à escassez de recursos, a escolha penderá sempre para o 

valor jurídico maior, no caso, a maior quantidade de vidas.   

 

 Na relação entre pais e filhos, a afetividade é uma característica que chama 

bastante atenção entre os Kamaiurá, sobretudo quando comparada aos nossos valores 

individualistas e repressivos. A ligação visceral da mãe com seu filho transcende o útero 

materno e se perpetua até que a criança possa se reconhecer como parte da comunidade. 

Dormindo na mesma rede da mãe, o bebê recebe amor e confiança suficientes para 

fortalecer seu espírito e formar sua personalidade.  

 

 Já com idade de acompanhar seus pais nos afazeres cotidianos, 

aproximadamente a partir dos sete anos de idade, a criança indígena passa a se 

identificar com os papéis determinados pelo gênero e, de forma liberta, adquire os 

primeiros reflexos da educação transmitida por seus pais. Não há na aldeia qualquer 

forma repressiva ou punitiva em relação aos atos infantis. Tudo é tratado dentro da 

ordem natural dos acontecimentos. 

 

 Como relata Junqueira (1975), nessa idade as meninas ralam mandioca, ainda 

que por poucos instantes, fiam algodão com pequenos fusos e ensaiam passos de dança. 

Os meninos realizam pequenas pescarias, atiram flechas nos passarinhos e procuram 

imitar os homens adultos nos treinos da luta huka-huka. 

 

 Entre os 6 e 8 anos de idade, aproximadamente, os meninos passam pela festa do 

nami, na qual devem se submeter à perfuração dos lóbulos da orelha. A festa é uma 

espécie de rito de passagem que demonstra a coragem dos meninos e inicia uma nova 

etapa na caminhada dos pequenos guerreiros. Com a furação das orelhas, os meninos 

mudam de nome, recebendo, na maior parte dos casos, os nomes que guardarão por toda 

a vida. 
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                                  Meninas Kamaiurá  (julho de 2009).                                                    Meninos Kamaiurá (julho de 2009). 
                                                Foto: Melissa Curi.                                                                              Foto: Melissa Curi. 

 

 

 Para os Kamaiurá, a escolha do nome não se dá de forma aleatória, pois, 

segundo a tradição, quando nasce um homem ele recebe do pai um dos nomes do seu 

falecido avô paterno e da mãe, o nome do avô materno. Após furar a orelha, recebe 

outro par de nomes, também dos seus avós paterno e materno, que se tornará definitivo. 

A mulher, seguindo a mesma trajetória, recebe o primeiro nome ao nascer e muda 

quando entra na puberdade.  

 

 Atualmente, diante da influência externa, essas regras se estabelecem com certa 

flexibilidade. Os nomes de não índios que chegam ao conhecimento dos Kamaiurá, 

notadamente por meio da televisão, estão influenciando, em alguns casos, a escolha dos 

nomes, fazendo com que, além dos nomes indígenas, recebam também nomes não 

indígenas. Outro fator interessante é a notícia de que a falta de nome dos avós paternos 

e maternos disponíveis para serem usados pelos novos Kamaiurá tem provocado a 

“compra” de nomes de outras famílias para assegurar a transmissão de nome instituída.    

 

 As meninas não passam pela festa do nami e a mudança de nome ocorre um 

pouco mais tarde, após a reclusão de até 1 ano, que tem início com a primeira menarca. 

Nesse período, a jovem fica reclusa e passa a aprender as atividades típicas das 

mulheres Kamaiurá: aprende a tecer rede, a fazer esteira e a executar as tarefas 

femininas no preparo de alimentos. Após a sua saída da reclusão, recebe um novo nome 

e é considerada pronta para o casamento e para a vida adulta. 

 

 Em relação à reclusão dos meninos, esta ocorre quando entram na adolescência. 

Assim como as meninas, passam a receber orientação sobre as técnicas de trabalho 
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relacionadas ao seu gênero. A reclusão masculina é mais longa que a feminina e, quanto 

maiores as responsabilidades sociais previstas para o jovem recluso, por mais tempo ela 

se estenderá. O jovem aprende a costurar a pena na flecha, fazer pente, trançar cesta e 

fazer cocar. Paralelamente é treinado regularmente na luta huka-huka (JUNQUEIRA, 

1975). 

 

 Vale mencionar que, atualmente, há uma resistência dos meninos em cumprir o 

período de reclusão. A inserção de novos valores tem modificado essa prática. Ainda é 

algo presente na cultura, mas, diante da dinâmica cultural e da flexibilidade das normas, 

não há uma imposição para o seu cumprimento. A reclusão das meninas ainda vem 

sendo mantida, no entanto, percebe-se que estão sendo estabelecidos períodos cada vez 

mais curtos.   

 

 O que confere destaque ao homem na juventude é se tornar campeão da luta 

huka-huka. Para tanto, precisa se submeter a um treinamento físico continuado e a uma 

constante privação sexual. Com o passar dos anos, alguns podem se destacar como 

donos de uma casa, o que lhes conferem significativo prestígio, visto que serão líderes 

dos parentes que passarão a residir na casa.  

 

 Caso acumulem as características de pertencerem a linhagens de antigos líderes 

de aldeia e qualidades pessoais estimadas pela comunidade, como de trabalhador, 

generoso, apaziguador, bom orador, poderão entrar nas disputas políticas e postular o 

cargo de líder da aldeia. Junqueira (1998, p.106) ressalta ainda que “se ao lado de tudo 

isso, ele ainda for pajé, sem dúvida ao envelhecer alcançará o topo da escala de 

prestígio social”. Os homens mais velhos ganharão também reconhecimento por sua 

função de narradores dos mitos, que os torna zeladores da memória coletiva.  

 

 Considerando os papéis sociais definidos pelo gênero, pode-se dizer que a 

trajetória feminina é mais modesta. Na juventude, o que lhe confere certo poder entre os 

namorados e uma espécie de dote é a sua beleza natural. Depois de casada, suas 

qualidades de mãe, esposa e trabalhadora são apreciadas socialmente. Pertencendo a 

uma linhagem de chefes, pode vir a ser designada como “mulher-capitão”, no entanto, 

pelo fato de não poder disputar cargos políticos, seu prestígio social é relativo. Na 

velhice ganha algum destaque social, caso tenha acumulado conhecimentos tradicionais 
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sobre plantas e remédios. O que também pode lhe conferir destaque entre as demais 

mulheres é ser esposa de um dono de casa ou do líder da aldeia. 

 

 

6.3 – ASPECTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

 

 A identificação de Kamaiurá nas regras culturais deste povo advém de critérios 

consanguíneos. A característica de ser considerado um Kamaiurá “puro” está 

relacionada diretamente ao fato de ter ascendentes (pais e avós) Kamaiurá112. No 

entanto, diante dos casamentos interétnicos, não apenas os filhos de Kamaiurá “puros” 

são considerados Kamaiurá, mas também os filhos de mães de outras etnias casadas 

com pais Kamaiurá. De forma predominante, segue-se a linha consanguínea paterna113.  

 

Embora na vida social e política possa haver algum tipo de diferenciação entre 

os próprios Kamaiurá em relação às características da consanguinidade, não são estas 

que definem rigidamente os papéis na comunidade e as posições sociais a serem 

ocupadas. 

 

 Para elucidar a análise, será utilizada a descrição que Samain (1980) fez de um 

grande líder Kamaiurá na época de suas pesquisas (final da década de 1970) e que hoje, 

não mais chefe, mantém o posto respeitado de pajé. Nas palavras do autor, este líder, 

Takumã, tinha razão em se autodesignar “chefe do pessoal”. Nos idos de 1977, Etienne 

Samain relata a situação de liderança que observou na aldeia Kamaiurá:  

 

Parece fora de dúvida que a pureza de linhagem tribal seja um fator 
determinante de legitimação de chefia. Uahu é um “puro” Kamaiurá 
de pai e de mãe, enquanto que Takumã, apesar de ser o filho mais 
velho (normalmente o herdeiro) do antigo “dono da aldeia”, 
Kutsamapì, tinha como mãe, Wawara, uma mulher Mehináku (...) 
(SAMAIN, 1980, p. 54). 
 
 

                                                 
112Vale ressaltar que, no texto, a referência à suposta pureza não se relaciona com a ultrapassada teoria 
das raças. A utilização do termo “Kamaiurá puro” faz-se necessária apenas para explicitar que os 
descendentes de pai e mãe Kamaiurá são mais valorizados na esfera social. Os próprios Kamaiurá 
utilizam referida designação.  
113 Ressalta-se, ainda, que, se uma mulher nuitu se casa com um homem kamara, a linha materna tende a 
ser mais destacada. 
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 O fato de Takumã não ser filho de mãe Kamaiurá refletiu, inicialmente, na sua 

influência política dentro da aldeia. No entanto, elementos mais complexos que a 

consanguinidade mostraram o seu prestígio, assegurando a denominação de “chefe do 

pessoal”. A fama de ser um poderoso pajé, reconhecido não apenas pelos Kamaiurá, 

mas também por outros povos do Alto Xingu, está inserida no contexto do ideário 

qualitativo Kamaiurá para receber o reconhecimento de líder da comunidade. Da mesma 

forma, características como: saber dar e se doar, ter o senso de justiça, ter sido um 

grande lutador, dar provas de coragem pessoal, ser discreto e atento às necessidades das 

pessoas são elementos que seguem a mesma qualificação de ser um poderoso pajé.  

 

 No caso apresentado, o prestígio de Takumã também foi ressaltado pelo fato de 

Uahu, considerado o “dono da aldeia”, ter sofrido acusações de feitiçaria. Enquanto 

Takumã se notabilizava por suas pajelanças benéficas, Uahu carregava o pior estigma 

que um Kamaiurá pode adquirir, o de provocar males às pessoas por meio de feitiços. 

Como veremos mais adiante, a feitiçaria é considerada o pior crime dentro das regras 

culturais Kamaiurá.  

 

Por outro lado, Uahu manteve também sua liderança por características pessoais 

importantes, como o de ser um famoso contador de mitos, conhecer o poder curativo 

das plantas e ser um bom cantor de músicas tradicionais (marakaìp) (SAMAIN, 1980). 

 

 No que diz respeito à identificação coletiva dos Kamaiurá, esta se expressa por 

meio da deliberação conjunta, da participação coletiva nos eventos sociais, do 

sentimento de pertença e dos costumes passados de geração em geração. 

 

 A deliberação do grupo é o que define as prioridades e os interesses da 

comunidade. Sobrepondo-se aos posicionamentos individuais, busca assegurar a coesão 

e o constante bem-estar da sociedade. Diante da dinâmica cultural, a deliberação 

conjunta não significa a imposição do tradicionalismo, mas a decisão que prioriza o 

coletivo seja esta baseada em conceitos tradicionais ou influenciada por valores 

externos à comunidade. 

 

 Nos eventos sociais, notadamente naqueles em que há a participação de outros 

povos, o sentimento de pertença e de coletividade se torna mais nítido. No Kwaryp, por 



210 
 

exemplo, quando os Kamaiurá enfrentam lutadores de outra etnia na luta huka-huka, a 

identificação enquanto povo se explicita no entusiasmo dos expectadores que torcem 

para que seus lutadores vençam a disputa.  

 

 Outra forma de manter sua caracterização tribal é a prática de se autoelogiarem 

e, ao mesmo tempo, não pouparem esforços para divulgar a ausência de predicados de 

seus vizinhos, bem como de apontar os seus defeitos mais característicos: “briguentos”, 

“preguiçosos”, “avarentos”, “moles”, “fracos”, “gatunos” etc. (JUNQUEIRA, 1975).  

 

 A língua e a especialidade artesanal também são formas de identificação da 

coletividade.  Mesmo que os casamentos interétnicos e o contato com não índios 

determinem que novas línguas sejam aprendidas, a língua materna falada na aldeia 

constitui elemento forte de caracterização.  

 

 Dentre as especialidades artesanais Kamaiurá, como já foi relatado, o destaque 

está para a produção do arco preto. Nos dias atuais, embora a fama e o conhecimento 

permaneçam, o arco não tem sido um artigo habitualmente produzido, visto que outros 

instrumentos para caça e pesca foram introduzidos na aldeia.   

 

 

6.4 – TERRITÓRIO E AMBIENTE DOMÉSTICO 

 

 Como ensina Junqueira (1975), o território Kamaiurá imediato é constituído pela 

aldeia, pela mata vizinha, pela lagoa de Ipavu e pelos riachos que nela deságuam. 

Entretanto, esses limites são ultrapassados pela área de influência Kamaiurá, que são as 

zonas de mata e cursos d`água explorados tradicionalmente, sobre os quais possuem 

privilégios de uso e usufruto reconhecidos pelos demais grupos da região. Possuem, 

ainda, livre acesso à região do Morená, nas confluências do rio Kuliseu e Kuluene. 

 

Diante dos limites traçados pelos Kamaiurá, percebe-se que há uma definição de 

propriedade do grupo e de limites que devem ser respeitados pelos não índios e demais 

povos indígenas da região. Embora a Constituição Federal estabeleça que as terras 

indígenas são propriedades da União, garantindo aos índios apenas a posse sobre essas 

terras, internamente não há essa distinção. O povo indígena Kamaiurá identifica o seu 
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território desde quando Mavutsinin criou a humanidade com a intenção de formar uma 

grande aldeia no Morená.   

 

Vale ressaltar que o reconhecimento tácito dos confins geográficos do território 

pela comunidade Kamaiurá, bem como pelas sociedades indígenas do entorno não se 

estrutura em definições rígidas de limites, a ponto de impossibilitar o acesso de outras 

comunidades aos recursos naturais disponíveis. De qualquer forma, há um consenso 

partilhado pelas comunidades vizinhas de que se deve informar e consultar a 

comunidade sobre a possibilidade de utilizar um recurso que esteja na área de influência 

do outro. Outra característica que merece destaque é o fato de que os limites do 

território nem sempre são permanentes, ou seja, podem ser modificados. São comuns os 

rearranjos espaciais e as mudanças de locais, quando há necessidade.  

 

A noção de propriedade para os indígenas transcende a ideia de identificação de 

um espaço físico do qual podem dispor. Está relacionada com a proposta de domínio, 

que se sanciona pelas narrativas dos ancestrais e pelo sistema de crenças e 

conhecimento associado ao território. Nesse sentido, a ligação dos Kamaiurá com a 

terra o identifica como povo. Por meio do vínculo de pertencimento, reconhecem no 

território todos os elementos visíveis e invisíveis indispensáveis para o desenvolvimento 

de sua sociedade. 

 

Sobre essa relação, Ramos (1982, p. 12) afirma que “cada sítio da aldeia está 

historicamente vinculado a seus habitantes, de modo que o passar do tempo não apaga o 

conhecimento dos movimentos do grupo, desde que se mantenha viva a memória dos 

ancestrais”.  

 

A organização das casas na aldeia se dá de forma circular, garantindo a todos 

uma comunicação pelo pátio central. Considerando a estrutura consolidada e o 

crescimento contínuo da comunidade, as novas casas, por falta de espaço, estão sendo 

construídas na parte de trás de algumas casas. Em 2009, três novas casas foram 

identificadas.   

 

Nas pesquisas de campo de Etienne Samain, em 1977, ele relata que a casa do 

dono da aldeia encontrava-se voltada para leste, para o lado do sol nascente. Conforme 
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sua interpretação, esse fato teria um significado simbólico importante, pois a casa do 

representante da comunidade estaria voltada para o caminho da luz e da vida 

(SAMAIN, 1980). Essa informação não foi encontrada na obra de outros pesquisadores 

e, em 2007, a estrutura não se mantinha, pois a casa do atual líder, embora seja a maior 

de todas, está voltada mais para o lado sudeste, não havendo essa referência com o 

nascer do sol.     

 

O tamanho da casa, bem como o tipo de cobertura e os detalhes do acabamento 

revelam as qualidades do dono da casa, pois para que esta seja erguida o futuro dono 

deverá atrair muitos ajudantes. Nesse sentido, o tamanho da casa do atual líder, que 

destoa da demais, não se deve apenas ao fato de ter uma prole numerosa, mas 

principalmente ao seu prestígio social, ao seu carisma e ao seu poder de convencimento.   

 

Pelas regras de residência Kamaiurá, antes do casal definir com liberdade o local 

de residência, o marido, nos primeiros anos de casamento, deve residir na casa dos pais 

da esposa. Não há uma definição exata do tempo de permanência do casal na casa do 

sogro do marido, o que torna o período variável e a regra flexível. Algumas situações, 

inclusive, excetuam o cumprimento dessa regra, são elas: quando o marido já é dono de 

uma casa e àqueles já casados e que estão constituindo família poligínica. 

 

Em relação a essa formação do grupo familiar dentro de uma casa, pode-se dizer 

que é variável e que está relacionada também com os aspectos políticos dentro da 

aldeia. O prestígio do dono da casa aumenta na comunidade a medida em que ele se 

torna líder de muitos parentes, levando-o a ter interesse em reunir em sua residência 

irmãos, filhos e mesmo genros. 

 

Diante das relações de parentesco existentes dentro de uma mesma residência, 

diversas famílias nucleares passam a conviver no mesmo espaço, onde participam das 

tarefas ligadas à produção de alimentos, sob a liderança do dono da casa. Conforme 

Junqueira (1975), dentro da família nuclear a autoridade máxima é o marido, a quem 

cabe orientar a socialização da prole, a definição da época e do período de reclusão dos 

jovens, avaliar seu comportamento e aplicar punições. Convoca os filhos maiores para o 

trabalho na roça, para a pescaria, construção de casas e é quem decide sobre a escolha 

de seus futuros genros. Embora seja a autoridade para decidir as questões relacionadas a 
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sua família, a maior parte de suas decisões são motivadas pela influência dos irmãos 

mais velhos ou primos paralelos e de sua esposa. 

 

Cada família nuclear é uma parcela do grupo doméstico, portanto, mesmo que 

guarde uma individualidade, não age como um grupo autônomo, pois o comportamento 

de cada família influencia a todos dentro da residência114.  

 

Acima das famílias nucleares está a autoridade do dono da casa que, em última 

instância, é aquele que tomou a iniciativa de construí-la. Apesar dessa regra, constata-se 

que a liderança se estabelece por fatores relacionados sobretudo a suas qualidades 

pessoais, tais como habilidade política, capacidade de coordenar e controlar a casa etc. 

O seu sucessor, idealmente, será o seu filho primogênito, que garantirá o título de dono 

da casa, mas não necessariamente o de liderança, pois dependerá dos seus atributos 

pessoais. 

 

Dentro da casa, podem-se ainda distinguir dois tipos de moradores: os 

permanentes, que fixam residência e os ocasionais, que ficam vivendo temporariamente 

em uma casa e, por motivos diversos115, são levados a fixar residência em outros 

lugares. No período em que permanecem na residência, os moradores ocasionais 

executam as mesmas tarefas de qualquer outro morador. 

 

 

6.5 – Bens 

 

 Os bens Kamaiurá são classificados em individuais e coletivos. Excetuando o 

pátio da aldeia, as águas e as terras do entorno que são bens coletivos, todas as outras 

coisas existentes são bens individuais, ou seja, possuem donos, sejam eles pessoas ou 

seres sobrenaturais. Apesar dessa classificação, a noção de propriedade, como já foi 

mencionado, e de usufruto desses bens possui características próprias, que se 

diferenciam dos valores ocidentais. 

                                                 
114As fogueiras acesas dentro das casas são referenciais importantes para identificar a unidade social 
mínima dentro da aldeia, geralmente membros de uma família nuclear, como pai, mãe e filhos solteiros. 
Ao redor do fogo, mantido pelas mulheres, o grupo se reúne para conversar, cozinhar, comer, se aquecer e 
dormir (RAMOS, 1982). 
115 As mudanças dos moradores ocasionais podem ser motivadas, por exemplo, por atritos internos ou 
novas alianças.   
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 Como exemplo, vejamos o acesso aos bens alimentícios produzidos pelas 

famílias nucleares dentro de cada casa. As roças, como as de mandioca, base da 

alimentação Kamaiurá, possuem donos, não sendo o seu acesso livre a qualquer pessoa 

da comunidade. Embora existam roças de um único dono, comumente elas são 

denominadas de propriedade de uma família nuclear, que a adquiriu por ter limpado o 

terreno, plantado e trabalhado a terra para a produção de alimentos.  

 

As tarefas são divididas entre os parentes, diferenciando-se por questões de 

gênero. Os Kamaiurá buscam produzir para garantir a subsistência e também para que 

garantam o alimento nos meses de chuva em que há pouca colheita. A quantidade é 

também determinada por períodos de festa ou situações cerimoniais. 

 

 O que for destinado à armazenagem será colocado em recipientes apropriados e 

separado do consumo diário. O mesmo ocorre com o alimento que será utilizado em 

festas e cerimônias. Já o alimento para o consumo do dia a dia fica à disposição de 

todos os moradores da casa, que podem usufruir livremente do alimento disponível. Não 

há, portanto, no momento do consumo uma diferenciação de onde, como ou por quem 

foi produzido o bem. Evidentemente que a existência dessa liberdade de acesso aos 

alimentos entre os moradores está relacionada com a quantidade de produção, exigindo, 

portanto, um trabalho contínuo na agricultura.  

 

 Em julho de 2009, a aldeia Kamaiurá se movimentava no ritmo dos trabalhos 

que estavam sendo realizados por alguns indígenas na roça do Mayaru116. Como essa 

roça está localizada afastada da aldeia, do outro lado da Lagoa de Ipavu, muitos 

moradores estavam fora por conta dos trabalhos. Constatou-se, como já mencionado, 

que a propriedade é individual, mas o usufruto das roças é coletivo. Todos reconheciam 

a roça como de Mayaru, mas relatavam que o benefício do trabalho seria para a família 

como um todo, com possibilidade de extensão aos demais moradores da aldeia. 

 

 Por conta desse período de dedicação, a flauta takuara foi tocada durante 

diversos dias. Iniciavam aproximadamente ao meio dia e finalizavam com o pôr do sol. 

                                                 
116 Mayaru, também chamado de Katão, é o filho mais velho do líder da aldeia (Kotok) e, segundo os 
comentários, deverá substituir o pai na liderança da comunidade Kamaiurá. 
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Mayaru, por ser o dono da roça, era também denominado o “dono da takuara”, o que lhe 

gerava a obrigação de providenciar a recompensa em alimentos aos tocadores e, 

posteriormente, aos trabalhadores na roça. Assim, com o silenciar das flautas, peixe, 

beiju e mingau eram levados ao centro, na frente da casa dos homens, como forma de 

agradecimento aos tocadores.    

 
 

 Na organização Kamaiurá percebe-se que o usufruto dos bens ocorre de modo 

mais livre dentro das residências, pois, na maioria dos casos, o usuário não precisa pedir 

autorização prévia para utilizar um objeto que não lhe pertence. Moradores de outras 

casas podem também ter acesso a esses bens, no entanto, já sofrem algumas restrições. 

O que se constata é que, embora o proprietário seja sempre individual, podendo dispor 

desse bem, nem sempre os usuários são individuais, pois podem ser membros de uma 

família nuclear ou mesmo o grupo residente. 

 

 Vale ressaltar que a possibilidade de furto dentro da aldeia tem ligação direta 

com a relação estabelecida com os não indígenas. O ingresso de bens industrializados, 

relativamente de difícil acesso a todos os membros da comunidade, concentram-se nas 

mãos de poucos, contrariando a lógica comunitária. 

 

 O conceito de furto traz ainda a noção de acumulação, ou seja, de não 

socialização do bem, que também contradiz os princípios basilares da sociedade 

Kamaiurá, já que a avareza é tratada como uma conduta antissocial.  

 

 Diante do contato cada vez mais intenso com a sociedade envolvente, é 

perceptível a presença de bens industrializados no cenário da aldeia, no entanto, de 

modo geral, inserem-se entre os objetos que circularam por meio das trocas. Durante a 

pesquisa de campo, não houve relatos sobre a prática de furto entre eles.  

 

 O proprietário de um bem tem o direito de usufruto, mas tem também o dever de 

zelar pelo seu bem. O dono de uma árvore frutífera, por exemplo, deve cuidar para que 

ela não seja danificada ou que seus frutos sejam retirados antes de amadurecer. Quem 

tiver interesse em obter alguns dos frutos deve pedir permissão para o dono que, 

geralmente, responde afirmativamente ao pedido. A partir da doação, estabelece-se o 

compromisso da parte receptora de retribuir ao doador (JUNQUEIRA, 2005). 
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 Os Kamaiurá convivem, desde os tempos primordiais, com seres sobrenaturais, 

com os mama´e. Nesse universo, com exceção das almas dos mortos, que habitam uma 

aldeia própria, os mama´e transitam pelas terras Kamaiurá e participam do cotidiano da 

aldeia. Assim como os vivos, esses seres sobrenaturais possuem bens, como espécies de 

fauna, flora, objetos cerimoniais, lagoas e recantos da mata, que estão disponíveis aos 

Kamaiurá, mas gravados com imposições de troca pelo uso e consumo.  

 

Os mama´e exigem que para o uso dos seus bens os Kamaiurá devem seguir as 

restrições alimentares impostas, seguir as obrigações rituais e obedecer à tradição. O 

não cumprimento desses deveres é punido com severidade, pois os mama´e não toleram 

transgressões, punindo o desobediente com doenças ou até mesmo levando à morte. 

 

 O uso e o consumo dos bens Kamaiurá estão diretamente relacionados com o 

sistema de trocas na aldeia. O fato de possuir um bem permite que este seja doado e que 

se estabeleça uma relação de compromisso entre as partes. Embora no capítulo anterior 

já se tenha tratado do Moitará, retomaremos o assunto mais adiante para detalhar 

melhor o processo de troca. 

 

 

6.5.1 – Flauta Jakuí 

 

 Considerando o significado simbólico e sagrado da flauta Jakuí, fazem-se 

necessários alguns comentários à parte sobre sua característica de bem coletivo, com 

restrição de uso a um grupo específico. 

 

 A flauta Jakuí, como já foi visto, passou do poderio feminino para o masculino, 

permanecendo assim até os dias atuais. Como elemento símbolo dos Kamaiurá e de 

outros grupos alto-xinguanos, ela representa toda a coletividade, pois caracteriza o povo 

e faz parte do sistema mitológico, que define regras e valores. 

 

 Em relação ao seu uso, há uma regra imposta que proíbe totalmente as mulheres 

de ver e tocar a flauta Jakuí, com previsão, inclusive, de pena severa para aquelas que 
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transgredirem tal norma. Assim, o direito de uso está restrito ao grupo masculino, a 

quem cabe zelar pela flauta. 

 

 A Jakuí, diante de toda simbologia de poder que representa, tem um significado 

muito mais além do que um simples bem material. Não estando disponível para troca ou 

para o uso ordinário, ela explicita a supremacia masculina na sociedade Kamaiurá e a 

posição secundária do sexo feminino na aldeia. O que pode ser representado, inclusive, 

de forma fálica, por sua estrutura física.   

 

 Para garantir o acesso exclusivo dos homens à flauta e ao seu poderio social, a 

Jakuí fica guardada na casa dos homens, localizada no pátio central da aldeia. Um 

ambiente, portanto, eminentemente masculino, de onde emanam as principais decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

Casa dos Homens. Foto: Melissa Curi. 

 

 As pesquisas arqueológicas demonstram que as flautas foram um dos primeiros 

instrumentos musicais criados pelo homem. Há registros de flautas esculpidas em osso 

com cerca de 40 mil anos de idade (NATURE, 2004). E, para muitos povos indígenas, 

sua origem está relacionada ao início da criação, quando os deuses viviam na terra, o 

que para os Kamaiurá representa o tempo de Mavutsinin. 

 

 Diz o mito que Ianamá teria se encantado com o som da flauta tocada pelos 

espíritos Jakuí que vinha do fundo do lago. Contou ao seu avô Mavutsinin, que o 

ensinou a capturá-las. Durante três dias, sob orientação do avô, ficou preparando uma 

grande rede, que depois foi levada para a beira do lago, junto com charutos e pimenta. 

Após alguns dias as Jakuí caíram na rede armada.  

 

 Ao capturá-las, Ianamá soprou fumaça sobre as flautas e disse a elas que não as 

mataria. Depois, jogou pimenta e levou-as para aldeia. Mavutsinin orientou o neto a 
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guardar as flautas verdadeiras e a produzir cópias. Ianamá, com a ajuda da cutia, fez 

então muitas flautas. Tocando um dia as Jakuí verdadeiras, o Sol e a Lua se encantaram 

com o som e pediram que Ianamá lhes desse as flautas. No entanto, receberam apenas as 

cópias. Ao tocar as flautas não gostaram do som e resolveram matar Ianamá para pegar 

as Jakuí. Fizeram algumas investidas, mas todas sem sucesso. A posse de Ianamá sobre 

as flautas se deu definitivamente quando Mavutsinin soprou um vento bem forte em 

cima do Sol, da Lua e dos outros que os acompanhavam, carregando-os de volta às suas 

aldeias (VILLAS BÔAS, 1975). 

   

 

6.6 – IGUALITARISMO 

 

 Dependendo do ponto de vista, a sociedade Kamaiurá apresenta elementos 

suficientes para se caracterizar como uma sociedade ideologicamente igualitária. A 

socialização dos bens materiais, as divisões do trabalho, a repartição dos benefícios e o 

acesso coletivo às terras de cultivo, às águas, às matas, à caça e à pesca, preenchem os 

requisitos da igualdade, principalmente quando colocados em contraposição aos valores 

ocidentais capitalistas. 

 

 Clastres (1988), ao tratar das sociedades indígenas da América do Sul, em 

particular os povos Tupi, argumenta que a sociedade indígena mantém estruturas que 

são a antítese do Estado, incompatíveis com a existência de centralização estatal.  

 

 Por outro lado, Balandier (1976) apud Junqueira (2009) ressalta que todas as 

sociedades humanas até agora conhecidas não são igualitárias. Em outras palavras, 

mesmo as sociedades que apresentam níveis avançados de igualdade, esse igualitarismo 

não é absoluto. Nesse sentido, a aparente igualdade social Kamaiurá também pode 

revelar níveis de diferenciações, sejam elas na discreta estratificação social, na 

participação política ou na competência para desempenhar certas atividades. 

 

 Entre indivíduos ou categorias de indivíduos existe sempre a diferença entre 

homens e mulheres, entre jovens e velhos, entre adultos e crianças (RAMOS, 1982). Os 

homens Kamaiurá tendem a exercer maior domínio sobre as mulheres, assim como os 

velhos sobre os mais novos. 
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 As distinções recaem também sobre as habilidades individuais, classificando as 

pessoas de destaque entre os bons e maus líderes; bons e maus oradores; bons e maus 

pajés; bons e maus pescadores e assim por diante. Diferenças que fundamentam as 

relações sociopolíticas.  

 

 

6.7 – SISTEMA DE TROCA 

 

A circulação formal de bens dentro da aldeia Kamaiurá ocorre por meio do 

Moitará, que significa uma troca de bens entre os moradores da aldeia ou entre estes e 

pessoas externas à comunidade.  

 

Conforme Junqueira (1975), o ritual, com caráter de cerimônia ou de um jogo, 

acontece internamente da seguinte maneira: um grupo formado por homens ou 

mulheres, nunca misto, decide, sem muitos preparativos, visitar moradores de outra 

casa. 

 

As mulheres, mais recatadas, chegam silenciosamente portando 
artigos de sua propriedade. São recebidas pela esposa do dono da casa 
que faz circular cuias com castanha de pequi e mesmo cauim. As 
visitantes tomam a iniciativa da primeira oferta: depositam no chão, 
próximo à entrada, o artigo que desejam trocar. O objeto circula pelas 
mãos das mulheres da casa até que a interessada deposite sua oferta. 
Procede-se a novo exame das qualidades do bem. Concluída a troca, o 
objeto é retirado do solo (JUNQUEIRA, 1975, p.66).  

 

 

A quantidade de objetos no chão e o entusiasmo das mulheres vão aumentando 

e, pouco tempo depois, torna-se difícil distinguir de quem são os lances. Quando 

existem objetos considerados mais valorosos, como panelas, é comum a mulher 

consultar seu marido ou outros parentes. Terminando os artigos a serem trocados, as 

visitantes voltam a suas casas e agora o grupo visitado é quem dará continuidade ao 

Moitará. 
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Em relação ao Moitará feito pelos homens, este ocorre de modo mais ruidoso, 

pois chegando na casa onde pretendem trocar, anunciam o evento à aldeia inteira117. 

Muitos se aproximam e as transações ocorrem seguindo os mesmos moldes do ritual 

descrito acima. 

 

A troca entre aldeias tem uma característica mais formal, pois exige uma maior 

preparação e comumente envolve outros eventos, como a luta huka-huka. Sob a chefia 

do líder da aldeia, podem participar todos os indivíduos que tiverem interesse, que 

partem para a viagem levando os bens passíveis de troca. O chefe da aldeia visitada 

recebe os visitantes e os acomoda, dando-lhes peixe e beiju. As intermediações de todas 

as trocas são feitas também pelos respectivos chefes de aldeia, evidenciando a 

hierarquia interna de cada grupo. Nessa estrutura, portanto, não há espaço para as trocas 

diretas e informais entre os indivíduos. 

 

A circulação de bens dentro da aldeia ou entre aldeias é, acima de tudo, uma 

relação social, que pode estreitar relações, firmar alianças ou, se fracassar, desencadear 

hostilidades. Sobre esse aspecto, vale citar Lévi Strauss (1976), que ao analisar as 

relações comerciais entre os índios da América do Sul trata as guerras como trocas 

comerciais mal sucedidas ou frustradas, ou as trocas comerciais como potenciais 

conflitos bem resolvidos.  

 

 Diferente das relações estabelecidas pelo direito comercial ocidental, que visam 

exclusivamente satisfação econômica, com base no lucro e na acumulação, o Moitará 

envolve ritual, lazer e distribuição de bens. Contrariando os princípios capitalistas, gera 

relativa igualdade de posse.   

 

De modo geral, os bens que circulam dentro da comunidade possuem valor de 

uso, ou seja, não são fabricados com a finalidade precípua de serem trocados ou 

vendidos. Na maior parte dos casos, agregam valores sociais, como uma vara de pescar, 

ou religiosos, como uma maracá, ou ainda decorativos, como um colar de miçangas. Os 

objetos produzidos com a finalidade específica de serem trocados ou vendidos fazem 

parte das relações comunitárias com o mundo exterior. Entrando em contato com a 

                                                 
117 Segundo Junqueira (1975), chegando à casa onde pretendem trocar, os homens anunciam o evento 
gritando: Moitará, Moitará!  
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demanda de mercado externo para esses produtos, muitos Kamaiurá ingressaram na 

lógica desse sistema.  

 

As características culturais da sociedade Kamaiurá, como o sistema de trocas, 

são fundamentadas pela dádiva, que cumpre o papel de movimentar, dar energia e 

coesão às relações sociais. Manifestando-se como uma obrigação implícita de dar, 

receber e retribuir118, a dádiva não é uma simples troca que busca o equilíbrio das coisas 

trocadas, como na compra e venda, mas pressupõe solidariedade e compromisso.  

 

Por esse instituto circulam bens, alimentos, serviços, gentilezas, convites etc., 

que ao serem dados devem ser aceitos e, uma vez aceitos, impõem a obrigação de 

retribuição. A recusa de um desses presentes ou convites, portanto, pode significar o 

rompimento da relação e mesmo animosidade (JUNQUEIRA, 2004). 

 

Dentro da aldeia, ela se manifesta de modo intenso, acontecendo desde a 

circulação de alimentos entre as casas até a redistribuição de presentes. Os produtos da 

pescaria, por exemplo, ficam expostos para o consumo dos moradores da casa e são 

levados para os vizinhos e amigos, estabelecendo entre os beneficiários e os doadores 

um compromisso de retribuição, mesmo que isso não ocorra de forma imediata. 

 

O que se constata na sociedade Kamaiurá é que as pessoas aprendem, desde 

cedo, a valorizar o desprendimento e a generosidade. Entretanto, tais valores 

pressupõem uma contrapartida e não significam um ato de renúncia, mas um meio para 

se conseguir maior reconhecimento e prestígio social. Nesse sentido, são considerados 

líderes ou pessoas de destaque os que mais cultivam essas qualidades. 

 

Os grandes chefes, além de bons oradores e convincentes em seus argumentos, 

devem também ser desapegados de bens materiais, pois reter alguma coisa para 

benefício próprio significa trair a confiança da comunidade e, ao mesmo tempo, 

sacrificar a solidariedade e a partilha. Assim, tudo o que chega às suas mãos deve ser 

redistribuído, garantindo-lhe cada vez mais reconhecimento. O que se percebe, portanto, 

                                                 
118Como proposto por Mauss (1974). 
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é que o grande chefe tem a obrigação de agir com generosidade, visto que esta seria a 

forma de “pagar” o prestígio que lhe é conferido pelos liderados.    

 

A doação promove uma dupla relação, pois, ao mesmo tempo em que se 

caracteriza como uma relação de solidariedade e de partilha do que se tem, determina 

também uma relação de superioridade, visto que quem recebe, até poder retribuir, torna-

se devedor. Aqui, vale citar Godelier (2000, p. 21), o qual ressalta que a “dádiva é uma 

prática ambivalente que une ou pode unir paixões e forças contrárias. Pode ser, 

simultânea ou alternadamente, ato de generosidade ou ato de violência, mas, neste caso, 

trata-se de uma violência disfarçada de gesto desinteressado, já que se exerce por meio e 

na forma de partilha”. 

 

Outra característica importante a ressaltar sobre a dádiva é a condição do 

indivíduo de proprietário do bem doado, ou seja, a existência da propriedade individual 

como condição básica para que a pessoa possa livremente dispor de seus pertences. 

Como ensina Junqueira (2005), mesmo dentro da família, a propriedade do pai não se 

confunde com a da mãe e nem com a de cada um dos filhos.  

 

Além das características perceptíveis e das relações cotidianas, a dádiva também 

está presente nas relações dos Kamaiurá com o sobrenatural, ou seja, no lado invisível 

da realidade. Em troca de saúde, os mama`e exigem dos indígenas restrições 

alimentares e sexuais. 

 

 

6.8 – CASAMENTO 

 

 Na cultura Kamaiurá há uma expectativa generalizada em relação ao casamento. 

Como uma trajetória natural dos acontecimentos, os Kamaiurá no período da puberdade 

se casam para procriar, para estabelecer socialmente seus parceiros sexuais e também 

para dar continuidade às relações econômicas por meio da divisão sexual do trabalho.  

 

 O momento em que se tornam aptos ao casamento ocorre após o período de 

reclusão, que para as mulheres tem início com a primeira menstruação e para os homens 

quando os sinais da adolescência se anunciam.  
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Como em qualquer sociedade, há uma expectativa de casamentos ideais, dentro 

das normas preferidas, o que gera nos pais uma expectativa sobre os futuros cônjuges 

dos seus filhos pequenos. No entanto, não há que se falar em imposição da vontade dos 

pais sobre a vontade dos filhos, mesmo que futuramente o casamento idealizado se 

concretize. 

 

Fazendo um paralelo com a nossa sociedade, o fato de possuirmos regras 

taxativas referentes aos casamentos proibidos (aqueles considerados incestuosos), mas 

ausência de regras em relação aos casamentos permitidos gera a impressão de que 

possuímos opções ilimitadas de cônjuges. No entanto, o que ocorre de fato é que 

diversos fatores concorrem para diminuir consideravelmente as opções matrimoniais, 

tais como: classe social, educação, etnia, poder aquisitivo e religião.  

 

 Não existe na cultura Kamaiurá regras que limitem a liberdade sexual. Embora 

seja uma sociedade poligínica, na qual somente o homem pode ter mais de uma esposa, 

as mulheres não se reprimem em manterem relações extraconjugais, mesmo que estas 

ocorram às escondidas. Apesar dessa liberdade, os filhos contraídos fora do casamento 

não são bem quistos pela comunidade, levando, portanto, as mulheres a provocarem o 

aborto. 

 

 Por outro lado, a prática do adultério entre os Kamaiurá não retira o sentimento 

de ofensa do traído e o desejo de retaliação. Como ressalta Junqueira (1975), nesses 

casos, o reequilíbrio das relações conjugais se estabelece por meio de agressão física: 

cabe ao marido ofendido bater na esposa, enquanto a esposa ofendida se contenta em 

agredir a parceira eventual do marido119. 

 

Não há também restrições impeditivas para a ruptura do casamento. A separação 

do casal pode ocorrer e nada impede que seja contraído imediatamente um novo 

casamento. A única restrição ocorre em relação à separação do casal por morte de um 

dos cônjuges. No período de luto, cuja duração é variada, o(a) viúvo(a) não pode casar 

novamente durante um tempo determinado. 

                                                 
119 Essa forma mais violenta de resolução de conflitos não ocorre de forma cotidiana, servindo mais como 
recurso coibidor de excessos (JUNQUEIRA, 1975). 
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 As principais regras sobre o casamento recaem nas relações de parentesco, que 

são determinantes para definir o que é permitido e o que é prescritivo. Para os 

Kamaiurá, os casamentos preferenciais são entre primos cruzados, ou seja, com os 

filhos do irmão da mãe e com os filhos da irmã do pai. Para os filhos de um casal, os 

filhos dos irmãos da mãe e irmãs do pai são considerados primos cruzados e, por isso, 

os laços matrimoniais entre estes são desejáveis, isto é, preferenciais. 

 

 Por outro lado, os filhos do irmão do pai e da irmã da mãe são considerados 

primos paralelos, ou seja, primos com qualidade de irmãos. Portanto, a relação conjugal 

entre estes é proibida.  

 

 Para uma melhor visualização dessa relação familiar, apresentamos a seguir um 

diagrama simplificado: 

 

 

 

 

 

 

 

▲ – sexo masculino, homem 

● – sexo feminino, mulher 

EGO – a pessoa a partir da qual se traça a rede de parentesco 

P – Pai                         Im  – Irmão da mãe              I – Irmão            Pr – Primo 

m – mãe                       iP – Irmã do Pai                    i – irmã               pr  – prima 

 

 

 Diante das regras mencionadas, a primeira impressão é de que a possibilidade de 

casamento está inserida em um contexto muito restrito, algumas primas ou primos 

cruzados. No entanto, considerando a extensão dos termos de parentesco a parentes que 

não são os pais e irmãos imediatos, uma ampla gama de parentes são considerados 

parceiros em potencial. 
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 Há ainda a possibilidade de casamentos interétnicos. Estes, apesar de permitidos, 

não são tão desejáveis, pois contrariam a idealização do Kamaiurá “puro”, ou seja, 

daquele com avós e pais Kamaiurá. O que se constata é que o principal motivo para 

acontecer essa forma de união é o interesse em estabelecer alianças políticas com outras 

etnias. 

 

 Após o casamento, seguindo o princípio da residência uxorilocal temporária, o 

marido vai viver com a esposa na residência do sogro. Excetuando casos específicos já 

mencionados, essa regra é cumprida mesmo nos casamentos entre um homem Kamaiurá 

e uma mulher de outra etnia. Em um primeiro momento, portanto, o casal passa a viver 

na residência dos pais da noiva para que, posteriormente, retornem à aldeia Kamaiurá e 

tenham a sua própria residência. 

 

 O princípio da residência uxorilocal se estabelece diante da relação de respeito 

existente entre o sogro e o genro. Prestando serviços ao sogro, o genro cumpre o papel 

social que se estabelece com o laço matrimonial e mantém a cordialidade típica 

Kamaiurá nas relações internas. Conforme Junqueira (2005), em sinal de respeito, o 

genro deve evitar passar perto do sogro e se ele lhe dirigir a palavra deve responder com 

os olhos voltados para o chão.  

 

 Ainda em sinal de respeito, o genro não pode pronunciar os nomes dos pais da 

esposa, devendo apenas usar o designativo “sogro” e “sogra” na língua Kamaiurá. A 

mesma regra vale para a esposa120. 

 

6.9 – SUCESSÕES POLÍTICA E PATRIMONIAL 

 

 Nessa parte trataremos de duas espécies de sucessão: 1) a sucessão política, ou 

seja, as regras de substituição de lideranças; e 2) a sucessão patrimonial, a qual dispõe 

sobre os bens do falecido. 
                                                 
120 O impedimento do uso dos nomes próprios se estende também em outras relações, tais como da nora 
com os sogros e entre os cunhados. Até mesmo quando o nome que não se pode pronunciar foi passado 
para alguém da família, o impedimento prevalece. Por este motivo, o pai dá ao filho um dos nomes do seu 
pai (ou dos irmãos do seu pai) e a mãe dá a ele um dos nomes do seu pai (ou dos irmãos do seu pai). O 
pai chamará o filho pelo nome que ele lhe deu e a mãe pelo nome que ela lhe deu. O mesmo acontece 
com a filha, que receberá um nome da avó por parte de pai e da avó materna. 
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 Embora a organização social Kamaiurá seja bastante igualitária, existem 

assimetrias sociais que classificam as pessoas em duas categorias: os morerekwat, 

descendentes homens de antigos chefes, que disputam entre si posições de prestígio e 

visibilidade social, considerados a elite dirigente121, e os kamara, pessoas comuns. 

 

 A disputa pela sucessão do cargo de chefe da aldeia, que ocorre entre os 

morerekwat, gera controvérsias há décadas. Como relata Junqueira (2005), comenta-se 

entre os Kamaiurá que, quando um antigo morerekwat faleceu, a chefia foi transferida 

ao seu irmão. Após a sua morte, as opiniões se dividiram, surgindo dois pretendentes ao 

cargo: seu primogênito e o filho do seu irmão e seu antecessor, o antigo morerekwat. 

Ganhou a corrente que apoiava seu filho e que durante uma longa gestão sofreu a 

oposição dos que contestavam a legitimidade da sua linha sucessória. 

 

 Tradicionalmente, o cargo de chefia deve ser transferido ao primogênito do 

cacique, desde que não exista impedimento relativo à saúde (mental ou física) ou à 

idade (pessoa muito jovem). No entanto, considerando as eventualidades, a regra pode 

ser flexibilizada, abrindo espaço para novos pretendentes e acirrando a disputa pelo  

cargo. Assim, as pessoas envolvidas no jogo do poder buscam desde cedo dar uma 

educação mais atenta aos seus sucessores para que adquiram as qualidades dos grandes 

líderes.  

 

O líder, também denominado de “chefe do pessoal” ou “cacique”, deve ser 

convincente em seus argumentos, saber aconselhar e redistribuir os bens que chegam a 

suas mãos. Como representante político da comunidade deve ter também qualidades de 

pacificador e apaziguador, pois disso depende a manutenção das relações intertribais e a 

convivência pacífica dentro da aldeia122. 

 

 Uma estratégia usada por alguns para garantir a sua linha sucessória é propiciar 

que seu herdeiro tenha muitas esposas e uma prole numerosa, o que possibilita selar no 

futuro um número grande de alianças com outras famílias por meio do casamento 

                                                 
121 As mulheres nessa condição são denominadas nuitu. 
122 Vale ressaltar que embora a existência de líderes seja algo tradicional entre os Kamaiurá, a conotação 
de um governante índio se deu após o contato mais intenso com os não índios que, via de regra, precisam 
identificar uma “autoridade”, um “chefe” com quem possam dialogar (JUNQUEIRA, 2009). 
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(JUNQUEIRA, 1975). Essa rede de influência pode ser decisiva no momento de escolha 

do sucessor.    

 

 A autoridade do líder depende do apoio da comunidade e, em especial, dos 

donos de casa. Estes possuem um poder mais consistente, pois coordenam grupos 

pequenos que reconhecem a sua liderança como fator indispensável para o 

funcionamento das atividades produtivas e para o bom convívio no espaço íntimo das 

residências. Portanto, para o líder da aldeia, o apoio do dono da casa representa, de certa 

forma, o arrimo de um grupo residencial, o que fortalece as suas decisões.  

 

 A sucessão política não decorre exclusivamente da morte do líder. Essa 

transmissão pode ocorrer em vida, ou seja, o líder pode transferir o seu cargo a outro 

homem da aldeia por motivos de velhice, doença ou qualquer outra situação que o 

impeça de exercer plenamente a sua liderança. A situação atual dos Kamaiurá 

exemplifica essa realidade: Takumã, anteriormente líder da aldeia, transmitiu em vida o 

seu cargo ao seu filho Kotok. Não mais possuindo o mesmo vigor para liderar, 

atualmente, seu prestígio recai sobre suas qualidades de pajé. 

 

 Embora a vida na aldeia imponha um convívio social mais intenso, nem todos os 

assuntos são tratados de forma coletiva. As discussões políticas, por exemplo, ocorrem 

apenas entre pessoas aliadas, estando, portanto, reservadas aos espaços privados. 

Mesmo que a existência de facções, muitas vezes, apresente-se de forma velada, com o 

grupo “inimigo” não se debate, por exemplo, quem é o morerekwat de maior 

visibilidade ou quem é o “cacique geral”. Esses assuntos são tratados em conversas 

reservadas nas casas ou outro local distante dos adversários. 

 

 Considerando que o posto de cacique está restrito aos homens e aqueles na 

condição de morerekwat, em primeiro plano, as mulheres estão excluídas do debate 

político sucessório. Sua relativa visibilidade ocorre nas alianças matrimoniais que 

envolvem uma nuitu, pois os seus filhos são incorporados a sua camada social desde o 

nascimento, o que garante aos seus filhos o direito de concorrer ao cargo de chefia e às 

suas filhas a prerrogativa da transmissão.   
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 Junqueira (2009) ensina que além do posto de cacique, outro cargo de destaque 

social é o do “dono da aldeia”, no entanto, nos dias atuais, seu valor é mais honorífico. 

A sua função seria responder pela condução da vida comunitária, especialmente em 

relação aos procedimentos rituais e cerimoniais. O cargo é transmitido ao seu 

primogênito, contudo, na ausência deste, outro nome é escolhido entre os parentes 

consanguíneos próximos. Da mesma forma, o cargo de “vigia do mato”, nas últimas 

décadas, também perdeu representatividade. Dentre as suas funções estava a de 

percorrer as terras, indicando, por exemplo, os locais mais propícios para abertura de 

roças.  

 

 No contexto político, a figura do pajé também ganha destaque, visto que sua 

relação com as entidades espirituais lhe confere prestígio social. O reconhecimento 

público da eficiência do pajé em promover curas por intermédio do seu mama´e pode 

transcender os limites da aldeia. Com frequência, um bom pajé ganha notoriedade em 

outras comunidades e isso estimula a disputa política entre pajés de regiões diferentes.  

 

 Villas Bôas (2000, p. 105-108) relata um episódio interessante sobre o 

desempenho de Takumã, que, em certa ocasião, demonstrou sua superioridade em 

relação a outros pajés da região do Xingu. O fato se deu quando duas crianças ficaram 

perdidas na mata. Após a investida sem sucesso de mais de sessenta homens em busca 

das crianças, os pajés iniciaram seus trabalhos para tentar encontrar pistas de seu 

paradeiro. Como a notícia já tinha corrido de aldeia em aldeia, o número de pajés que 

trabalhavam para encontrar as crianças crescia, chagando a um total de doze.  

 

Após o décimo segundo dia, os pais se convenceram a chamar Takumã, que era 

considerado o pajé de maior expressão em quase todas as aldeias. Takumã atendeu 

prontamente, mas impôs a condição de que todos os pajés presentes agissem sob sua 

orientação. 

 

No décimo terceiro dia, às cinco horas da manhã, Takumã começou a fumar e 

quando entrou em transe disse que as crianças apareceriam na roça ao pôr do sol. Os 

perdidos não apareceram e houve certa descrença sobre o desempenho do grande pajé. 

Em uma nova tentativa, às cinco da manhã do dia seguinte, reiniciou os trabalhos, 

solicitando que todas as casas fechassem suas portas e que ninguém transitasse pela 
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aldeia. Somente a maloca onde ele e os demais pajés estavam ficaria com as portas 

abertas. As crianças, segundo Takumã, ao meio dia, entrariam nesta maloca. O previsto 

de fato aconteceu e o prestígio de Takumã se elevou em relação aos demais. 

 

Embora, nos dias de hoje, seja possível pessoas que não receberam nenhum 

chamado de um mama´e se tornarem pajé123, o tradicional é a iniciação ocorrer por 

razões que independem de uma ação voluntária.  

 

O escolhido que recebe o sinal, por meio de uma visão, um sonho ou uma 

doença, deverá obedecer às regras rituais para se iniciar na pajelança. Para que o 

iniciado purifique o corpo, o mama´e instrutor exige abstinência sexual e restrições 

alimentares. Obedecendo as orientações, o eleito está pronto para receber gradualmente 

os ensinamentos por intermédio dos sonhos124.   

 

 Além de curas, o pajé previne a comunidade de males, localiza objetos furtados 

e conhece técnicas para identificar feiticeiros. A ferramenta básica utilizada nas 

pajelanças é o tabaco, consumido largamente durante os rituais, com o poder de colocar 

o pajé em transe, conectando-o ao campo espiritual e abrindo espaço para ser 

instrumento de seu mama´e.  

 

 Sua relação com o campo invisível da realidade lhe confere autoridade 

espiritual, tornando-o um pilar fundamental no equilíbrio societário. Enquanto o cacique 

representa a autoridade material, atuando na organização comunitária, o pajé representa 

a ponte dos Kamaiurá com os mama´e, seres sobrenaturais que convivem lado a lado 

com as pessoas na aldeia, influenciando suas vidas e definindo padrões culturais. 

 

  

 No que diz respeito à transmissão dos bens Kamaiurá, não há muitos dados 

disponíveis, talvez porque não exista acúmulo de bens, não havendo, portanto, essa 

preocupação em criar regras para definir o que acontecerá com os objetos materiais do 

morto. 

                                                 
123Esse tipo de iniciação pode ocorrer por meio da instrução de um bom pajé e mediante pagamento.  
124Considerando a importância de sonhar, os pajés costumam pingar nos olhos o sumo de uma raiz 
chamada akykanami, que tem o poder de estimular sonhos. (Junqueira, 2009). 
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 Alguns relatos bibliográficos e a pesquisa de campo revelam que os pertences 

pessoais do falecido são queimados ou jogados no fundo do rio. Assim, não haveria 

transmissão desses objetos. Em relação à roça ou a algum outro bem que faça parte da 

composição da aldeia, a transmissão será feita aos filhos e à esposa. E, caso o falecido 

não seja casado, os pais passam a herdar tais pertences.    

 

 

6.9.1 – Relações de Poder 

 

 Nas sociedades ocidentais, o poder está atrelado à ação coercitiva do Estado para 

garantir a conformidade social. Concentrando o poder nas mãos de poucos, o sistema 

punitivo e repressivo, criado de cima para baixo, impõe regras e não tolera 

transgressões. Nesses casos, portanto, o poder se estrutura em uma autoridade que se 

coloca acima dos cidadãos. 

  

 De modo contrário, nas sociedades indígenas o poder se encontra difuso e 

espalhado pela coletividade, na forma de grupos de pressão, controle social, direitos e 

obrigações individuais. Não há a ideia de um chefe supremo, nem de um aparato 

burocrático que controle formalmente informações sobre os indivíduos (RAMOS, 

1982). As decisões são tomadas a partir das bases, assegurando a participação coletiva.  

 

 Em relação à sustentação do poder, na sociedade Kamaiurá, o líder se mantém 

no cargo por sua capacidade de persuasão e não de coação. Atendendo aos anseios da 

coletividade, ele articula o consenso coletivo e ganha respeito dos seus pares. Sua 

autoridade não se confunde com o autoritarismo, pois aqueles que utilizam a sua 

posição e o seu conhecimento para exercer o poder pela força, geralmente, não são 

tolerados pela comunidade. 

 

 Como foi visto, o cargo de chefia é incompatível também com a acumulação de 

bens, pois dentre as qualidades do líder está a generosidade, que impõe o desapego e a 

prática de doar seus pertences. No caminho inverso do capitalismo, a sociedade 

kamaiurá privilegia o ser, ou seja, os valores éticos individuais, que não se relacionam 

com a possibilidade de receber ou não vantagens econômicas. 
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6.10 – CRIMES 

 

Considerando que há uma flexibilidade nas normas culturais Kamaiurá e que não 

existe uma imposição coercitiva de cumprimento das regras, pode-se dizer que nessa 

sociedade poucos atos são considerados “crimes”. Isso não quer dizer que não existam 

infrações que devam ser reprimidas, mas que os casos condenáveis com penas previstas 

são exceções dentro do cotidiano Kamaiurá. 

 

 Para os Kamaiurá, a transgressão mais grave e que será reprimida com a sanção 

mais severa é a feitiçaria, visto que o feiticeiro é considerado o maior inimigo da 

comunidade. Como ensina Junqueira (2009), isso se dá não pelo fato de assassinar 

pessoas, mas por encarnar o poder absoluto, que supera o poder dos espíritos e das 

divindades. A punição prevista ao feiticeiro é o banimento ou a morte. 

 

 Embora a pena já esteja prevista, nem sempre ela chega de fato a ser 

concretizada, pois fatores sociais influenciam nessa execução, como o alvo da feitiçaria 

e a identificação do feiticeiro125. Dependendo do caso, a punição leva anos para ser 

executada e, algumas vezes, ela nem chega a ocorrer, pois o suspeito muda de aldeia 

com medo da retaliação.  

 

 A feitiçaria é considerada um crime tão grave entre os Kamaiurá que existe 

socialmente certo tabu para falar do assunto. Apesar da discrição, percebe-se que a 

figura dissimulada e misteriosa do feiticeiro representa uma grande ameaça para a 

comunidade, visto ser capaz de provocar situações de desgraças continuadas e mortes 

inesperadas. 

 

 As mortes por motivos de idade ou por situações de visível fraqueza são 

consideradas normais, mas a morte repentina de pessoas sadias, ou de jovens, crianças e 

                                                 
125 Para Villas Boas (2000), a diferença entre o feiticeiro e o pajé está no fato de que o primeiro é uma 
espécie de mago ou bruxo, enquanto o segundo se constitui no elo entre o sobrenatural e a aldeia. A 
intimidade do pajé com o mundo espiritual lhe confere o respeito profundo de todos. 
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líderes geram desconfianças e temor entre os Kamaiurá, pois são vistas como resultado 

de uma ação destruidora e premeditada.   

 

 Segundo Junqueira (2004), o poder do feiticeiro é adquirido por meio de uma 

disciplina do corpo e da vontade que conduz à domesticação da dor. Para tanto, o 

feiticeiro mantém um diálogo com animais peçonhentos, oferece a mão para receber 

picadas venenosas da formiga tocandira, arranha-se com o escarificador, coloca taturana 

sob os braços, esfola-se com esporão da arraia e com dente de jararaca e passa pimenta 

nos ferimentos para aumentar a dor.  

 

 Quando o iniciado supera a dor e sente satisfação, considera-se que ele está 

pronto para exercer seu poder que, segundo os Kamaiurá, supera o dos mama´e, pois 

não existe nada conhecido que possa anular a ação de um feitiço forjado para matar.     

  

 Além de medo, os Kamaiurá sentem respeito e ódio pelos feiticeiros, levando-os 

a buscar a identificação do responsável. Os esforços em desvendá-lo aumentam 

conforme a representatividade da vítima na aldeia. Assim, a morte repentina de uma 

liderança fará a busca pela revelação da identidade do feiticeiro ser intensa, e que a 

penalização seja concretizada. 

 

 Junqueira (2005) ensina que o feitiço (moã) é um elemento da natureza, com 

aparência de uma madeira preta, que os antigos Kamaiurá encontraram por acaso no 

fundo de um rio. Por sua enorme potência, uma simples lasca jogada na direção da 

vítima ocasiona a morte. O primeiro homem que o cobiçou fez uma aproximação 

cuidadosa e antes de tocá-lo ingeriu muita pimenta e envolveu as mãos com palha 

grossa. Embora tomado pelo medo, confiou na proteção dada pelo saber xamânico e se 

entregou à atração do objeto poderoso, o que lhe garantiu a posse da mais terrível arma 

de ataque contra a vida humana. 

 

 Ocorrendo a morte súbita de um Kamaiurá, a primeira providência a ser tomada 

é a convocação do pajé para identificar sua origem. Usualmente, o procedimento é 

cortar um pouco de cabelo do morto e um pedaço pequeno de carne do dedo, que 

amarrados são colocados em um formigueiro de tocandira. Após cutucar o buraco das 

formigas, presta-se atenção em quantas delas picam a pequena trouxa. O número de 
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formigas que picar representa o número de pessoas envolvidas na feitiçaria. Por outro 

lado, caso as formigas passem indiferente pelo cabelo amarrado no pedaço de carne, 

exclui-se a possibilidade de feitiço (JUNQUEIRA, 2004). 

 

 Independente dos oráculos utilizados para desvendar as pessoas envolvidas no 

feitiço, invariavelmente, as suspeitas recaem sobre os grupos opositores. As disputas de 

poder que se apresentavam de forma latente, com a morte repentina se tornam 

explícitas, sobretudo quando a vítima do feitiço é uma liderança ou membro da sua 

família extensa. Os parentes afins, como cunhado e sogro, por exemplo, tornam-se 

suspeitos, demonstrando a divisão existente entre parentes lineares e parentes afins. 

 

 A forma de suspeição que recai sobre o possível feiticeiro faz lembrar as 

análises de Girard (2004) sobre a identificação da vítima fundadora ou do bode 

expiatório. Segundo o autor, diante de uma ameaça, toda sociedade cria mecanismos 

coletivos de diferenciação, adotando, como primeira solução, o sacrifício vitimizador, 

que polariza em uma única pessoa toda a violência que envolve as rivalidades 

conflitantes que ameaçam o grupo. Seria uma forma de racionalizar ou regular a 

violência, pois sem a identificação do culpado (indiferenciação), esta seria generalizada. 

Ao invés do ameaçador “um contra o outro”, a identificação do bode expiatório levaria 

ao processo pacificador “de todos contra um”.  

 

 Outro ato considerado uma transgressão dentro da estrutura organizacional 

Kamaiurá é a transgressão feminina em ver a flauta Jakuí. A proibição, como já foi 

visto, estende-se apenas às mulheres, que pelas normas internas, estão proibidas de ver e 

tocar as flautas sagradas. A pena imposta para a mulher transgressora da referida regra é 

a de ser obrigada a ter relações sexuais com todos os homens da aldeia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



235 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

 Considerando que o sistema jurídico Kamaiurá se apresenta imerso no corpo 

social, a sua aplicação se dá nas atividades cotidianas, sem necessidade de formalização 

ou de imposição coercitiva. As normas costumeiras, contradizendo o que afirma o 

direito positivo, ordenam a sociedade de forma eficaz, assegurando o respeito à 

dinâmica própria da sociedade. 

 

 Em linhas gerais, as regras internas constroem a coletividade Kamaiurá. Agindo 

dentro da ordem habitual, o indivíduo se reconhece dentro da estrutura social, o que o 

identifica como parte de um povo, intensificando o seu sentimento de pertença e 

alimentando o sistema organizacional. 

 

 Diante das mudanças de valores e da adaptação das regras para garantir o bem 

estar social, conclui-se que o costumeiro não está relacionado com a ideia de 

tradicionalismo, no sentido de algo estático, que se apresenta de forma imutável desde 

os primórdios da criação. O costume, na verdade, está afinado com o desenvolvimento 

da sociedade, impondo ajustes nas regras e adequações nas condutas para privilegiar o 

coletivo.   

 

 Os Kamaiurá, vivendo nos limites do Parque Indígena do Xingu, chegam aos 

dias atuais com uma preservação relevante dos seus meios próprios de vida. Embora em 

contato com a sociedade ocidental envolvente, conseguem manter seus rituais e suas 

práticas cotidianas, o que favorece a coesão comunitária e a identificação das normas 

internas. 

 

 Embora exista uma constante busca em manter a justeza das regras, constata-se  

certa flexibilidade em sua aplicação. Mesmo nos casos de feitiçaria, considerado o pior 

“crime” dentro da sociedade Kamaiurá, não há uma rigidez em punir o acusado. A pena 

é severa, devendo o feiticeiro ser punido com a morte, mas nem sempre ela se 

concretiza.  

 



236 
 

Diante dos indícios de feitiçaria, o suspeito, na maior parte dos casos, busca 

refúgio em outra aldeia par evitar a retaliação. Assim, a punição pode levar anos para se 

concretizar ou até mesmo não ser efetivada. O empenho e a severidade em aplicar a 

pena estão relacionados com as características da vítima – caso uma liderança venha a 

óbito por causa de um feitiço haverá uma busca intensa em descobrir os envolvidos e 

em aplicar a pena prevista.    

 

 Os mitos ocupam papel importante na formação dos valores sociais, o que, de 

forma inevitável, influenciam na definição de algumas regras. A proibição das mulheres 

em acessar a flauta Jakuí, por exemplo, decorre de uma explicação mítica. Em tempos 

antigos, a flauta passou do poderio feminino para o masculino, permanecendo assim até 

os dias atuais.  

 

 Os homens mais velhos, considerados os guardiões da memória coletiva, são os 

responsáveis em narrar os mitos, que são recebidos pelos demais como uma verdade 

incontestável, reforçando sua importância e sua influência na vida comunitária. Nessa 

perspectiva, os mitos podem servir como guia para definição de papéis sociais e até 

mesmo para polarizar o poder nas mãos de um grupo. 

 

 No caso da flauta Jakuí, o domínio masculino sobre ela, além de restringir o 

acesso feminino ao objeto sagrado, limita a circulação das mulheres em alguns espaços 

públicos da aldeia. Estas estão impedidas de entrar na casa dos homens, que fica no 

pátio central, pois lá estão guardadas as flautas. E é nesse mesmo espaço que ocorrem as 

reuniões masculinas (“roda dos fumantes”), em que são tratados os assuntos de 

interesses de toda a comunidade. 

 

A restrição se torna ainda mais explícita durante a cerimônia da flauta Jakuí.  

Como os homens circulam pelo pátio da aldeia tocando a flauta, as mulheres são 

obrigadas a se recolherem em suas casas, que devem permanecer com as duas portas 

fechadas durante todo o período do ritual.  

 

 As mulheres Kamaiurá, aparentemente, não demonstram insatisfação à referida 

privação. Ocupam com mais presença os espaços domésticos e aceitam o poder 

masculino, o qual se manifesta de forma mais explícita nos campos político e espiritual. 
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Os homens, por sua vez, estão também confortáveis com o seu domínio, não havendo 

intenção em abrir espaço para o protagonismo feminino nos referidos campos públicos. 

 

 O estudo dos direitos próprios dos povos indígenas se relaciona com a proposta 

interdisciplinar de agregar conhecimento para que a pesquisa científica contribua com 

uma análise mais integral da realidade. Assim, a tese apresentada faz parte da disciplina 

denominada Antropologia Jurídica ou Antropologia do Direito, que busca identificar as 

normas legais de um povo específico por meio de um olhar antropológico, ou seja, 

considerando os referenciais internos para definir quais são esses direitos.   

 

 Nessa perspectiva, a Antropologia do Direito está relacionada com as propostas 

de pluralidade jurídica e diálogo intercultural, conceitos que estão cada vez mais em 

voga nas discussões relacionadas à diversidade cultural e à promoção dos direitos 

humanos. Nos instrumentos internacionais referentes à defesa dos direitos indígenas, 

como a Convenção 169 da OIT e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas, há referência sobre o respeito aos direitos consuetudinários dos povos 

indígenas, reconhecendo sua autonomia e o seu direito de livre determinação. 

 

 Por outro lado, apesar dessa previsão, os mesmos documentos ressalvam que os 

povos indígenas poderão conservar seus costumes e instituições próprias desde que eles 

não sejam incompatíveis com o sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos.  

 

 No âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 reconhece a organização 

social, os usos, os costumes e as tradições indígenas, o que implica na legitimação das 

suas normas internas. E o Estatuto do Índio prevê a possibilidade de aplicação das 

sanções penais ou disciplinares pelas comunidades indígenas contra seus membros, 

conforme suas instituições próprias. No entanto, da mesma forma que os instrumentos 

internacionais acima mencionados, o Estatuto do Índio também impõe o seu limite de 

tolerância. 

 

Nesses termos, conclui-se que não há nos instrumentos jurídicos, nacionais ou 

internacionais, a plena garantia da pluralidade jurídica e nem a intenção verídica de se 

estabelecer o diálogo intercultural, mas apenas a proposta de compatibilizar as normas 
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próprias das sociedades indígenas com as normas do direito positivo vigente, 

estabelecido como modelo de justiça e de respeito à dignidade humana. 

 

  Para que ambos os conceitos sejam colocados em prática faz-se necessário 

romper por completo com a perspectiva de sociedades atrasadas e sociedades evoluídas; 

com a proposta de universalidade de direitos. Um dos caminhos indicados na tese é o da 

hermenêutica diatópica, que defende o diálogo por meio do reconhecimento da 

incompletude das culturas.  

 

 Considerando que o contato da sociedade ocidental envolvente com os povos 

indígenas sempre se deu no país de forma desregrada e sem espaço para compreender a 

diversidade do outro, constata-se que, nesse caso, a perspectiva do diálogo requer, 

inicialmente, a nivelação dos atores sociais envolvidos. Ao mesmo tempo em que o 

Estado deve romper com a política tutelar intervencionista para que possa respeitar a 

diversidade cultural, os povos indígenas devem fortalecer suas instituições próprias para 

apresentar suas prioridades e interesses. 

 

 A apropriação pelas sociedades indígenas dos seus códigos internos pode ser o 

ponto estruturante dessa transformação, pois colocaria limites à intervenção da 

sociedade não indígena em seus espaços físico e cultural. Como autores da sua própria 

história, os indígenas poderão se apresentar para o diálogo com poder de escolha, 

definindo livremente o destino de suas comunidades.   
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Mapa 1: Parque Indígena do Xingu – PIX 
Fonte: Ferro (2005). 
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Mapa 2: Alto Xingu 
Fonte: Ferro (2005). 
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