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RESUMO

O presente trabalho versa sobre o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas

no Brasil, procurando identificar suas fontes, sujeitos e objeto. Para tanto, buscou-se

inicialmente examinar o direito ao desenvolvimento no plano internacional, especialmente

no que concerne à possibilidade da sua titularidade ser exercida por minorias e outros

grupos vulneráveis. Posteriormente, ainda no âmbito do direito internacional, destacou-se a

hipótese de as comunidades indígenas, como espécies de minorias, serem titulares de um

direito ao desenvolvimento próprio, com características específicas, apontando-se as fontes,

os legitimados passivos e o objeto desse direito. A seguir, verificou-se que todos os

elementos do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas também se encontram

presentes no direito positivo brasileiro. No plano nacional, suas fontes principais são a

Constituição de 1988, os tratados de direitos humanos incorporados à ordem jurídica

interna com status supralegal e a legislação ordinária. Já a legitimidade passiva diz respeito

ao estado brasileiro, às pessoas jurídicas e às pessoas físicas. Integram o objeto do direito

ao desenvolvimento das comunidades indígenas no Brasil os mesmos direitos que o

compõem no âmbito internacional: a) o direito à autodeterminação indígena; b) o direito à

manutenção da própria cultura; c) o direito à opção por um processo próprio de

desenvolvimento; d) o direito ao território indígena e à utilização dos recursos naturais; e) o

direito à participação; f) o direito à melhoria das condições econômicas e sociais; g) o

direito à saúde; h) o direito à previdência social; i) o direito à educação; j) o direito à

subsistência, ao trabalho e à obtenção de renda; k) o direito à cooperação. A maior parte

dos direitos acima enumerados correspondem a discriminações positivas de natureza

permanente. Finalmente, observou-se que o direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas não é absoluto, podendo entrar em colisão com outros direitos constitucionais,

situação que deve ser solucionada pelos mecanismos adequados, anotando-se que quando

for utilizada a técnica da ponderação de interesses há uma tendência no sentido de que a

intensidade das limitações impostas aos bens ligados aos princípios do direito

constitucional indigenista será menor do que aquela que incidirá sobre os bens que lhes

forem opostos.
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ABSTRACT

The present work discusses the right to development of indigenous communities in Brazil,

trying to identify its sources, subjects and object. In order to accomplish that, it was

necessary to take a deep look into the right to development from an international

perspective, specially in what concerns the possibility of being put into action by minorities

as well as other vulnerable groups. Later, still in the international law area, it was

highlighted the possibility of the indigenous communities (as part of the minorities' group)

be entitled to a self development right with its own characteristics, pointing out the sources,

the creditors and debitors and the object of this right. After, it was verified that all elements

of the right to development of indigenous communities are also present in the Brazilian

laws. From a national standpoint, its main sources are the Federal Constitution  of 1988, the

human rights' treaties incorporated into the Brazilian law system with supralegal status and

the ordinary laws. By its turn, the passive legitimacy corresponds to the Brazilian State, the

legal entities and natural persons. The object of the right to development of indigenous

communities in Brazil is composed of the same rights that integrates it on an international

level: a) the right to indigenous self-determination; b) the right to maintain its own cuture;

c) the right to opt for a proper development process; d) the right to indigenous territories

and to explore its natural resources; e) the right to participate; f) the right to better social

and economic conditions; g) the right to health; h) the right to social welfare; i) the right to

education; j) the right to subsistence, work and income; k) the right to cooperation. Most of

these rights correspond to positive discrimination of permanent nature. Finally, it was

noticed that the right to development of indigenous communities is not absolute for it might

conflict with other constitutional rights. Such situation must be solved by appropriate

mechanisms, taking into account that, in case the technique of balancing of interests is

used, there is a clear tendency that the intensity of the limitations imposed to the rights tied

to the indigenous constitutional rights will be lesser than the ones that will fall upon the

rights that will eventually be opposed to them.
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RÉSUMÉ

Le présent travail s’agit du droit au développement des communautés indigènes au Brésil,

surtout, de ses fondements, sujets et objet. D’abord, le droit au développement a été analysé

dans le plan international, principalement la reconnaissance de ce droit aux minorités et aux

groupes vulnérables. En suite, encore dans la perspective du droit internacional, on a

remarqué l’hypothèse des communautés indigènes, comme type de minorité, aient un droit

au developpement propre, avec ses fondements, créanciers, débiteurs et objet typiques.

Aprés, on a conclu que tous éléments du droit au developpment des communautés

indigènes sont trouvés aussi dans le droit positif brésilien. En fait, au plan national, ses

sources principaux sont la Constitution de 1988, les traités de droits de l’homme reconnus

dans l’ordre juridique interne et la législation ordinaire. Les débiteurs du droit au

développement sont à la fois l’Etat bresilien, les personnes morales et les individus. L´objet

du droit au développement au niveau nationale est aussi vaste qu’au niveau internacional,

c’est à dire: a) le droit à l’ autodétermination indigène; b) le droit à la préservation de sa

culture; c) le droit de l’option de se propre processus de développement; d) le droit au

territoire indigène et à l’exploration de ses ressources naturelles; e) le droit de participation;

f) le droit à l’amélioration de ses conditions sociaux et économiques; g) le droit à la santé;

h) le droit à la Securité social; i) le droit à l’éducation; j) le droit à la subsistance, au travail

e à l’obtention de revenu; k) le droit à la coopération. La plupart de ces droits sont espèce

de discriminations positives permanentes. Enfin, on a démontré que le droit au

développement de communauté indigène n’est pas absolu, donc il peut entrer en choc avec

d’autres droits constitutionels. Ce type de conflit est, en règle, solutionné par la technique

de la pondération des intérêts. D’un ce cas, il y a une tendance de favoriser les droits

constitucionels des indigènes.
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INTRODUÇÃO

Segundo dados da Organização das Nações Unidas1, a população indígena soma cerca de

370 milhões de pessoas em todo o mundo, o que representa, ao mesmo tempo, 5% da

população mundial e 15% dos pobres do nosso planeta. Conforme estimativas da Fundação

Nacional do Índio – FUNAI, nos dias de hoje existem no Brasil cerca de 460 mil índios em

aldeias e entre 100 e 190 mil índios em centros urbanos, sem contar 63 grupos indígenas

em estado de isolamento2. Esse número se aproxima daquele apurado no Censo 2000 pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no qual 734 mil pessoas se

declararam indígenas, o que representa aproximadamente 0,43% da população do país3.

Ainda no Brasil, as pesquisas apontam que os grupos indígenas encontram-se entre os mais

pobres e apresentam os piores índices de desenvolvimento humano4. Embora o conceito de

pobreza utilizado no Brasil e no mundo nem sempre possua correspondente na cultura das

diversas comunidades indígenas do planeta, os dados acima são alarmantes.

Apesar disso, de maneira geral no nosso país a temática indígena não tem recebido a

atenção que merece nos meios acadêmicos e nas pesquisas científicas da área do Direito,

ao contrário do que já ocorre há muito tempo em outras disciplinas do conhecimento

humano, como é o caso da antropologia. Embora a contribuição da maioria dos autores que

se dedicam ao tema sob o ponto de vista jurídico seja importante e de qualidade

indiscutível, não é comum vê-lo nas grades curriculares das faculdades de direito e dos

programas de pós-graduação5, embora os povos indígenas se incluam dentre aqueles

responsáveis pela formação do Brasil.

                                                          
1 A/HRC/4/77, § 1°.
2 http://www.funai.gov.br/, acessado em 15 de janeiro de 2009.
3 IBGE, Censo Demográfico 1940 – 2000. Disponível em www.ibge.gov.br, acesso em 27 de agosto de 2008.
4 PAIXÃO, Marcelo Jorge de Paula. Crítica da Razão Culturalista: relações raciais e a construção das
desigualdades sociais no Brasil. Tese de Doutorado apresentada ao Instituto Universitário de Pesquisas do
Rio de Janeiro como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Ciências Humanas: Sociologia.
Rio de Janeiro, abril de 2005, pp. 471-472. Disponível em
http://www.iuperj.br/biblioteca/teses/marcelo%20paixao%20tese.pdf, acesso em 28/08/2008.
5 O fato não passou desapercebido, por exemplo, de Paulo de Bessa Antunes, que dedica alguns capítulos ao
estudo dos índios e do Direito Ambiental, enfatizando a ausência de obras científicas relativas ao novel ramo
do Direito Indigenista: “Os estudos jurídicos voltados exclusivamente para os índios e sua realidade são
muito poucos em nossa literatura especializada. Poucas são as obras jurídicas voltadas para o exame legal das
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O direito ao desenvolvimento, de sua parte, embora já ocupe um espaço maior na academia

e tenha despertado o interesse de uma quantidade significativa de autores brasileiros, ainda

não foi esquadrinhado em todas as suas possibilidades, possuindo aspectos que merecem

uma investigação científica mais aprofundada, o que talvez se explique pelo fato da sua

construção teórica ser ainda relativamente recente.

À primeira mirada, o tema direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas pode

soar paradoxal, contraditório. Historicamente, violações aos direitos dos índios estão

associadas a atividades ligadas à busca de riqueza, e por isso muitas vezes esses temas são

tidos por inconciliáveis. A chegada dos europeus à América, marco importante da história

da humanidade, ocorreu em um contexto de grandes empreendimentos de navegações

marítimas motivadas pela busca de novas possibilidades comerciais. O mundo, lá e aqui,

sofreu profundas transformações em decorrência desse acontecimento. O continente

americano, antes desconhecido de quem aqui não se encontrava, hoje abriga países

altamente desenvolvidos, dentre os quais a maior potência bélica do planeta, e outros em

processo de desenvolvimento, como o Brasil, considerados estratégicos para o futuro da

economia mundial. A história dessa metamorfose, entretanto, inclui a dominação daqueles

povos que aqui já viviam, inclusive com o seu maciço extermínio, intencional ou não.

As populações nativas foram prejudicadas, em primeiro lugar, em decorrência da própria

idéia de que as terras encontradas pertenceriam aos reis europeus por direito de conquista.

Simbólico em relação a esse pensamento é o fato de que em 07 de junho de 1494, logo

após Colombo chegar às Bahamas e antes de aqui aportar Pedro Álvares Cabral, Portugal e

Espanha firmaram o Tratado de Tordesilhas, disciplinando a divisão entre si dos mares,

ilhas e terras que haviam sido achados ou que fossem dali por diante descobertos. Dessa

maneira foi descartada naquele instante, inclusive com o precioso auxílio do pouco

virtuoso Papa Alexandre VI6, a possibilidade de considerar que esses lugares e,

conseqüentemente, as riquezas de qualquer natureza porventura neles existentes, fossem,

de direito, de povos que já os habitassem. A idéia era, portanto, tomar posse, dominar e

colonizar. Para tanto, até mesmo a condição humana dos índios chegou a ser negada.

                                                                                                                                                                               
questões indigenistas. Infelizmente, esta lacuna em nosso universo jurídico ainda está longe de ser superada
e, em realidade, os cursos jurídicos e os estudiosos do Direito não têm demonstrado muito interesse seja pela
vida dos indígenas, seja pelo Direito Indigenista” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 1996, p. 329).
6 Alexandre VI, o espanhol Rodrigo Bórgia, teve participação importante na elaboração do Tratado de
Tordesilhas.
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O contato inicial entre nativos e europeus costumava ser, em geral, amistoso. Entretanto,

esse quadro não era duradouro. Em primeiro lugar, obviamente, como decorrência da

própria pretensão colonizatória dos recém-chegados. Mas o modelo de colonização

colocado em prática na maior parte dos territórios também contribuiu, porque baseado na

exploração das riquezas do Novo Mundo em prol de uma metrópole, que exigia não só a

submissão dos povos originários, mas, também, a sua utilização como mão-de-obra. A

pretensão européia de subordinar os povos encontrados e a resistência daí decorrente,

levou a situações de enfrentamento, acirramento dos ânimos, ódio e guerra de conquista.

Os vencidos foram em geral massacrados pelos vencedores.

Mesmo em situações nas quais não havia intenção clara e determinada quanto à prática de

atos de violência ou agressão, o contato necessário aos objetivos colonizadores foi mortal

para um sem número de pessoas nativas, dizimadas por doenças trazidas d’além mar.

No Brasil tal narrativa genérica ganha contornos próprios a partir das conseqüências

advindas de particularidades da nossa história, como, por exemplo, a monocultura da cana-

de-açúcar, o extrativismo, a corrida do ouro, o modelo latifundiário, a expansão das

fronteiras pastoris e agrícolas, o agronegócio, o coronelismo. Nos dias de hoje as nossas

populações originárias não só ainda não se recuperaram plenamente das agruras sofridas

como continuam sendo vítimas de ações movidas por interesses econômicos que muitas

vezes violam os seus direitos constitucionais e legais. Em muitos casos, os próprios

projetos estatais de desenvolvimento são danosos aos interesses indígenas.

Não há dúvida, portanto, que no Brasil, seja no período colonial, no império ou na

república, os índios foram e continuam sendo duramente atingidos em nome da geração de

riqueza econômica. Eis a razão pela qual o desenvolvimento é freqüentemente apontado

como responsável pela tragicidade que marca a saga indígena desde os primórdios do

contato interétnico.

É natural, portanto, que haja relutância em associar positivamente desenvolvimento e

direitos indígenas.

A aparente contradição, porém, não resiste a um exame mais agudo, e decorre basicamente

de dois equívocos. O primeiro consiste em entender o direito ao desenvolvimento sob o

pálio de uma perspectiva já ultrapassada, que o identifica e confunde com o mero

crescimento ou progresso econômico. O segundo reside na não percepção de que índios
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também têm direito a processos próprios de desenvolvimento, e que esse fato não

necessariamente os descaracteriza etnicamente. Pretendemos desfazer esses equívocos no

nosso estudo.

Tendo em vista tais premissas, a hipótese de trabalho sobre a qual nos debruçamos é a de

que existe um direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil, com

peculiaridades próprias que o distinguem do direito ao desenvolvimento em geral.

Dividimos a nossa investigação em três partes principais. A primeira é dedicada ao estudo

descritivo do direito ao desenvolvimento no plano internacional. Procuramos enfocar

inicialmente as abordagens possíveis para o fenômeno do desenvolvimento e as suas

relações com o direito, abordando o direito internacional do desenvolvimento e logo após o

direito ao desenvolvimento. Em relação a este último identificamos as suas fontes,

dimensões, sujeitos e objeto. Ao abordarmos a dimensão coletiva do direito ao

desenvolvimento, destacamos a posição dos grupos vulneráveis em sentido estrito e das

minorias, diferenciando-os em termos conceituais e também no que concerne à disciplina

jurídica daquele direito em relação a cada um deles. Dentre as diferenças apontadas

sobressai o fato de que as minorias, tendo em vista suas peculiaridades culturais, podem ser

objeto de medidas de discriminação positiva permanentes.

A segunda parte tem como objetivo o exame do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas ainda no plano do direito internacional. Logo no início

apresentamos algumas noções básicas sobre os índios, para em seguida afirmar que as

comunidades indígenas constituem verdadeiras minorias, pois apresentam todos os

requisitos necessários a essa qualificação. O trabalho prossegue com uma abordagem sobre

a noção de desenvolvimento aplicada aos índios, introduzindo o leitor no tema do

etnodesenvolvimento indígena, cuja face jurídica vem a ser justamente o direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas. As fontes do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas são identificadas tomando como base as fontes admitidas pelo

direito internacional. Assim, são focalizadas: a) as convenções internacionais que tratam de

aspectos concernentes ao tema, com destaque para a Convenção nº 169 da OIT e para a

Convenção de Madrid sobre o Fundo de Desenvolvimento Indígena; b) o soft law, em

especial a Declaração da Organização das Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos

Indígenas; c) a doutrina especializada em direitos humanos e em direitos indígenas; d) a

jurisprudência internacional. Também nos debruçamos sobre os elementos do direito ao
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desenvolvimento de comunidades indígenas, discorrendo sobre a sua titularidade ativa, a

sua legitimidade passiva e o seu objeto. Em relação a este último, são identificados e

examinados no texto os direitos que compõem esse objeto, a saber: a) o direito à

autodeterminação indígena; b) o direito à manutenção da própria cultura; c) o direito à

opção por um processo próprio de desenvolvimento; d) o direito ao território indígena e à

utilização dos recursos naturais; e) o direito à participação; f) o direito à melhoria das

condições econômicas e sociais; g) o direito à saúde; h) o direito à educação; i) o direito à

subsistência, ao trabalho e à obtenção de renda; j) o direito à cooperação internacional. O

direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, entretanto, não constitui uma

simples soma desses direitos componentes do seu objeto, pois se projeta para além deles.

Encerrando essa parte, o trabalho observa que tais direitos podem caracterizar

discriminações positivas permanentes.

A terceira e última parte identifica os elementos do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas no Brasil. Começa apontando o tratamento conferido pela

Constituição de 1988 ao direito ao desenvolvimento, o qual é tido como um direito

fundamental como decorrência do regime e dos princípios por ela adotados, bem como dos

tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte e que foram

incorporados ao direito interno como normas supralegais. Depois, são investigadas as

relações entre o desenvolvimento e os índios no nosso país. O trabalho tem seguimento

com a identificação das fontes do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas

no Brasil, com destaque especial para a Constituição de 1988, a qual rompeu com o

paradigma assimilacionista em direção à alteridade. Assim, verifica-se que o direito ao

desenvolvimento de comunidades indígenas também deve ser considerado um direito

fundamental, como conseqüência não só do regime e dos princípios adotados pela

Constituição como, também, de uma interpretação sistemática das normas constitucionais

aplicáveis aos índios. Também são postas em foco outras fontes do direito ao

desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil, como a normatividade supralegal,

decorrente da integração ao direito positivo brasileiro dos tratados internacionais de

direitos humanos que sevem de fonte ao direito ao desenvolvimento de comunidades

indígenas no plano internacional, assim como a legislação ordinária. Ao mesmo tempo, o

trabalho também reflete sobre a circunstância da doutrina e jurisprudência nacionais ainda

serem muito incipientes quanto a esse direito. Seguidamente são apontados os elementos

do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil, ou seja, a titularidade
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ativa, a legitimidade passiva e o objeto. Nesse ponto, são examinados todos os direitos que,

à semelhança do que se dá no direito internacional, integram o objeto desse direito no

Brasil, o que nos leva a uma abordagem ampla sobre o direito indigenista brasileiro,

versando sobre: a) o direito indigenista à autodeterminação no Brasil; b) o direito

indigenista à manutenção da própria cultura no Brasil, incluindo o estudo da cultura

indígena como patrimônio cultural brasileiro, da organização social, costumes, línguas,

crenças e tradições indígenas, bem como da presença da visão indígena no ensino da

História do Brasil; c) o direito indigenista à opção por um processo próprio de

desenvolvimento no Brasil; d) o direito indigenista ao território indígena e à utilização dos

recursos naturais no Brasil, abordando as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e o

seu conceito constitucional, a sua demarcação, o direito à posse permanente e ao usufruto

exclusivo das mesmas, o regime jurídico aplicável, a vedação à remoção dos índios das

suas terras e a cominação de nulidade e de extinção dos atos relativos às terras tradicionais;

e) o direito indigenista à participação no Brasil; f) o direito indigenista à melhoria das

condições econômicas e sociais no Brasil; g) o direito indigenista à saúde no Brasil; h) o

direito indigenista à educação no Brasil; i) o direito indigenista à subsistência, ao trabalho

e à obtenção de renda no Brasil, englobando o modelo de etnodesenvolvimento

radicalmente alternativo e os modelos de etnodesenvolvimento que incorporam

empréstimos culturais, buscando estudar os diversos mecanismos de obtenção de renda e

as relações entre as atividades de subsistência e o pluralismo jurídico; j) o direito

indigenista à cooperação no Brasil.

Logo após o texto aponta para a circunstância de que, tal como ocorre no âmbito

internacional, os direitos acima mencionados podem traduzir discriminações positivas

permanentes em relação aos índios no plano nacional. As relações entre o desenvolvimento

e a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses indígenas brasileiros são também

investigados. Essa parte finda com o exame do possível choque entre o direito ao

desenvolvimento de comunidades indígenas e outros direitos constitucionais.

Finalmente, são expostas as conclusões do trabalho.

Na sistematização acima preferimos separar em capítulos distintos a disciplina

internacional e a disciplina nacional do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas. Essa decisão embora tenha exigido a retomada posterior de temas já abordados

tem, segundo entendemos, a vantagem de identificar melhor as duas dimensões do direito
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objeto do nosso trabalho, além de servir para provar que é possível identificar o direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas apenas tomando como fonte normativa o

ordenamento jurídico nacional.

A utilização da expressão comunidades indígenas no título do trabalho não importa, de

forma alguma, a negação da condição de povos. Ao contrário, como ficará claro em

diversas passagens, não temos dúvidas a esse respeito, e usaremos também,

indistintamente, povos indígenas, grupos indígenas, coletividades indígenas, dentre outros.

A menção a comunidades indígenas, entretanto, justifica-se não só por ser expressão

consagrada na Constituição e no direito positivo nacional, independentemente das razões

subjacentes, mas, principalmente, pelo fato de que, como veremos, em relação ao direito ao

desenvolvimento há aspectos aplicáveis apenas aos indígenas, como minorias, e não a

todos os demais povos.

Importante salientar, desde logo, que não temos a pretensão de esgotar as diversas questões

tangenciais de natureza jurídica, antropológica, sociológica ou econômica que

naturalmente se apresentarão no decorrer da tese, as quais serão tratadas apenas na

profundidade necessária ao estudo da hipótese de trabalho. Entretanto, buscaremos fazer

indicações bibliográficas para auxiliar aqueles que buscam um conhecimento mais

percuciente acerca desses temas.

A idéia de direito escrito e formal, dentre muitas outras, não pertence originariamente à

cultura dos nossos grupos indígenas. Logo, positivar constitucionalmente direitos voltados

à proteção dessas coletividades constitui em si mesmo um paradoxo, pois o fato do

constitucionalismo ocidental ter saído vitorioso na nossa história é uma prova viva de que

os povos originários e as suas culturas foram vencidos e subjugados. Porém, não é possível

apagar a história e reescrevê-la. Isso não significa que os equívocos cometidos devam ser

simplesmente esquecidos como se nada houvesse a ser feito. Ao contrário, é imperioso

estudá-los e divulgá-los, o que constitui parte importante do processo de tomada de

consciência necessário à construção de uma sociedade livre, justa, solidária, igualitária e

tolerante, na qual os direitos humanos sejam permanentemente reafirmados. Além disso, é

preciso lançar mão de todos os meios disponíveis para minorar o máximo possível as

conseqüências desses erros. Nessa tarefa, o Direito pode exercer um papel importante. Por

tais razões, embora, como dito, a Constituição possa, por um lado, representar

simbolicamente a dominação dos povos originários, também pode, por outro, constituir
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uma forte e imprescindível aliada na luta pela edificação de um futuro melhor e mais justo

para os povos indígenas brasileiros. Nesse quadro, o reconhecimento de que o nosso

sistema jurídico interno inclui o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas é,

ao nosso ver, um passo decisivo.
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CAPÍTULO 1 - DIREITO AO DESENVOLVIMENTO

1.1. O fenômeno do desenvolvimento

Não é uma tarefa fácil definir desenvolvimento. A palavra desenvolvimento surgiu entre os

séculos XII e XIII, e o seu sentido inicial era o de revelar, expor, passando a significar a

progressão de estágios mais simples, inferiores, para outros mais complexos, superiores,

apenas por volta de 18507. Essa idéia de transição evolutiva fez com que a palavra

passasse a admitir diversos prismas ou conotações, a depender do adjetivo que a qualifica,

podendo ser: social, político, humano, econômico, ambiental, infantil, nacional, regional,

equilibrado, sustentável, dentre muitos outros. Como se não fosse suficiente, cada uma

dessas conotações normalmente comporta mais de uma compreensão. Sob o ponto de vista

econômico, por exemplo, a expressão desenvolvimento pode ser vista como processo de

crescimento do produto interno bruto, ou como modernização ou industrialização.

Também a enorme heterogeneidade cultural das mais diversas nações e Estados do mundo

é um fator que contribui para aumentar a dificuldade da tarefa de encontrar um

entendimento unívoco para o desenvolvimento.

Tudo isso afasta ou ao menos dificulta enormemente a possibilidade de uma definição que

seja aceita universalmente, o que é reforçado pelo fato de que o fenômeno do

desenvolvimento, na concepção que interessa ao presente trabalho, era inicialmente objeto

de estudo apenas da economia mas hoje é visto como tema interdisciplinar que envolve

também, por exemplo, aspectos jurídicos, políticos, sociológicos e culturais, sem contar

com as nuanças ensejadas pelas diversas percepções ideológicas. O conteúdo do termo

desenvolvimento, portanto, é dinâmico, e tem se ampliado acompanhando a evolução

histórico-social. Dessa forma, pode-se afirmar que nos dias atuais trata-se de uma palavra

inegavelmente plurívoca.

                                                          
7 ROULAND, Norbert. Aux Confins du Droit. Paris: Éditions Odile Jacob, 1991, p. 186. O autor chama a
atenção para o fato de que essa mudança de significado coincidiu com a época da publicação do livro Curso
de Filosofia Positiva, de Augusto Comte.
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Esta realidade, embora constitua um sério desafio a ser vencido8, não é suficiente para

impedir o estudo aprofundado e a sistematização do tema, como prova a enorme

quantidade de debates, artigos, livros e textos em geral sobre desenvolvimento, seja no

âmbito nacional ou internacional, inclusive na rede mundial de computadores, em

praticamente todas as línguas do planeta.

Nessa perspectiva, dentre as diversas abordagens possíveis do fenômeno do

desenvolvimento, importa inicialmente para o nosso objetivo abordar as que o ligam ao

crescimento econômico. De maneira geral, inclusive, a economia, por ter sido a primeira

ciência social a se debruçar sobre a questão, merece ser o ponto de partida para a

compreensão do desenvolvimento. Entretanto, anote-se que nem mesmo numa concepção

exclusivamente econômica o desenvolvimento encontra uniformidade conceitual. Pode-se

falar, por exemplo, em desenvolvimento segundo os economistas clássicos – dentre os

quais Adam Smith e David Ricardo –, desenvolvimento marxista, desenvolvimento

malthusiano, desenvolvimento keynesiano – incluindo os modelos de Domar, Harrod e

Kaldor –, desenvolvimento conforme Kalecki, desenvolvimento na visão schumpeteriana9.

Welber Barral10 anota que na virada do século XVI a visão predominante tinha como

centro o poder do Estado, o qual era identificado como poder militar, posse de colônias e

acumulação de metais preciosos. Essa circunstância é compreendida facilmente à luz

daquele momento histórico, no qual foram empreendidas ações de expansão marítima e

comercial através das chamadas grandes navegações e tiveram lugar práticas econômicas

que mais tarde identificariam o mercantilismo11.

                                                          
8 As dificuldades inerentes à conceituação do desenvolvimento foram descritas pelo Secretário-Geral das
Nações Unidas já no final da década de 70 (E/CN.4/1334, pp. 7-13).
9 Sobre essas visões vide, dentre outros autores, Nali de Jesus de SOUZA (Desenvolvimento Econômico. 5ª
edição, revisada. São Paulo: Atlas, 2007). Diversas conceituações de desenvolvimento, tanto do ponto de
vista global como em uma perspectiva puramente econômica, podem ser conferidas na obra de Pinto Ferreira
(Sociologia do Desenvolvimento. 5ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
1993, pp. 37-39). Também Antonio Ponte Jardim se debruçou sobre as diferentes concepções do
desenvolvimento (JARDIM, Antonio de Ponte. Considerações sobre o desenvolvimento. In MARCIAL,
Danielle, ROBERT, Cinthia, SÉGUIN, Elida (coords.). Direito do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2000, pp. 69-81). Florestan Fernandes, de sua vez, estudou as dificuldades de conceituar
desenvolvimento e distinguí-lo de conceitos como mudança social e evolução social (FERNANDES,
Florestan. Mudanças Sociais no Brasil: aspectos do desenvolvimento na sociedade brasileira. 3ª edição. São
Paulo: DIFEL, 1979, pp. 315 e ss).
10 Direito e Desenvolvimento: um modelo de análise. In BARRAL, Welber (org.). Direito e desenvolvimento:
análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Editora Singular, 2005, p.
34.
11 A palavra mercantilismo teria sido cunhada por Adam Smith, em 1776, a partir de mercari, que significava
a administração comercial de mercadorias e produtos. Também foi ele quem fez a primeira tentativa de
reconstrução histórica do sistema (cf. MAFFEY, Aldo. Verbete Mercantilismo. In BOBBIO, Norberto,
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A partir de Adam Smith, que em geral é considerado como o pai da economia moderna,

com sua conhecida obra Uma investigação sobre a natureza e as causas da Riqueza das

Nações12, e David Ricardo, o desenvolvimento se identifica com o poder econômico, que

era a principal representação do poder nacional, tendo em conta a difusão da tese de que o

poder britânico devia-se especialmente à força da marinha mercante: o comércio

consolidava o poder inglês13.

Já no início do “breve século XX”14 o sentido estático da economia deu lugar à

preocupação com a noção de desenvolvimento, especialmente a partir das abordagens de

autores como Schumpeter e Keynes, como lembra Gilberto Bercovici15. A partir daí, a

teoria – ou ideologia16 – do desenvolvimento se tornou um desdobramento da teoria

econômica17, falando-se, portanto, em desenvolvimento econômico.

Após a Segunda Guerra Mundial o tema se espraiou para outros foros tendo em vista o

debate político que se seguiu sobre as causas e conseqüências do conflito, dentre as quais a

guerra fria, num quadro de tomada de consciência da extrema desigualdade e atraso

econômico que assolava a maior parte da humanidade18.

Para um grupo de estudiosos da economia, que engloba tanto neoclássicos como

keynesianos19, o desenvolvimento identifica-se plenamente com o crescimento econômico,

sendo aceitos como sinônimos. Necessário apontar, porém, que a palavra crescimento

também não é unívoca, podendo admitir distintos significados. Por exemplo, há quem

                                                                                                                                                                               
MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 2. 12ª edição. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 2004, p. 746). Essa reconstrução histórica encontra-se no clássico A Riqueza das
Nações, especialmente no seu livro IV (SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: investigação sobre sua
natureza e suas causas. Coleção Os Economistas. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, Tomo I, pp. 412-
475, Tomo II, pp. 7-170).
12 O título original, em inglês é An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. No Brasil,
uma tradução bem difundida utilizou o título de A Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e
suas causas (Coleção Os Economistas. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996).
13 BARRAL, Welber. Direito e Desenvolvimento: um modelo de análise. In BARRAL, Welber (org.). Direito
e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Editora
Singular, 2005, p. 34.
14 A expressão é de Eric HOBSBAWN (Era dos extremos. São Paulo: Cia das Letras, 1995. p. 16).
15 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição
de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 45.
16 A expressão idéologie du développement foi cunhada por Michel Virally (L’Organisation mondiale. Paris:
A. Colin, 1971, pp. 314 e ss).
17 PRADO JÚNIOR, Caio. História e desenvolvimento: a contribuição da historiografia para a teoria e
prática do desenvolvimento brasileiro. 1ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 1999, p. 19.
18 FURTADO, Celso. Pequena Introdução ao desenvolvimento econômico: enfoque interdisciplinar. São
Paulo: Ed. Nacional, 1980, p. 20.
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entenda que crescimento significa qualquer forma de progresso ou avanço econômico, ao

passo em que outros autores o compreendem no sentido do aumento, a longo prazo, da

população e da pujança do produto obtido pela atividade econômico-produtiva de uma

unidade econômica, que pode ser uma pessoa, uma empresa ou um país. O crescimento,

nessa visão, deve ser aferido por determinados e específicos indicadores, a exemplo do

produto nacional global ou do produto interno bruto per capita20. Essa última concepção de

crescimento econômico é normalmente a mais aceita e difundida.

No pensamento de economistas preocupados com dados empíricos, o desenvolvimento

econômico pressupõe como condição necessária – mas não suficiente – o crescimento21.

Isso porque o crescimento econômico por si só não assegura o desenvolvimento, já que é

possível que o aumento da produção, da riqueza não se dê em benefício da economia como

um todo ou da melhoria das condições da população em geral. Esse resultado pode ocorrer

por força de diversos fatores, dentre os quais a acumulação excessiva de riqueza de

determinados grupos ou elites detentores da propriedade dos bens de produção,

aumentando a concentração de renda, e a resistência de altas taxas de desemprego em

decorrência da informatização, robotização e mecanização dos setores de produção e

serviços22. Observa-se, assim, que nessa vertente crescimento corresponde a um dado

objetivo de aumento dos indicadores de riqueza que aferem quantitativamente o produto

econômico, ao passo em que a noção de desenvolvimento está vinculada à melhoria

qualitativa das condições de vida da população, através da transformação da economia,

que passaria a corresponder a um modelo moderno, eficiente, e inclusivo. O processo de

desenvolvimento altera não só estruturas econômicas e produtivas, mas também sociais,

institucionais e políticas, significando aumento da produção acompanhado do incremento

da renda e da capacidade econômica da população. É possível se falar em desenvolvimento

integrado, no sentido de que o desenvolvimento depende do crescimento não só da

economia, mas também, concomitantemente, dos demais setores da sociedade. O

                                                                                                                                                                               
19 Dentre os autores neoclássicos que adotam essa linha temos James Edward MEADE e Robert SOLOW, e
dentre os keynesianos encontramos Henry Roy Forbes HARROD, Evsey DOMAR e Nicholas KALDOR. Cf.
SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento Econômico. 5ª edição, revisada. São Paulo: Atlas, 2007, p. 5.
20 Sobre os índices e algumas das críticas a eles pertinentes, vale conferir, dentre outros autores, RISTER,
Carla Abrantkoski. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, significados e conseqüências. Rio de Janeiro:
Renovar, 2007, pp. 2-6.
21 Pertencem a esse grupo, dentre outros, W. Arthur LEWIS, Albert HIRSCHMAN, Gunnar MYRDAL e
Ragnar NURKSE. Cf. SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento Econômico. 5ª edição, revisada. São
Paulo: Atlas, 2007, p. 5.
22 Algumas dessas causas podem ser conferidas no texto de Nali de Jesus de SOUZA, Desenvolvimento
Econômico. 5ª edição, revisada. São Paulo: Atlas, 2007, p. 5-6.



13

desenvolvimento pode ser visto, portanto, como mudança de estrutura23, que se perfaz

através de processo longo e contínuo de crescimento econômico, em ritmo superior ao

crescimento demográfico, que resulta na melhoria qualitativa das condições de vida da

população e dos indicadores econômicos, de bem-estar social e ambientais24,

demonstrando preocupações antropocêntricas. Nota-se, assim, que essa visão de

desenvolvimento econômico muito contribuiu para a interdisciplinaridade do fenômeno do

desenvolvimento, que atualmente é objeto de estudo de outras ciências sociais25.

François Perroux, na esteira dos passos de Schumpeter, contribuiu para essa tendência com

sua obra L’economie du XXe siècle, publicada originalmente em 1961, e sua concepção de

desenvolvimento como mudança de estrutura. Segundo Perroux, crescimento é o aumento

de um indicador de dimensão, o produto interno bruto ou líquido, que provoca uma

melhoria puramente quantitativa. Desenvolvimento designa a combinação de mudanças

mentais e sociais de uma população que a tornam apta a fazer crescer, de maneira

cumulativa e permanente, o seu produto real global26. As inovações teóricas de Perroux

contribuíram para a formatação da chamada “economia do desenvolvimento”27, que pode

ser definida como programa de pesquisa que, rompendo com a ortodoxia liberal e

keynesiana, se propõe a analisar as economias subdesenvolvidas com a finalidade de

propor estratégias de desenvolvimento adaptadas às suas especificidades28. Perroux

expressamente admite que a economia do desenvolvimento é distinta da economia do

crescimento, já que o produto global, em termos absolutos ou per capita, pode ter crescido

                                                          
23 Nessa visão se inserem economistas críticos, como Raul PREBISCH, Celso FURTADO e Paul SINGER,
além de cepalinos, marxistas e os denominados economistas do desenvolvimento. Cf. SOUZA, Nali de Jesus
de. Desenvolvimento Econômico. 5ª edição, revisada. São Paulo: Atlas, 2007, p. 06.
24 Cf. SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento Econômico. 5ª edição, revisada. São Paulo: Atlas, 2007,
pp. 6-7. Necessário também, portanto, que o desenvolvimento econômico não implique em devastação
ambiental, o que se insere na noção que passou a ser conhecida como desenvolvimento sustentável, que será
adiante examinada.
25 Sobre a noção de desenvolvimento nas ciências sociais vide FERREIRA, Pinto. Manual de Sociologia e de
Pesquisa Social. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1988, pp. 292-293.
26 “(...) le développment est la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la
rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global”. PERROUX, François.
L’economie du XXème siècle. 2ª edição, aumentada. Paris: Presses Universitaires de France, 1964, p. 155.
27 Sobre a influência da “economia do desenvolvimento” na América Latina e na CEPAL vale conferir o
seguinte trabalho: NERY, Tiago. A economia do desenvolvimento na América Latina: o pensamento da
CEPAL nos anos 1950 e 1990. Dissertação de Mestrado. Orientador: Prof. Luis Fernandes. Rio de Janeiro:
PUC - Instituto de Relações Internacionais, 2004.
28 Cf. MARÉCHAL, Jean-Paul. De la religion de la croissance à l’exigence de dévellopment durable. In
MARÉCHAL, Jean-Paul, QUENAULT, Béatrice (dir.). Le Dévellopment Durable: une perspective pour le
XXIe siècle. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 37.
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no passado e ainda crescer no presente sem que a população e a economia estejam em

condições de desenvolvimento29.

Tais idéias, no geral, são abraçadas por vários juristas brasileiros que estudam o fenômeno

do desenvolvimento.

Eros Roberto Grau, por exemplo, acentua que o desenvolvimento pressupõe mudanças

dinâmicas de natureza quantitativa e qualitativa e um processo de mobilidade social

contínuo, ocorrendo um salto de uma estrutura social para outra e a elevação do nível

econômico, cultural e intelectual de toda a comunidade. Por tudo isso, o crescimento, que

implica noção quantitativa, representa apenas uma parcela do desenvolvimento e não se

confunde com o mesmo30.

Gilberto Bercovici, de sua vez, afirma o papel central das reformas estruturais na política

dos países subdesenvolvidos, constituindo condição prévia e necessária de

desenvolvimento, para o qual é preciso uma atuação ampla e intensa do Estado como

coordenador do planejamento31, visando modificar as estruturas socioeconômicas e a

distribuição e descentralização da renda, de forma a integrar toda a população no âmbito

social e político32.

Pinto Ferreira entende que o desenvolvimento é um processo global de mudança social que

implica em transformações da sociedade e da economia, composto de três aspectos

básicos: aumento real da renda per capita, longa duração do processo e melhor distribuição

dos bens da vida, resultando no aprimoramento do bem-estar dos membros da comunidade.

Necessita de medidas no sentido da democratização da propriedade, dos bens e serviços

                                                          
29 “(...) il existe, donc, une économie du développment et elle est distincte de l’economie de la croissance. Le
produit global, en montant absolut ou par tête d’habitant, a été souvent accru dans le passé et peut l’être
encore, sans que les populations et leur économie soient mises en condition de développment”. PERROUX,
François. L’economie du XXème siècle. 2ª edição, aumentada. Paris: Presses Universitaires de France, 1964,
pp. 155-156.
30 GRAU, Eros Roberto. Elementos de Direito Econômico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1981,
pp. 7-8.
31 Alinha-se, assim, à posição da CEPAL. A necessidade de planejamento da ação estatal na superação do
desenvolvimento pode ser conferida também na doutrina de Fábio Konder Comparato (COMPARATO,
Fábio Konder. Planejar o Desenvolvimento: a Perspectiva Institucional. In COMPARATO, Fábio Konder.
Para Viver a Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1989, pp. 83-123). Também Orlando Gomes destacou o
papel do Estado em prol do desenvolvimento, especialmente no que se refere à promoção de reformas que
ampliem a liberdade de ação dos indivíduos e facilitem o aproveitamento das oportunidades econômicas,
bem como quanto à atuação direta na atividade econômica e à posição de promotor da industrialização
(Direito e desenvolvimento. Salvador: Publicações da Universidade da Bahia, 1961, pp. 27-31).
32 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição
de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 51-52.
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disponíveis para a população e da satisfação razoável as necessidades humanas primárias e

secundarias33.

No pensamento do economista Celso Furtado34, a História contemporânea registra a

utilização do conceito de desenvolvimento em dois sentidos distintos. O primeiro é relativo

ao aumento da eficácia do sistema de produção de uma sociedade através da acumulação e

do progresso das técnicas; o segundo diz respeito ao grau de satisfação das necessidades

humanas, sejam elas elementares, tais como habitação, vestuário, alimentação e

expectativa de vida, ou sejam elas necessidades menos nítidas, compreensíveis apenas a

partir de determinado contexto cultural. Salienta, ainda, que o aumento da eficácia do

sistema de produção, dado que normalmente é tido como principal indicador do

desenvolvimento, não constitui condição suficiente para o alcance da melhor satisfação das

necessidades humanas, e que a inserção de técnicas mais sofisticadas pode até mesmo

provocar a degradação das condições de vida da população em geral. De outro lado, essas

mesmas condições podem obter melhoras sem qualquer alteração nos processos

produtivos. Porém, verdadeiro desenvolvimento só se verifica se há benefícios para o

conjunto da população35. O conceito de desenvolvimento, ainda na concepção furtadiana,

compreende a idéia de crescimento, porém vai além dela, já que o desenvolvimento de uma

sociedade implica a elevação do nível material de vida das pessoas que a compõem, na

forma definida a partir de uma escala de valores que demonstra o equilíbrio das forças ali

existentes e prevalecentes36.

A hipótese, de crescimento econômico desacompanhado das transformações necessárias a

uma melhor satisfação das condições de vida da população não configura, portanto,

desenvolvimento, mas sim, como salienta Gilberto Bercovici, simples modernização37.

                                                          
33 FERREIRA, Pinto. Sociologia do Desenvolvimento. 5ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1993, pp. 39-42.
34 FURTADO, Celso. Pequena Introdução ao desenvolvimento econômico: enfoque interdisciplinar. São
Paulo: Ed. Nacional, 1980, pp. 15-17.
35 FURTADO, Celso. Em Busca de Novo Modelo: Reflexões sobre a Crise Contemporânea. São Paulo: Paz e
Terra, 2002.
36 FURTADO, Celso. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico. 10ª edição, revista pelo autor. São
Paulo: Paz e Terra, 2000, pp. 102 e 107. Saliente-se que o autor anota que há um empecilho à visão de
desenvolvimento como aspiração universal, já que cada sociedade terá a sua própria escala de valores a partir
da qual se infere o aumento da qualidade de vida.
37 Quando não ocorre nenhuma transformação, seja social, seja no sistema produtivo, não se está diante de
um processo de desenvolvimento, mas da simples modernização. Com a modernização, mantém-se o
subdesenvolvimento, agravando a concentração de renda. Ocorre assimilação do progresso técnico das
sociedades desenvolvidas, mas limitada ao estilo de vida e aos padrões de consumo de uma minoria
privilegiada. Embora possa haver taxas elevadas de crescimento econômico e aumentos de produtividade, a
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Salienta ainda Celso Furtado que os indicadores clássicos, tidos até então como

universalmente aceitos, como o produto nacional global, o produto interno bruto ou a renda

per capita38, foram adotados em decorrência do enfoque globalizante dos processos

econômicos e estão ligados a uma visão que identifica o desenvolvimento com o mero

crescimento econômico, razões pelas quais não refletem questões como distribuição e

acumulação de renda, desigualdades sociais e preços relativos. É necessário, por isso,

utilizar outros indicadores que se ajustem melhor à visão de desenvolvimento como

instrumento de satisfação das necessidades humanas39.

A partir dessas premissas, o subdesenvolvimento pode ser identificado com a situação na

qual o crescimento econômico não ocorre, ou, quando ocorre: é irregular; está amparado

muitas vezes por processos ambientalmente condenáveis e tecnologicamente atrasados;

não se dá em ritmo suficiente para acompanhar o aumento demográfico; resulta em maior

concentração de riqueza e renda nas mãos de uma elite minoritária, e, conseqüentemente,

no aumento ou na manutenção de grandes contingentes de pessoas em situação de pobreza,

promovendo a deteriorização das condições sociais40.

O subdesenvolvimento, como bem observa Gilberto Bercovici41 na linha dos ensinamentos

de Celso Furtado42, não é necessariamente um estágio em direção ao desenvolvimento43,

                                                                                                                                                                               
modernização não contribui para melhorar as condições de vida da maioria da população” (BERCOVICI,
Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São
Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 53). Nesse sentido, o Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações
Unidas de 1996 aponta claramente que não há ligações automáticas entre crescimento econômico e
desenvolvimento humano (United Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report
1996. New York, Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 1).
38 Pinto Ferreira anota que a utilização da renda per capita para medir o desenvolvimento deve-se às idéias
do economista australiano Colin Clark, divulgadas no livro As Condições do Progresso Econômico,
publicado em 1936 (FERREIRA, Pinto. Sociologia do Desenvolvimento. 5ª edição, revista e atualizada. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 25).
39 FURTADO, Celso. Pequena Introdução ao desenvolvimento econômico: enfoque interdisciplinar. São
Paulo: Ed. Nacional, 1980, p. 20.
40 Para um quadro geral da doutrina sobre as características do subdesenvolvimento em uma visão
sociológica, vide, dentre outros, Pinto Ferreira, que além da sua própria abordagem descreve o pensamento
de Balandier, Aldred Sauvy, Claude Levy e Guerreiro Ramos (FERREIRA, Pinto. Sociologia do
Desenvolvimento. 5ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, pp. 19-23).
41 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição
de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 52-53.
42 O tema é abordado por Celso Furtado em vários textos. Para citar apenas uma passagem, que sintetiza
simbolicamente o pensamento furtadiano: “Às etapas de Rostow não se pode emprestar mais que um alcance
descritivo” (FURTADO, Celso. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico. 10ª edição, revista pelo
autor. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 153).
43 Segundo Rostow, todas as sociedades podem ser enquadradas, no que diz respeito às suas dimensões
econômicas, em uma de cinco seguintes categorias: sociedade tradicional, pré-condições para o arranco,
arranco, marcha para a maturidade e era do consumo em massa (ROSTOW, William Wilber. Etapas do
Desenvolvimento. Rio de Janeiro, ZAHAR, 1974, p. 16).
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mas sim uma condição periférica44 específica, e a conformação histórica e concreta de cada

economia afasta a idéia de que há fases de desenvolvimento que devem ser percorridas em

um processo evolutivo natural da economia. Os autores citados sugerem, ainda, que a

superação do subdesenvolvimento em direção ao desenvolvimento pressupõe uma ruptura

sistêmica interna e externa, considerando que o subdesenvolvimento está inserido em uma

relação de dominação econômica, cultural e política45. Eis a razão da necessidade de

transformações nas estruturas econômicas, produtivas, sociais, institucionais e políticas

vigentes, bem como de um planejamento adequado e abrangente liderado pelo Estado. O

desenvolvimento contém em si a idéia de bem-estar social, o que implica em reconhecer

não só o papel do Estado como principal agente e promotor do desenvolvimento, a ser

alcançado por meio de um adequado planejamento46, mas também a existência de um

caráter ideológico do desenvolvimento e das suas políticas47.

A dicotomia desenvolvimento/subdesenvolvimento48 pode levar à conclusão de que esses

fenômenos estão ligados ao maior ou menor progresso ou avanço científico de uma

determinada sociedade. Bobbio, entretanto, em texto clássico, já advertiu que uma coisa é

o progresso científico e técnico, enquanto outra é o progresso moral49. Carla Rister anota

que nos séculos XVII e XVIII autores iluministas se debruçaram sobre os temas do

desenvolvimento e do progresso, avançando no sentido de uma teoria linear e otimista que

sustentava ser a História um caminhar para frente, uma nova conquista, um avanço

                                                          
44 A dicotomia centro/periferia foi foco de vários estudos de Raúl Prebisch, os quais influenciaram a CEPAL.
As suas idéias básicas foram publicadas pela primeira vez em um estudo mimeografado, de 1949,
denominado El desarrollo económico de La América Latina y algunos de sus principales problemas (cf.
FURTADO, Celso. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico. 10ª edição, revista pelo autor. São
Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 152, nota 4).
45 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição
de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 52-53, 67. Celso Furtado lembra inclusive que “Na
medida em que foram sendo percebidas com mais clareza as relações entre o subdesenvolvimento e as
estruturas de dominação, cresceu o interesse dos teóricos do desenvolvimento pelos estudos de estratificação
social” (FURTADO, Celso. Pequena Introdução ao desenvolvimento econômico: enfoque interdisciplinar.
São Paulo: Ed. Nacional, 1980, p. 35).
46 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição
de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 51.
47 FURTADO, Celso. Pequena Introdução ao desenvolvimento econômico: enfoque interdisciplinar. São
Paulo: Ed. Nacional, 1980, p. 26.
48 Desenvolvimento e subdesenvolvimento não devem ser entendidos como conceitos opostos absolutos e
herméticos, cedendo-se à tentação de simplificar ou rotular uma realidade multifacetada. Ao contrário, trata-
se de noções complexas e que comportam em cada sociedade inúmeras peculiaridades e contradições
internas. Como anota Fábio Konder Comparato, “Os países subdesenvolvidos não são totalmente ricos nem
totalmente pobres, assim como não se apresentam tampouco como países homogeneamente modernos ou
atrasados. Há sempre, no contexto do subdesenvolvimento, uma oposição ou tensão entre um pólo rico e um
pólo pobre, um setor moderno e um setor arcaico” (COMPARATO, Fábio Konder. Planejar o
Desenvolvimento: a Perspectiva Institucional. In COMPARATO, Fábio Konder. Para Viver a Democracia.
São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 103).
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irreversível50. Desenvolvimento e progresso, entretanto, não são noções coincidentes,

embora em ambas remanesça subjacente o sentido de avanço. O desenvolvimento, para

parte dos estudiosos, conteria a idéia de um avanço de natureza essencialmente positiva, o

que não necessariamente se dá com o progresso, que não possui um sentido unívoco

positivo51. A concepção idealística de progresso, é certo, o via como um fenômeno

universal necessário, levado a efeito por um princípio espiritual, constituindo um processo

contínuo e sem possibilidade de retrocesso, o qual, se observado, seria no máximo

aparente52. Porém, os próprios autores que adotam uma concepção iluminista de progresso

assumiram uma postura crítica em relação à atividade humana e ao processo histórico,

identificando épocas de progresso, de decadência ou de retrocesso. O andamento retilíneo

do progresso foi combatido ainda no século XVIII por Giovarini Batista Vico, que não só

afirmou que embora o progresso seja determinante para o desenvolvimento das ciências e

das artes o mesmo não se dá no campo da moral, como também admitiu que a decadência é

componente do progresso, sustentando que a barbárie pode suceder a civilização – como

teria ocorrido na Idade Média – e propondo por isso um andamento espiral53. No século

XX a idéia de progresso, após uma visão romântica inicial, entrou definitivamente em

crise, por vários fatores, dentre os quais: as teorias evolucionistas de Darwin e Wallace,

que não admitiam as idéias de progresso e retrocesso, de bem ou mal; a noção de

irracionalidade do desenrolar da História; e o fato de que o progresso científico e

tecnológico significou também a consolidação de ameaças globais de destruição total54.

                                                                                                                                                                               
49 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 53.
50 RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, significados e conseqüências. Rio
de Janeiro: Renovar, 2007, p. 11.
51 Nem todos autores, obviamente, adotam essa distinção. Pinto Ferreira menciona, por exemplo, que Gilbert
Blardone, ao distinguir os conceitos de crescimento, desenvolvimento e progresso no estudo denominado O
Circuito Econômico, de 1962, afirma que o progresso supõe a melhoria das condições de vida da maioria da
população (FERREIRA, Pinto. Sociologia do Desenvolvimento. 5ª edição, revista e atualizada. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 37). Por outro lado, é comum que os autores apontem a vagueza do
conceito de progresso, como o fez Celso Furtado, em mais de uma obra (Teoria e Política do
Desenvolvimento Econômico. 10ª edição, revista pelo autor. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 102; Pequena
Introdução ao desenvolvimento econômico: enfoque interdisciplinar. São Paulo: Ed. Nacional, 1980, p. 7).
52 BINETTI, Saffo Testoni. Verbete Progresso. In BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO,
Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 2. 12ª edição. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004, p.
1010.
53 BINETTI, Saffo Testoni. Verbete Progresso. In BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO,
Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 2. 12ª edição. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004, p.
1010.
54 Essas e outras questões ligadas ao esvaziamento e à impropriedade da noção de progresso no século XX
podem ser conferidas mo texto de BINETTI, Saffo Testoni. Verbete Progresso. In BOBBIO, Norberto,
MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 2. 12ª edição. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 2004, pp. 1013-1015. Dentre os autores atuais, vale destacar John Gray, que critica
duramente a crença na ciência e no progresso: “A idéia de progresso é apenas o anseio de imortalidade numa
visão tecnofuturista. A sanidade não é encontrada aqui, nem nas carcomidas eternidades dos místicos”
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Teríamos feito uma barganha faustiana55 em relação à crença no progresso técnico. Em

1969, o preâmbulo da Declaração Sobre Progresso Social e Desenvolvimento, da

Assembléia Geral das Nações Unidas, lamentou o progresso inadequado que se verificava

na situação social mundial, apesar dos esforços dos Estados e da comunidade

internacional56. Celso Furtado, em obra clássica publicada 197457, pouco depois da

Conferência de Estocolmo de 1972 na qual se debateu o Ecodesenvolvimento58, porém

bem antes da consolidação da idéia de desenvolvimento sustentável e da proliferação dos

debates sobre aquecimento global, chamou a atenção para o caráter predatório da

civilização e dos processos irreversíveis de degradação do mundo físico, dentre os quais a

elevação da temperatura, afirmando ser ingênuo imaginar que estes problemas seriam

solucionados necessariamente através do progresso tecnológico, como se a aceleração

desse mesmo progresso tecnológico não fosse, ao contrário, um dos agravantes da situação.

Essas observações podem servir de indicativo de que ocorreu um certo distanciamento

entre as ciências, especialmente no que concerne à ciência econômica, e a ética, o que tem

lavado autores contemporâneos a tentar reaproximá-las59.

Essa reaproximação, ao nosso ver, pode ter como um de seus instrumentos a adoção de

mecanismos de promoção da igualdade que valorizem a dimensão da justiça distributiva e

que atuem em relação ao produto excedente do processo de crescimento econômico,

evitando-se a concentração de renda e o aprofundamento das desigualdades. Ao mesmo

tempo, o processo de efetivo desenvolvimento não poderá descuidar do fato de que

diversas necessidades humanas, para serem satisfeitas, dependem de mecanismos que

                                                                                                                                                                               
(GRAY, John. Cachorros de Palha: reflexões sobre humanos e outros animais. 4ª edição. Rio de Janeiro:
Record, 2006, p. 212).
55 A respeito, vide o verbete faustian bargain, em HIRSCH JR., E.D., KETT, Joseph F., TREFIL, James
(eds). The New Dictionary of Cultural Literacy. 3ª edição. Boston: Houghton Mifflin Company, 2002.
56 “Regretting the inadequate progress achieved in the world social situation despite the efforts of States and
the international community”. Resolução 2542 (XXIV), de 11 de dezembro de 1969. Texto integral
disponível no site http://www.un-documents.net/a24r2542.htm, acesso em 10/06/2008.
57 FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico (texto extraído da primeira parte de O mito do
Desenvolvimento Econômico, Paz e Terra, 1974). Coleção Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, pp. 12-
13.
58 A conferência será abordada de maneira mais detida adiante.
59 Sobre o tema, abordando inclusive a questão do egoísmo ético, vide, dentre outros, BORGES, Daniel
Damásio. Ética e Economia – Fundamentos para uma reaproximação. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do,
(org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, pp. 1-51. Cabe desde logo anotar
que a noção de desenvolvimento humano adotada pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, assim como a proposta do economista indiano Amartya Sen no sentido de entender o
desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais das pessoas (SEN, Amartya Kumar.
Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000), que serão abordadas adiante,
possuem potencial para auxiliar a reaproximação entre ética e economia.
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concretizem outra projeção da justiça, tendo em vista que diz respeito a fenômenos não

quantificáveis economicamente, como, por exemplo, a aceitação do pluralismo cultural60.

Nessa ótica, faz-se necessário também promover a igualdade no que concerne à dimensão

da justiça relativa ao reconhecimento de identidades61.

Verifica-se, assim, que o fenômeno do desenvolvimento não abrange apenas a perspectiva

normalmente identificada como desenvolvimento econômico, consubstanciando um

processo mais amplo e mais abrangente do que o crescimento quantitativo da economia,

ainda que se abrace a visão mais ampla de desenvolvimento econômico, que prega a

mudança de estrutura e a melhor redistribuição de renda com vistas à melhoria qualitativa

das condições de vida da população em geral. Já se alertou, inclusive, que a idéia de

desenvolvimento econômico, mesmo que nessa visão mais positiva, pode não passar de um

mito que termina por servir aos interesses de dominação dos países do centro em relação à

periferia. O alerta vem, dentre outros, de Celso Furtado, que desmontou a tese de que os

países subdesenvolvidos podem atingir o desenvolvimento econômico alcançado pelos

países que lideraram a revolução industrial. O modelo de desenvolvimento econômico e os

padrões de consumo dos países ricos não são universalizáveis, as economias da periferia

nunca serão desenvolvidas nesse padrão, e a afirmação contrária, ilusória, nada mais é do

que uma prolongação do mito do progresso, e consubstancia uma idéia que tem sido

historicamente útil para mobilizar os povos periféricos e convencê-los a aceitar sacrifícios

enormes, bem como para legitimar a destruição de formas de cultura supostamente arcaicas

e do meio físico62. A utopia de que o desenvolvimento econômico será capaz de levar os

excluídos do planeta a obterem padrões de vida similares aos da minoria da humanidade

                                                          
60 “O desenvolvimento humano exige mais do que saúde, educação, um padrão de vida digno e liberdade
política. A identidade cultural dos povos deve ser reconhecida e aceita pelo Estado, e as pessoas devem ser
livres de exprimir essa identidade sem serem discriminadas noutros aspectos das suas vidas. Em resumo: a
liberdade cultural é um direito humano e um aspecto importante do desenvolvimento humano – e, assim,
merecedora de atenção e ação do Estado” (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 6).
61 As duas dimensões da justiça necessárias à promoção da igualdade serão retomadas adiante.
62 Esse mecanismo, de utilizar o discurso do progresso e da luta contra o subdesenvolvimento como
justificativa de sacrifícios para a população que, na verdade, servem para perpetuar vantagens de certos
grupos, não passou desapercebido do olhar de Florestan Fernandes, que o identificou no cenário interno
brasileiro. Em conferência proferida em 06 de agosto de 1959, para a CIESP e a FIESP, disparou: “Em todas
as situações de mudança rápida, surgem indivíduos ou grupos de indivíduos que exploram, calculadamente,
propósitos altruísticos com fins particulares. Doutro lado, ainda que sem intenções inconfessáveis, grupos
inteiros de indivíduos tendem a encarar como legítima a perpetuação de certas vantagens. Os dois fenômenos
são visíveis, na cena brasileira, mostrando, aqui e ali, como industriais modernos e seus prepostos procuram
tirar vantagens, lícitas ou ilícitas, de uma ideologia [desenvolvimento e industrialização] que se tornou
socialmente inatacável” (FERNANDES, Florestan. Mudanças Sociais no Brasil: aspectos do
desenvolvimento da sociedade brasileira. 3ª edição. São Paulo: DIFEL, 1979, p. 75).
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que vive nos países industrializados é uma crença irrealizável por diversos motivos, dentre

os quais a constatação de que se tal hipótese ocorresse haveria enorme pressão sobre os

recursos não renováveis e aumento de poluição ambiental tão significativos que haveria um

colapso no sistema econômico mundial. Essa crença, entretanto, serve de razão

justificadora de formas de dependência nas relações mundiais e tem desviado a atenção

para objetivos abstratos como investimentos, exportações e crescimento, ao invés de

centrá-la naquilo que deveria ser a tarefa básica: identificar as necessidades fundamentais

da coletividade e as possibilidades abertas ao Homem pelo avanço da ciência no sentido de

alcançá-las63.

A insuficiência da noção de crescimento e de desenvolvimento econômico repercutiu no

âmbito da economia e de outras ciências sociais, tendo sido objeto dos mais diversos

estudos e teorias. Vários desses estudos tiveram por objeto as relações entre o

desenvolvimento econômico e o meio ambiente. As questões ambientais ganharam

destaque e maior relevância a partir da última década de 6064. Alguns países em

desenvolvimento de início apresentaram certa resistência, pois viam no tema um obstáculo

às pretensões desenvolvimentistas e de industrialização, que inevitavelmente trariam

passivos ambientais. Os debates ficaram centrados entre a idéia de crescimento zero de um

lado o crescimento em primeiro lugar, ou a qualquer custo, de outro.

O conhecido debate sobre o crescimento zero envolve o relatório do denominado Clube de

Roma, intitulado “Os limites do crescimento”, publicado em 1972 por Donella H.

Meadows, Dennis l. Meadows, Jorgen Randers e William W. Behrens III65, e as opiniões

de autores como Nicolas Georgescu-Roegen. De certa forma, trata-se de uma retomada da

teoria malthusiana sobre a progressão geométrica da população em contraste com a

progressão aritmética da produção de alimentos, o que levaria a um desequilíbrio gerador

                                                          
63 FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico (texto extraído da primeira parte de Omito do
Desenvolvimento Econômico, Paz e Terra, 1974). Coleção Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, pp. 8,
11-13, 88-89.
64 Em geral, a História da humanidade anterior ao século XX não registra que as preocupações com a
preservação da natureza tenham ocupado uma posição central ou de elevado destaque nas discussões
filosóficas e jurídicas. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que os recursos ambientais eram abundantes, e
o estágio do desenvolvimento tecnológico da sociedade não oferecia maiores riscos. Como marco mais
próximo de mudança de paradigma podemos citar a utilização da bomba atômica na II Guerra Mundial, que
trouxe à tona, dentre inúmeras outras preocupações, a questão da possibilidade de sérios danos ambientais.
65 Um resumo do estudo foi disponibilizado pelo Clube de Roma no seu site na internet:
http://www.clubofrome.org/docs/limits.rtf, acesso em 25/06/2008.
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de fome e pobreza de maneira generalizada66. Sob os auspícios do Clube de Roma,

fundado em 1968, o relatório foi elaborado por uma equipe de especialistas, tendo à frente

o Professor Meadows, do Massachusetts Institute of Technology – MIT. O estudo sugeria

que o avanço tecnológico não seria suficiente para garantir as condições necessárias para o

planeta suportar o crescimento da população, tendo em vista o esgotamento dos recursos

naturais e das fontes de energia, além do aumento da poluição. Uma das suas conclusões é

a de que se as presentes tendências de crescimento da população mundial, industrialização,

poluição, produção de alimentos e degradação dos recursos continuarem inalterados, os

limites de crescimento do planeta serão alcançados nos próximos cem anos, e o resultado

mais provável será um súbito e incontrolável declínio tanto na população como na

capacidade industrial67. O declínio da população estaria ligado à fome e à poluição. Além

disso, seria necessário escolher entre crescimento e qualidade do meio ambiente, que

seriam excludentes. O tom apocalíptico deu ensejo a muitas críticas ao relatório68, dentre

as quais a de Ignacy Sachs, para quem os zeristas fizeram confusão com dois temas

problemáticos, porém diferentes: a taxa de crescimento e a taxa de exploração da

natureza69. A idéia de crescimento zero terminou rejeitada por razões de ordem social70.

A tese do crescimento em primeiro lugar preconizava o rápido crescimento como solução

para todos os problemas, pois ajustaria automaticamente todas as dimensões do

desenvolvimento através das novas riquezas ou forneceria os meios para a melhoria das

condições assim que fosse atingido um produto per capita mais alto, e também terminou

não sendo adotada71.

                                                          
66 MALTHUS, Thomas Robert. An essay on the Principle of Population. Mineola: Dover Publications, 2007.
O trabalho foi originalmente publicado em 1798, e desde então tem sido objeto de acalorados debates. Os
neomalthusianos acreditam que o problema do crescimento pode ser amenizado pelo desenvolvimento
tecnológico, capaz de fazer a produção de alimentos aumentar, e pelo planejamento familiar, que faria o
crescimento demográfico sofrer redução.
67 MEADOWS, Donella H., MEADOWS, Dennis l., RANDERS, Jorgen. Limites do crescimento: a
atualização de 30 anos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007.
68 Sobre as discussões deflagradas a partir do relatório do Clube de Roma vide, dentre muitos outros,
CORAZZA, Rosana Icassatti. Tecnologia e Meio Ambiente no Debate sobre os Limites do Crescimento:
Notas `a Luz de Contribuições Selecionadas de Georgescu-Roegen. In Revista Economia, Brasília, v.6, n.2,
Jul./Dez. 2005, pp. 435–461.
69 Economia e Ecologia. In SACHS, Ignacy. Rumo à Ecossocioeconomia: teoria e prática do
desenvolvimento. Organização de Paulo Freira Vieira. São Paulo: Cortez, 2007, p. 77.
70 “A rejeição à opção do crescimento zero foi ditada por óbvias razões sociais. Dadas as disparidades de
receitas entre as nações e no interior delas, a suspensão do crescimento estava fora de questão, pois isso
deterioraria ainda mais a já inaceitável situação da maioria pobre” (SACHS, Ignacy. Caminhos para o
desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002, p. 52).
71 SACHS, Ignacy O desafio do meio ambiente. In SACHS, Ignacy. Rumo à Ecossocioeconomia: teoria e
prática do desenvolvimento. Organização de Paulo Freira Vieira. São Paulo: Cortez, 2007, pp. 203-204.
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Uma espécie de compromisso entre essas teorias72 viria em um dos marcos do debate

mundial sobre as questões ambientais, que ocorreu em 1972, quando se realizou a

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que teve lugar em Estocolmo,

na qual restou afirmada a inter-relação entre desenvolvimento e meio ambiente, inclusive

com a ampliação do conteúdo da degradação ambiental, que passou a abranger os efeitos

do subdesenvolvimento73. A Conferência deu origem ao Programa das Nações Unidas para

o Meio Ambiente, com sede no Quênia, com o objetivo de promover liderança e fomentar

parcerias visando proteger o meio ambiente, inspirando, informando e capacitando nações

e povos a melhorar sua qualidade de vida sem comprometer a das futuras gerações74. As

discussões ocorridas durante e após a Conferência de Estocolmo resultaram na inserção no

contexto dos debates mundiais de temas como poluição da pobreza75 e

ecodesenvolvimento. Este último tem o seu conceito atribuído ao Secretário-Geral da

Conferência, Maurice Strong76, como uma nova estratégia baseada na utilização criteriosa

dos recursos humanos e naturais, inicialmente no plano local das áreas rurais e

posteriormente também no âmbito das cidades dos países Terceiro Mundo77. A extensão do

ecodesenvolvimento às cidades tem como marco a Declaração de Cocoyoc, no México, em

1974. O ecodesenvolvimento pode ser definido como o desenvolvimento que, em cada eco-

região, consiste nas soluções específicas de seus problemas particulares, levando em

conta os dados ecológicos da mesma forma que os culturais, as necessidades imediatas,

como também aquelas de longo prazo78.

                                                          
72 Sobre o meio-termo atingido, vide SACHS, Ignacy O desafio do meio ambiente. In SACHS, Ignacy. Rumo
à Ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. Organização de Paulo Freira Vieira. São Paulo:
Cortez, 2007, pp. 208-209.
73 CORDANI, Umberto G. As Ciências da Terra e a mundialização das sociedades. In Estudos avançados,,
Set./Dez. 1995, vol. 9, n° 25, p.13-27.
74 http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=43, acesso em 21/06/2008.
75 A “poluição da pobreza” refere-se a questões ligadas à saúde pública, como higiene e alimentação, e ao
saneamento básico, ao passo em que a “poluição da riqueza” resulta dos processos de produção industrial.
76 O termo ecodesenvolvimento teria sido lançado no Seminário de Founex, em 1971, que foi uma reunião
preparatória para a Conferência de Estocolmo. Cf. MARÉCHAL, Jean-Paul. De la religion de la croissence à
l’exigence de dévellopment durable. In MARÉCHAL, Jean-Paul, QUENAULT, Béatrice (dir.). Le
Dévellopment Durable: une perspective pour le XXIe siècle. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2005,
p. 37. Entretanto, o termo não apareceu no relatório final, denominado Founex Report (disponível em
http://www.isc.niigata-u.ac.jp/~miyatah/nu/2004/env_and_socity/founex_report1971.pdf, acesso em
21/06/2008).
77 Cf. LAYRARGUES, Philippe Pomier. Do Ecodesenvolvimento ao Desenvolvimento Sustentável: evolução
de um conceito? In Proposta, 1997, 25 (71), pp. 05-10.
78 Verbete Ecodesenvolvimento. In KRIEGER, Maria da Graça, MACIEL, Anna Maria Becker, ROCHA,
João Carlos de Carvalho, FINATTO, Maria José Bocorny, BEVILACQUA, Cleci Regina (orgs.). Dicionário
de Direito Ambiental: terminologia das leis do meio ambiente. Porto Alegre: Ed. Universidade, UFRGS,
Procuradoria Geral da República, 1998, p. 146.
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A idéia de ecodesenvolvimento foi evoluindo no correr do tempo, sendo lapidada, dentre

outros, por Ignacy Sachs, que se dedicou ao estudo dos princípios gerais e das estratégias

desta projeção do desenvolvimento79, cujas premissas, ao seu ver, seriam eficiência

econômica, justiça social e prudência ecológica80. Além disso, identificou as cinco

dimensões do ecodesenvolvimento em termos de sustentabilidade, que devem ser

simultaneamente satisfeitas81: a) sustentabilidade social, segundo a qual o

desenvolvimento deve ser subsidiado por uma visão do que seja uma boa sociedade, com

maior equidade na distribuição da renda e menor abismo entre ricos e pobres; b)

sustentabilidade econômica, viabilizada pela alocação e gerenciamento eficiente dos

recursos e fluxo constante dos investimentos públicos e também privados; c)

sustentabilidade ecológica, através da utilização de várias ferramentas dirigidas à

preservação ambiental; d) sustentabilidade espacial, visando obter uma configuração mais

equilibrada entre as áreas rurais e urbanas, com melhor distribuição territorial não só dos

assentamentos humanos mas também das atividades econômicas; e) sustentabilidade

cultural, que inclui a busca de raízes endógenas dos modelos de modernização e dos

sistemas agrícolas integrados, com processos de mudança que preservem a continuidade

cultural e utilizem o conceito de ecodesenvolvimento em diversas soluções que se ajustem

às especificidades dos contextos sócio-ecológicos em que estão inseridas.

Alguns autores entendem que o ecodesenvolvimento e o desenvolvimento sustentável são

sinônimos82, enquanto outros vêem o segundo como a evolução ou conceito aprimorado do

primeiro83.

                                                          
79 Um panorama geral do pensamento de Ignacy Sachs, desde a reunião de Founex em 1971 até o ano 2000,
pode ser encontrado na coletânea de artigos publicada com o nome de Rumo à Ecossocioeconomia: teoria e
prática do desenvolvimento (organização de Paulo Freira Vieira. São Paulo: Cortez, 2007).
80 SACHS, Ignacy. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. SP. Vértice. 1986.
81 SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI. In SACHS, Ignacy. Rumo à
Ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. Organização de Paulo Freira Vieira. São Paulo:
Cortez, 2007, pp. 181-183.
82 Por exemplo Elida Séguin (Desenvolvimento sustentável. In MARCIAL, Danielle, ROBERT, Cinthia,
SÉGUIN, Elida - coords. Direito do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, pp. 69-81).
83 O próprio Ignacy Sachs parece não dar muita atenção à distinção: “Quer seja denominado
ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, a abordagem fundamentada na harmonização de
objetivos sociais, ambientais e econômicos não se alterou desde o encontro de Estocolmo até as conferências
do Rio de Janeiro, e acredito que ainda é válida (...)” (SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento
sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002, p. 54). Em todo caso, para um panorama sobre as
aproximações e diferenças entre ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável vide, dentre outros,
LAYRARGUES, Philippe Pomier. Do Ecodesenvolvimento ao Desenvolvimento Sustentável: evolução de
um conceito? In Proposta, 1997, 25 (71), pp. 05-10.
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A sociedade também tem um importante papel na construção deste conceito. Podemos

destacar a União Internacional para a Conservação da Natureza84, conhecida pela sua sigla

em inglês IUCN, que tem tido um papel relevante na afirmação da idéia de

desenvolvimento sustentável. No ano de 1978, a 14ª Sessão da Assembléia Geral da IUCN,

reunida em Ashkhabad, na então União Soviética, demonstrou preocupação com a

possibilidade de projetos petroquímicos em Palau, na micronésia, serem tão destrutivos ao

meio ambiente marinho que pudessem impedir o desenvolvimento sustentável85. Em 1980

aquela entidade elaborou um plano de ação que definiu e pugnou por uma política de

desenvolvimento sustentável e pelo fortalecimento do direito ambiental86. No ano seguinte,

na 15ª Sessão da sua Assembléia Geral, reunida em Christchurch, Nova Zelândia,

conclamou os governos a desenvolver estratégias que combinassem políticas para a

população, produção e consumo, utilização sustentável dos recursos naturais e conservação

do meio ambiente, declarando ainda que a preservação ambiental e o desenvolvimento

sustentável são compatíveis, e que questões relacionadas à conservação da natureza devem

ser integradas aos planos de desenvolvimento e aos processos decisórios de todas as

nações87. e em 1986 promoveu na cidade de Ottawa a conferência “Conservação e

Desenvolvimento: Implementando a Estratégia de Conservação Mundial”, na qual a

necessidade de um desenvolvimento sustentável à luz da equidade foi largamente

debatido88. Na ocasião foram identificados cinco princípios do desenvolvimento

sustentável e eqüitativo, que seriam89: a) integrar desenvolvimento e conservação da

natureza; b) satisfazer as necessidades humanas fundamentais; c) buscar equidade e justiça

                                                          
84 A International Union for Conservation of Nature – IUCN, fundada em 1948, é provavelmente a primeira
organização voltada à proteção do Meio Ambiente no mundo, e hoje é a maior rede de profissionais ligados à
temática da conservação, congregando mais de mil organizações de cento e quarenta países, com
aproximadamente dez mil cientistas e estudiosos. Para uma descrição da entidade vide
http://cms.iucn.org/about/index.cfm, acesso em 21/06/2008.
85 Disponível em http://www.iucn.org/congress/2004/documents/IUCN_previous_Congress_outputs_en.pdf,
acesso em 21/06/2008.
86 Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living. International Union for Conservation of Nature
(IUCN), United Nations Environment Programme (UNEP), Worldwide Fund for Nature (WWF), 1980. A
obra ganhou edições posteriores. Apud ROBINSON, Nicholas A. The IUCN Academy of Environmental Law:
Seeking Legal Underpinnings for Sustainable Development. In Pace Environmental Law Review, v. 21,
2003-2004, pp. 325-353.
87 Disponível em http://www.iucn.org/congress/2004/documents/IUCN_previous_Congress_outputs_en.pdf,
acesso em 21/06/2008.
88 Os resultados podem ser conferidos em JACOBS, Peter, MUNRO, David A. (editores). Conservation with
equity: strategies for sustainable development: proceedings of the Conference on Conservation and
Development: Implementing the World Conservation Strategy, Ottawa, Canada, 31 May - 5 June 1986.
Gland: IUCN, 1987.
89 ASSED, Gustavo. Desenvolvimento Sustentável. In BARRAL, Welber (org.). Direito e Desenvolvimento:
análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Editora Singular, 2005, p.
82.
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social; d) conquistar autodeterminação social e respeito pela diversidade cultural; e e)

preservar a integridade ecológica. Os participantes definiram o desenvolvimento

sustentável como um paradigma emergente derivado de dois outros paradigmas correlatos,

também voltados à conservação, que seriam: a) a reação contra a teoria econômica do

laissez-faire, de forma a considerar os recursos naturais como externalidades e bens

inapropriáveis; b) o conceito de gestão de recursos ambientais.

A noção de desenvolvimento sustentável foi difundida a partir do famoso relatório da

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominado “O Nosso

Futuro Comum”, de 1987, conhecido também como Relatório Brundtland90. Segundo o

relatório, o desenvolvimento sustentável é aquele que provê as necessidades do presente

sem comprometer a possibilidade das gerações futuras proverem as suas próprias

necessidades91. Contém dois conceitos-chave, que são: a) o conceito de necessidades,

especialmente as principais necessidades da pobreza mundial, que devem ter prioridade; e

b) a consciência das limitações impostas pelo estado da tecnologia e da organização social

em relação à possibilidade ambiental de prover as necessidades presentes e futuras92.

Conforme o relatório, os objetivos do desenvolvimento econômico e social devem ser

definidos em termos de sustentabilidade ambiental em todos os países, sejam eles

desenvolvidos ou não. Além disso, o desenvolvimento envolve uma progressiva

transformação da economia e da sociedade. Dessa maneira, afirma o documento que em

essência o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança, no qual a exploração

dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a

mudança institucional estão todos em harmonia e melhoram o potencial presente e futuro

de satisfação das necessidades e aspirações humanas93.

O relatório foi feito a pedido das Nações Unidas, com o objetivo de estudar as questões

globais relativas ao meio ambiente e desenvolvimento, e sua forte repercussão mundial foi

                                                          
90 Documento A/42/427 das Nações Unidas, denominado “Our common future”. Gro Harlem Brundtland foi
Primeira Ministra da Noruega e presidiu a comissão que redigiu o relatório. Participou da comissão o
brasileiro Paulo Nogueira Neto.
91 “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs”. Relatório Brundtland (A/42/427), p. 54.
92 “It contains within it two key concepts: the concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the
world’s poor, to which overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of
technology and social organization on the environment’s ability to meet present and future needs”. Relatório
Brundtland (A/42/427), p. 54.
93 “In essence, sustainable development is a process of change in which the exploitation of resources, the
direction of investments, the orientation of technological development, and institutional change are all in
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um dos motivos que levaram à realização da Conferência das Nações Unidas sobre

Ambiente e Desenvolvimento, na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, conhecida como

UNCED-92 ou Rio-92. A Conferência do Rio deu origem a vários documentos: a) a

Agenda 2194; b) a Declaração do Rio de Janeiro para o Desenvolvimento e Meio

Ambiente95; c) a Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas96; d) a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas97; e) a Convenção sobre a

Diversidade Biológica98. Desses, os dois primeiros nos interessam mais particularmente no

presente instante.

A agenda 21 foi adotada em um processo de consenso do qual participaram governos e

instituições de 179 países, e veicula, em seus 40 capítulos, um plano de ação, de natureza

global mas que deve ser adotado também no âmbito nacional e local, que busca

implementar o paradigma do desenvolvimento sustentável em todas as atividades humanas

que produzem impacto ambiental99. A construção de um novo paradigma ambiental para o

século XXI já se infere a partir da própria denominação de “Agenda”, a qual remete à idéia

de um projeto de mudanças para o futuro. O preâmbulo do documento reconhece que o

mundo sofre de graves problemas, com disparidades entre as nações e no interior delas,

agravamento da pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo, além da deterioração

contínua dos ecossistemas dos quais depende o bem-estar de todos, e propõe que se planeje

o desenvolvimento a partir de uma visão que objetive a sustentabilidade, traduzida no

equilíbrio na utilização dos recursos ambientais e na justiça social. A partir da integração

das preocupações relativas ao meio ambiente e ao desenvolvimento e da dedicação de

maior atenção a esse tema, a Agenda 21 entende ser possível satisfazer as necessidades

básicas, elevar o nível da vida de todos, proteger e gerenciar mais eficazmente os

                                                                                                                                                                               
harmony and enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations”. Relatório
Brundtland (A/42/427), p. 57.
94 A/CONF.151/26.
95 A/CONF.151/26 (Vol. I). Texto original disponível em
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163, acesso em
12/06/2008. O texto em português pode ser encontrado no site
http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/MeioAmbiente/texto/texto_2.html, acesso em 12/06/2008.
Um balanço feito em 1997 sobre a aplicação e implementação dos princípios pode ser encontrado documento
E/CN.17/1997/8.
96 A/CONF.151/26 (Vol. III).
97 A Convenção foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 2.652, de 01.07.98.
98 Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 2.519, de 16.03.98.
99 A Agenda 21 foi amplamente divulgada e publicada em vários idiomas. A versão em português está
disponível no site do Ministério do Meio Ambiente:
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=575, acesso em
28/06/2008. O texto original em inglês está disponível no site das Nações Unidas:
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.htm, acesso em 28/06/2008.
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ecossistemas e construir um futuro mais próspero e seguro. Tais metas, entretanto, são

inalcançáveis pelas nações se consideradas isoladamente, mas factíveis através de uma

associação mundial em prol do desenvolvimento sustentável, a qual deve ter como

premissas a Resolução 44/228 da Assembléia Geral de 22 de dezembro de 1989, adotada

quando da convocação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento, e da aceitação da tese de que se faz necessário adotar uma abordagem

equilibrada e integrada das questões que dizem respeito ao meio ambiente e ao

desenvolvimento, especialmente nos processos decisórios.

A Declaração do Rio de Janeiro para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, reafirma a

Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotada

em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e em 21 princípios define parâmetros para o

Direito Ambiental Internacional e estabelece direitos e responsabilidades para os Estados.

Alguns merecem destaque. Logo no primeiro princípio coloca os seres humanos no centro

das preocupações com o desenvolvimento sustentável, reconhecendo o direito a uma vida

saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. O princípio 4 determina que para

alcançar o desenvolvimento sustentável é necessário que a proteção ambiental seja

considerada parte integrante do processo de desenvolvimento, não podendo ser tratada de

maneira isolada. Por sua vez, o princípio 5 afirma ser requisito indispensável para o

desenvolvimento sustentável que todos, Estados e indivíduos, cooperem na execução da

tarefa essencial de erradicar a pobreza, como forma de reduzir as disparidades nos padrões

de vida e de atender melhor às necessidades da maioria da população mundial. A

prioridade, conforme o princípio 6, deve ser o atendimento das necessidades dos países em

desenvolvimento e daqueles ecologicamente mais vulneráveis. O princípio 8, de sua vez,

preconiza que para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais

elevada os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e

consumo, bem como promover políticas demográficas adequadas.

Verifica-se, assim, que o desenvolvimento sustentável procura conciliar o progresso

técnico com a natureza100, visando evitar que a fruição do necessário à satisfação das

necessidades atuais impeça as futuras gerações de terem suas próprias necessidades

                                                          
100 Essa é uma preocupação antiga e que perpassa a filosofia em geral. Como lembra Paulo de Bessa Antunes,
por exemplo, “A superação da alienação [o afastamento do Homem de sua essência verdadeira], por meio de
um projeto político que levasse o Homem a ter suas necessidades satisfeitas, para ele [Jean-Jacques
Rousseau] seria alcançada pela harmonia entre a natureza e a civilização” (ANTUNES, Paulo de Bessa.
Dano Ambiental: uma abordagem conceitual. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2000, pp. 35-36).
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satisfeitas em razão da degradação ambiental. Há, assim, nítida e íntima correlação entre a

preservação do meio ambiente e a possibilidade das atuais e futuras gerações usufruírem

todos os direitos humanos101.

Nesse sentido, Cristiane Derani anota que segundo os autores em geral a idéia de

desenvolvimento sustentável envolve duas condições: uma que pode ser chamada de

proporcionalidade econômica, a qual diz respeito à composição de valores materiais,

envolvendo interesses particulares de lucros; e outra dirigida a uma proporcionalidade

axiológica, que coordena valores de ordem moral e ética relativos à justa distribuição da

riqueza entre os países e no âmbito interno de cada um deles, e a interesses de bem-estar

coletivo. Essas duas condições, ainda segundo a autora, apesar de necessárias não são

suficientes para a construção da teoria do desenvolvimento sustentável, cujo conteúdo

passa também por uma idéia de relação intertemporal entre a atividade econômica atual e

os resultados que dela poderão retirar as gerações futuras. Por isso, a expansão da atividade

econômica deve se vincular a uma sustentabilidade de dupla natureza: econômica e

ecológica, em uma correlação de valores na qual o máximo econômico seja um reflexo do

máximo ecológico102.

Vale registrar, ainda que rapidamente, que muitos autores são céticos quanto à

possibilidade real de implementação de um desenvolvimento sustentável, o qual seria uma

proposta ecológica neoliberal revestida de roupagem reformista103, ou algo que tenta

conciliar duas noções contraditórias entre si104. Há, também, quem aponte a

incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e a globalização105. Outros

denunciam a mutilação e deturpação do conceito de desenvolvimento sustentável pela

                                                          
101 Sobre o tema, vide FONSECA, Fúlvio Eduardo. A convergência entre a proteção ambiental e a proteção
da pessoa humana no âmbito do direito internacional. In Revista Brasileira de Política Internacional, v. 50,
n. 1, jan./jun. 2007. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 2007, pp 121-138.
102 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, pp. 127-128.
103 Cf. LAYRARGUES, Philippe Pomier. Do Ecodesenvolvimento ao Desenvolvimento Sustentável:
evolução de um conceito? In Proposta, 1997, 25 (71), pp. 05-10.
104 Segundo Ignacy Sachs, esta é a posição dos autores malthusianos como Herman Daly (SACHS, Ignacy. O
desafio do meio ambiente. In SACHS, Ignacy. Rumo à Ecossocioeconomia: teoria e prática do
desenvolvimento. Organização de Paulo Freira Vieira. São Paulo: Cortez, 2007, p. 217).
105  “La logique de la mondialisation néo-libérale s’oppose aux impératifs d’um authentique dèveloppment”.
PASSET, René. Néolibéralisme ou développment durable: il faut choisir. In MARÉCHAL, Jean-Paul,
QUENAULT, Béatrice (dir.). Le Dévellopment Durable: une perspective pour le XXIe siècle. Rennes: Presses
Universitaires de Rennes, 2005, pp. 420.
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globalização neoliberal, atentando também para a necessidade de escolher entre ambos,

que seriam incompatíveis106.

Admitindo-se a possibilidade da concretização de um desenvolvimento sustentável, será

imperioso para tanto um planejamento estatal adequado, considerando que ações humanas

não planejadas podem provocar danos excessivos, desnecessários ou irreparáveis ao meio

ambiente. Não é à toa, portanto, que um dos instrumentos do desenvolvimento sustentável

seja a realização de estudos técnicos prévios que identifiquem os potenciais impactos à

natureza, as medidas mitigadoras e as alternativas possíveis107.

Logo após o encontro do Rio ocorreu um outro marco importante para a compreensão do

fenômeno do desenvolvimento, que também teve como uma de suas motivações a

incompletude do crescimento econômico. Trata-se da Cúpula de Copenhagen, realizada

entre os dias 06 a 12 de março de 1995, cujo tema central foi o desenvolvimento social, que

resultou na elaboração de dois documentos, Declaração de Copenhague sobre o

Desenvolvimento Social e o Programa de Ação da Cúpula Mundial sobre o

Desenvolvimento Social108.

A Declaração reconheceu que pessoas no mundo todo têm necessidades urgentes derivadas

de problemas sociais profundos, dentre os quais a pobreza, o desemprego e a exclusão

social109, e afirmou a convicção de que o desenvolvimento social e a justiça social são

indispensáveis para a obtenção e manutenção da paz e segurança dentro das nações e entre

elas, e que para tanto é necessário o respeito a todos os direitos humanos e liberdades

fundamentais110. Além disso, firmou o profundo convencimento de que o desenvolvimento

econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental são interdependentes e

constituem componentes de reforço do desenvolvimento sustentável, que é o paradigma

                                                          
106 PASSET, René. Néolibéralisme ou développment durable: il faut choisir. In MARÉCHAL, Jean-Paul,
QUENAULT, Béatrice (dir.). Le Dévellopment Durable: une perspective pour le XXIe siècle. Rennes: Presses
Universitaires de Rennes, 2005, pp. 419-422.
107 No Brasil esse estudo é previsto constitucionalmente, no artigo 225, § 1º, IV.
108 A/CONF.166/9.
109 “We acknowledge that the people of the world have shown in different ways an urgent need to address
profound social problems, especially poverty, unemployment and social exclusion, that affect every country”
(A/CONF.166/9, p. 5).
110 “We share the conviction that social development and social justice are indispensable for the achievement
and maintenance of peace and security within and among our nations. In turn, social development and social
justice cannot be attained in the absence of peace and security or in the absence of respect for all human
rights and fundamental freedoms” (A/CONF.166/9, p. 5).
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dos esforços para alcançar uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas111. Restou

reconhecido também, retomando os debates do Rio, que as pessoas são o centro das

preocupações com o desenvolvimento sustentável, e que elas devem ter uma vida rica e

produtiva em harmonia com o meio ambiente112. Os chefes de Estado e de governo

presentes comprometeram-se com uma visão política, econômica, ética e espiritual do

desenvolvimento social, baseada na dignidade humana, direitos humanos, igualdade,

respeito, paz, democracia, responsabilidade e cooperação mútuas, e pleno respeito pelos

valores religiosos e éticos e pela cultura das pessoas113.

Lindgren Alves aponta que embora a abrangência do tema tenha tornado difícil identificar

objetivamente o foco principal das decisões de Copenhagen, os documentos denotam uma

determinação clara no sentido do entendimento e da promoção do desenvolvimento não

como um fim em si mesmo, mas sim como meio direcionado ao aperfeiçoamento da vida

humana, baseado no respeito e na implementação dos direitos fundamentais, conferindo

assim à expressão desenvolvimento social um sentido humanista114.

Nesse sentido, o desenvolvimento envolve, além da questão do crescimento, a dimensão

social, e abarca temas como democracia, justiça social e autonomia estatal115. O

desenvolvimento, portanto, deve adotar uma abordagem baseada nos direitos humanos.

Boaventura de Souza Santos e César Rodríguez dissertam sobre as alternativas à idéia

tradicional de desenvolvimento econômico, tendo em vista que esta, ao adotar uma ênfase

evidente nos resultados macroeconômicos, marginalizou outros objetivos sociais,

econômicos e políticos, como, por exemplo, a participação democrática nos mecanismos

de tomada de decisões, a distribuição eqüitativa dos frutos do desenvolvimento e a

                                                          
111 “We are deeply convinced that economic development, social development and environmental protection
are interdependent and mutually reinforcing components of sustainable development, which is the framework
for our efforts to achieve a higher quality of life for all people” (A/CONF.166/9, p. 5).
112 “We acknowledge that people are at the centre of our concerns for sustainable development and that they
are entitled to a healthy and productive life in harmony with the environment” (A/CONF.166/9, p. 5).
113 “We heads of State and Government are committed to a political, economic, ethical and spiritual vision
for social development that is based on human dignity, human rights, equality, respect, peace, democracy,
mutual responsibility and cooperation, and full respect for the various religious and ethical values and
cultural backgrounds of people” (A/CONF.166/9, p. 9).
114 ALVES, Lindgreen. A Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social e os paradoxos de Copenhague.
In Revista Brasileira de Política Internacional, v. 40, n. 1. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações
Internacionais, 1997, pp 148-149.
115 WOLKMER, Antônio Carlos; WOLKMER, Maria de Fátima S. Direitos Humanos e Desenvolvimento. In
BARRAL, Welber (org.). Direito e Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do
desenvolvimento. São Paulo: Editora Singular, 2005, p. 63.
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proteção ambiental116. Apontam os autores três vertentes, que seriam alternativas à

globalização neoliberal: as formas cooperativas de produção, com base no cooperativismo

e associativismo; as economias populares e o desenvolvimento alternativo na periferia e

na semiperiferia; e as diversas alternativas de desenvolvimento. Busca-se, desta forma,

modelos de produção fora do paradigma capitalista clássico. Mencionam a noção de

desenvolvimento alternativo, a qual se inspira em valores como igualdade e cidadania,

promovendo a inclusão plena dos setores marginalizados não só na produção, mas também

no usufruto dos resultados do desenvolvimento. Além disso, o desenvolvimento alternativo

não rejeita o crescimento econômico, mas pretende limitá-lo e subordiná-lo a imperativos

não econômicos, e propõe, ainda, que a concepção tradicional de projetos de

desenvolvimento econômico a partir de cima (top-down development) seja substituída por

um desenvolvimento de base, ou de baixo para cima (bottom-up development), com o

deslocamento do poder de decisão do Estado e das elites econômicas para a sociedade

civil, cujos atores principais seriam os sujeitos coletivos, as comunidades marginalizadas,

que tradicionalmente são vistas como objetos e não como sujeitos do desenvolvimento117.

Nessa concepção cabem diversas iniciativas, como, por exemplo, a adoção do paradigma

de desenvolvimento sustentável118 e o etnodesenvolvimento119.

Uma outra evidência de que a idéia de desenvolvimento econômico é insuficiente é o fato

de que as Nações Unidas começaram a trabalhar com a noção de desenvolvimento humano,

que, dentre outras conseqüências, trouxe novos índices de aferição de desenvolvimento120,

tal como preconizado por Celso Furtado.

A noção de desenvolvimento humano já estava presente na Resolução 2626 (XXV) da

Assembléia Geral das Nações Unidas, de 24 de outubro de 1970121, que instituiu a

Estratégia de Desenvolvimento Internacional para a Segunda Década para o

                                                          
116 SANTOS, Boaventura de Souza, RODRÍGUEZ, César. Para ampliar o cânone da produção. In
SANTOS, Boaventura de Souza (org.). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 45.
117 SANTOS, Boaventura de Souza, RODRÍGUEZ, César. Para ampliar o cânone da produção. In
SANTOS, Boaventura de Souza (org.). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, pp. 46-47.
118 SANTOS, Boaventura de Souza, RODRÍGUEZ, César. Para ampliar o cânone da produção. In
SANTOS, Boaventura de Souza (org.). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, pp. 48-49.
119 O etnodesenvolvimento será estudado no capítulo 3.
120 Em especial o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, que será visto adiante.
121 A/8124 e A/8124/Add.1.
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Desenvolvimento das Nações Unidas122. O preâmbulo daquele documento anunciou a

necessidade de assegurar um nível mínimo de vida que fosse adequado à dignidade

humana através do progresso econômico e social e do desenvolvimento, pois, apesar dos

esforços ainda havia pessoas subalimentadas, com déficit educacional, e desempregadas123.

Também afirmou que o principal objetivo do desenvolvimento é implementar uma

melhoria sustentada no bem-estar do indivíduo, que resta inatingido quando persistem

privilégios indevidos, riqueza extrema e injustiça social. Para alcançá-lo, preconizou a

necessidade de adoção de uma estratégia de desenvolvimento global baseada em uma ação

conjunta e concentrada dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, em todas as

esferas da vida econômica e social: indústria, agricultura, comércio, finanças, emprego,

educação, saúde, moradia, ciência e tecnologia124. Asseverou, também, que como o

objetivo principal do desenvolvimento é assegurar a todas as pessoas o incremento das

oportunidades para uma vida melhor, é essencial obter uma distribuição de riqueza e renda

mais igualitária125. O documento foi além, e dedicou um tópico específico ao

desenvolvimento humano, o qual foi, portanto, expressamente mencionado, tendo sido

indicadas várias medidas para serem adotadas pelos países em desenvolvimento com o

auxílio dos países desenvolvidos e de organizações internacionais, no campo do

crescimento demográfico, geração de emprego e programas de educação, saúde, nutrição,

moradia e meio ambiente126. O crescimento econômico, assim, interrelacionava-se cada

vez mais com as questões sociais no contexto do desenvolvimento.

A adoção da noção de desenvolvimento humano no âmbito do Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, é reflexo direto, ainda, da Declaração das

Nações Unidas sobre direito ao desenvolvimento, de 04 de dezembro de 1986127, e da

                                                          
122 A primeira Década das Nações Unidas Para o Desenvolvimento foi instituída pela Resolução 1710 (XVI),
de 19 de dezembro de 1961, e a preocupação era quase que exclusivamente com o desenvolvimento
econômico no sentido do crescimento da economia, embora tenha sido citada a necessidade de medidas para
acelerar a eliminação do analfabetismo, da fome e das doenças, bem como para promover a educação (§ 4,
letras “d” e “e”, da resolução 1710 [XVI]).
123 Resolução 1710 (XVI), §§ 1 e 3.
124 Resolução 1710 (XVI), § 7.
125 Resolução 1710 (XVI), § 18.
126 Resolução 1710 (XVI), §§ 65-72.
127 A/RES/41/128. Texto original disponível no site http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm,
acesso em 12/06/2008. Uma versão em português pode ser encontrada no site
http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/Desenvolvimento/texto/texto_3.html, acesso em
12/06/2008. A declaração será vista mais detidamente um pouco mais adiante.
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Resolução 41/133, da mesma data128, as quais serão estudadas adiante. Estes dois últimos

documentos, como aponta Cançado Trindade129, fizeram com que o PNUD revisse as

linhas gerais que orientaram as três primeiras Décadas das Nações Unidas para o

Desenvolvimento. A noção de desenvolvimento no âmbito das Nações Unidas foi adaptada

à nova filosofia sobre o direito ao desenvolvimento, que passou a ser considerado um

direito humano inalienável de todas as pessoas e povos130. O PNUD desde 1990 elabora

relatórios anuais globais de desenvolvimento humano, e a partir dessa iniciativa foram

redigidos também relatórios regionais e nacionais131. Todos esses relatórios incorporam a

noção de desenvolvimento humano, e permitem avaliar os avanços e retrocessos desse

processo.

Além da Declaração do direito ao desenvolvimento e da Resolução 41/133, especialmente

fundamentais para a formatação do conceito de desenvolvimento humano foram, ainda, as

idéias de Amartya Sen132. O enfoque deste autor sobre o desenvolvimento foi decisivo não

só na formulação, mas, também, na evolução conceitual do desenvolvimento humano, o

que se nota desde o primeiro relatório de 1990. Além disso, Amartya Sen teve participação

intensa e efetiva na criação do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, que será

adiante examinado133.

                                                          
128 Texto original disponível no site
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/496/41/IMG/NR049641.pdf?OpenElement, acesso
em 12/06/2008.
129 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Paralelo dos Sistemas de
Proteção Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, pp. 107-108.
130 “Ao colocar a pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimentista, ela [a Declaração
do Direito ao Desenvolvimento] modificou a própria noção de desenvolvimento, antes medido
exclusivamente por critérios econômicos de crescimento e indicadores do tipo ‘renda nacional’ e ‘renda per
capita’, que nada informavam sobre a real situação das populações. Ela subjaz, portanto, ao conceito de
desenvolvimento humano hoje regularmente utilizado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas Para o
Desenvolvimento) para aferir o progresso real alcançado pelos Estados em benefício de suas populações”
(ALVES, José Augusto Lindgren. A Arquitetura Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: FTD,
1997, p. 210).
131 Os relatórios foram publicados em diversas línguas e estão disponibilizados na internet no site do PNUD:
http://hdr.undp.org/en/reports/, acesso em 25/06/2008.
132 Como se sabe, Amartya Sen ganhou o prêmio Nobel de economia em 1998.
133 Sakiko Fukuda-Parr, uma das principais responsáveis pelos relatórios de desenvolvimento humano de
1995 a 2004, faz uma análise do papel fundamental de Amartya Sen na concepção de desenvolvimento
humano e na criação do IDH no bojo do artigo denominado Operacionalizando as idéias de Amartya Sen
sobre capacidades, desenvolvimento, liberdade e direitos humanos - o deslocamento do foco das políticas de
abordagem do desenvolvimento humano (Disponível em
http://soo.sdr.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=206, acesso em
24/06/2008).
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O pensamento de Sen entende o desenvolvimento como um processo de expansão das

liberdades reais que as pessoas desfrutam134. Desenvolver-se significa eliminar os vários

tipos de restrições que impedem as pessoas de efetuarem livremente suas escolhas e que

lhes dificultam as oportunidades de exercício de sua ação racional. Dentre as principais

fontes de privação da liberdade estão a pobreza, a tirania, a carência de oportunidades

econômicas ou destituição social sistemática, a negligência nos serviços públicos, a

intolerância ou excessiva interferência de Estados repressores. Como conseqüências dessas

privações são obstadas, por exemplo, as liberdades das pessoas de saciarem a fome,

obterem nutrição satisfatória, adquirirem remédios para tratarem doenças, vestirem-se

adequadamente, morarem dignamente, terem acesso à água tratada e ao saneamento básico,

alcançarem educação apropriada e conhecimentos, viverem em paz e segurança,

participarem da vida social, política e econômica das comunidades a que pertencem135.

Quando as pessoas têm as oportunidades adequadas tornam-se capazes de moldar seu

próprio destino e ajudar-se umas às outras, razão pela qual elas não devem ser vistas

apenas como beneficiárias passivas dos projetos de desenvolvimento, pois são também

agentes dele136. Quando são possuidoras de maior liberdade, as pessoas aumentam o seu

potencial de cuidar de si mesmas e de influenciar o mundo, atuando como agentes dessas

duas questões centrais do processo de desenvolvimento137.

A privação da liberdade pode ser resultado de processos inadequados ou de oportunidades

inadequadas. Os primeiros dizem respeito ao aspecto do processo da liberdade, e a

privação ocorre, por exemplo, quando é negado o direito de voto ou outros direitos civis e

políticos; as últimas concernem ao aspecto da oportunidade da liberdade, ocorrendo

privações se as pessoas não têm condições de realizar o mínimo que gostariam, como, por

exemplo, quando se encontram na situação de fome involuntária ou de mortandade

prematura138.

As privações, assim como as liberdades, são interligadas e interdependentes, razão pela

qual a privação da liberdade econômica pode ser a causa da privação da liberdade social, e

                                                          
134 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 17.
135 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 17-
18.
136 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 26.
137 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 33.
138 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 31-
32.
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a privação desta última, ou da liberdade política, pode provocar a privação da primeira,

diante do que o desenvolvimento pode ser entendido como um processo integrado de

expansão de liberdades substantivas interligadas139.

A expansão das liberdades substantivas é ao mesmo tempo a mais importante finalidade e

o principal meio do processo de desenvolvimento. São duas as razões listadas por Sen para

que a liberdade seja vista como ponto central do processo de desenvolvimento: a) a razão

avaliatória, segundo a qual o progresso de uma sociedade deve ser avaliado a partir da

verificação do aumento ou não das liberdades das pessoas; b) a razão da eficácia, pela qual

a livre condição de agente das pessoas é o fator do qual depende a realização do

desenvolvimento140.

O desenvolvimento é visto, na concepção de Sen, como o alargamento das liberdades das

pessoas, objetivo para o qual o crescimento econômico é um instrumento, capaz de

remover restrições e obstáculos como a pobreza, o analfabetismo, a fome e a doença, mas

não é um objetivo em si próprio. Embora haja correlação entre renda e realizações,

mercadorias e capacidades, opulência e sucessos, a possibilidade de viver como se gostaria

pode depender de outras circunstâncias que não a riqueza econômica. Diante disso, a renda

e a riqueza não são finalidades, mas sim meios através dos quais as pessoas têm a liberdade

de levar o tipo de vida que valorizam: a riqueza é útil em razão das coisas que ela permite

fazer, ou seja, das liberdades substantivas que ela ajuda a obter141.

O êxito da sociedade depende das liberdades substantivas que os seus membros desfrutam,

não de outras variáveis isoladamente consideradas, como a renda ou a garantia de

liberdades processuais. Essa mudança de perspectiva permite, inclusive, uma visão

diferenciada do fenômeno da pobreza, entendida essa como a situação de privação de

liberdades. O fenômeno do desenvolvimento, assim, não interessa apenas a países pobres

economicamente, mas também àqueles de elevada renda, os quais em determinadas

circunstâncias podem ser considerados pobres em desenvolvimento, como, por exemplo,

quando apresentam altas taxas de desemprego, ainda que tenham bons serviços de

                                                          
139 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 23.
140 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 18.
141 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 27-
28.
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seguridade social, já que a falta de emprego não gera prejuízos para o ser humano apenas

no que concerne aos aspectos econômicos142.

Sen anota que a visão que toma como base a liberdade e não apenas os recursos ou rendas

é genericamente semelhante à preocupação em geral com a “qualidade de vida” das

pessoas, e embora pareça um distanciamento das tradições econômicas está presente desde

os primórdios da economia, citando, dentre outros exemplos, a abordagem de Adam Smith

sobre as necessidades e as condições de vida143.

A expansão das liberdades, como mencionado, é ao mesmo tempo o fim primordial e o

instrumento principal do desenvolvimento. Esse duplo enfoque, finalístico e instrumental,

permite que sejam identificados dois papéis distintos da liberdade no desenvolvimento: o

papel constitutivo e o papel instrumental.

O primeiro, segundo Sen144, diz respeito à importância das liberdades substantivas para o

enriquecimento da vida das pessoas. Essas liberdades substantivas incluem liberdades

elementares (v.g., condições de evitar a fome, a subnutrição e a mortandade prematura) e

liberdades associadas (v.g., ser alfabetizado, saber fazer operações aritméticas básicas, ter

participação política, poder se expressar livremente), e todas elas integram o processo de

desenvolvimento.

O segundo papel diz com o fato de que várias liberdades – assim como direitos e

oportunidades – funcionam como instrumentos de realização da liberdade humana como

um todo, e, portanto, como promotores do processo de desenvolvimento. Na obra de Sen

são listadas cinco espécies de liberdades instrumentais, cujos direitos e oportunidades

respectivos ajudam a promover a liberdade geral das pessoas: a) liberdades políticas; b)

facilidades econômicas; c) oportunidades sociais; d) garantias de transparência; e e)

segurança protetora. Essas liberdades complementam-se e fortalecem-se mutuamente, e

contribuem para o aumento da liberdade humana em geral145.

                                                          
142 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 35-
36. O capítulo 4 do livro trata especificamente do entendimento de pobreza enquanto privação de
capacidades, ao invés de entendê-la no viés tradicional de baixo nível de renda, podendo-se falar, assim, em
duas espécies de pobreza: pobreza de renda e pobreza de capacidades.
143 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 39-
40.
144 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 39-
52-53.
145 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 25
e 52-55.
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As liberdades políticas são entendidas em sentido amplo, englobando os direitos civis, e

reportam-se à escolha do governante, às opções de governo, o poder de fiscalizar e criticar

as autoridades, a liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade de imprensa, o

direito de voto, dentre outros146.

Aludem as facilidades econômicas à possibilidade das pessoas utilizarem os recursos

econômicos com a finalidade de consumo, produção ou troca, o que depende dos recursos

disponíveis, relacionando-se assim com o crescimento econômico e a distribuição de

renda, e também das condições da troca147.

Já as oportunidades sociais correlacionam-se diretamente a temas como educação, saúde e

demais condições para que o indivíduo possa ter a liberdade substantiva de viver melhor.

São importantes para a vida privada, econômica e política do ser humano148.

Quanto às garantias de transparência, objetivam assegurar uma presunção básica de

confiança necessária às relações sociais, que devem ser regidas pela ausência de segredo e

clareza. Estas garantias, que incluem o direito à revelação, são essenciais para questões

ligadas ao combate à corrupção, irresponsabilidade financeira e transações ilícitas149.

Finalmente, a segurança protetora preconiza uma rede de seguridade social que impeça as

pessoas que sofrerem em suas vidas transformações materiais adversas de caírem na

miséria absoluta, terem fome e morrerem150.

Com base nestas idéias de Amartya Sen151, o PNUD começou a trabalhar com a noção de

desenvolvimento humano, editando o primeiro Relatório Sobre o Desenvolvimento

Humano em 1990152, documento que também trouxe como novidade o Índice de

Desenvolvimento Humano – IDH. Este último tem como objetivo medir de maneira mais

                                                          
146 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 55.
O capítulo 6 do livro enfoca especificamente a importância da democracia no processo de desenvolvimento.
147 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 55-
56.
148 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 56.
As oportunidades sociais são discutidas no capítulo 5 do livro.
149 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 56.
150 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 57.
151 Para críticas sobre o pensamento de Amartya Sen vide, dentre outros, BORGES, Daniel Damásio. Ética e
Economia – Fundamentos para uma reaproximação. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, (org.). Direito
Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, PP. 39-41.
152 O relatório foi idealizado por Mahbub ul Haq, economista paquistanês. A partir de 1990 os relatórios têm
uma temática central e são anuais, com exceção dos anos de 2007 e 2008, reunidos em um único documento.
Todos os relatórios estão disponíveis na íntegra no site http://www.undp.org/, acesso em 18/06/2008.
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adequada e global o desenvolvimento, e, para tanto, toma como parâmetros básicos: a) o

produto interno bruto ajustado ao poder aquisitivo da moeda153; b) a expectativa de vida; e

c) a educação154.

Conforme o Relatório de 1990 do PNUD155, a adoção do desenvolvimento humano decorre

do fato de que a verdadeira riqueza de uma nação são as pessoas, e que por isso o objetivo

básico do desenvolvimento é criar um ambiente adequado para que os seres humanos

desfrutem de uma vida longa, saudável e criativa, o que muitas vezes é esquecido devido à

preocupação imediata de acumular bens de consumo e riqueza. As considerações técnicas

tradicionais sobre os meios utilizados para atingir o desenvolvimento e os índices até então

existentes preocupavam-se com a questão da renda nacional e do crescimento, não

refletindo outros temas também importantes para o benefício das pessoas, como a melhoria

da nutrição e dos serviços médicos, o maior acesso à educação156 e ao conhecimento,

melhores condições de trabalho, proteção contra a criminalidade e a violência física, horas

de descanso mais gratificantes e um sentimento de participação nas atividades econômicas,

culturais e políticas de suas comunidades. Dessa forma, assevera que o aumento da renda,

embora importante, não representa a suma da vida humana. O relatório afirma ainda que a

idéia de que o ser humano deve ser o centro de todas as atividades é antiga, encontrando

apoio em autores clássicos da filosofia, como Aristóteles e Kant, da quantificação da

economia, a exemplo de Wilham Petty, Gregory King, François Quesnay, Antoine

Lavoisier e Joseph Lagrange, precursores do PNB e do PIB, e da economia política, tais

como Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, Karl Marx e John Stuart Mill. Ocorre,

ainda segundo o relatório, que a preocupação excessiva pelo crescimento do PNB e da

                                                          
153 O relatório utilizou – e ainda hoje utiliza – cálculos do PIB ajustados ao poder aquisitivo, os quais foram
desenvolvidos no âmbito do Projeto de Comparação de Preços Internacionais pelo Escritório de Estatísticas
das Nações Unidas, Banco Mundial e outras organizações. Para uma descrição mais detalhada vide United
Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New York/Oxford: Oxford
University Press, 1990, pp. 13-14.
154 Cláudia Perrone-Moisés lembra que “até 1990, a matéria referente ao desenvolvimento era objeto
exclusivo do Relatório sobre Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial. Neste relatório, o critério
utilizado é o do PNB per capita que, sendo critério exclusivamente econômico, recebeu diversas críticas
quanto à sua pertinência” (PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direitos Humanos e Desenvolvimento: a
Contribuição das Nações Unidas. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, PERRONE-MOISÉS, Cláudia [orgs.].
O Cinqüentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 1999, p. 182, nota 6).
155 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1990, p. 9.
156 Sobre a correlação entre desenvolvimento e educação, vide, dentre outros, ARAGÃO, Selma, ROITMAN,
Riva. Educação e desenvolvimento: um despertar para um novo milênio. In MARCIAL, Danielle, ROBERT,
Cinthia, SÉGUIN, Elida (coords.). Direito do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, pp. 83-
94,
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renda nacional ocultou essa perspectiva, resultando em uma obsessão pelos meios que

desviou a concentração que deveria haver nos fins.

Diante disso, observou o documento que a relação entre desenvolvimento humano e

crescimento econômico precisava ser revista, apontando que157: a) muitos países em

desenvolvimento submetidos a rápido crescimento não conseguem, mesmo com o aumento

do PNB, reduzir as carências socioeconômicas de importantes segmentos da população158;

b) mesmo as nações industrializadas percebem que um elevado índice de renda não evita a

rápida expansão de problemas de drogas, alcoolismo, AIDS, falta de moradia, violência e

ruptura de relações familiares; c) alguns países de baixa renda demonstram que é possível

alcançar altos níveis de desenvolvimento humano se os meios disponíveis são bem

utilizados para ampliar as capacidades humanas básicas; d) os esforços de

desenvolvimento humano em muitos países em desenvolvimento têm sido severamente

afetados pela crise econômica dos anos oitenta e pelos programas de ajuste resultantes.

Tais fatos levam à conclusão de que a expansão da produção e da riqueza é somente um

meio, e a finalidade do desenvolvimento deve ser o bem-estar humano. Por isso, o bem-

estar depende do uso que se dá à renda produzida, não apenas da sua quantidade.

A visão da pobreza humana, conforme o relatório de 1997, deve ter um viés

multidimensional e centrado na pessoa e na dignidade humana e não nos bens materiais.

Seria, assim, a negação das escolhas e das oportunidades básicas e necessárias ao

desenvolvimento humano, o que resulta em curta expectativa de vida, educação deficiente,

escassez ou inexistência de recursos materiais, exclusão, ausência de liberdade e déficit de

dignidade159.

Nesse quadro, desenvolvimento humano é definido como sendo um processo mediante o

qual se ampliam as possibilidades de escolhas dos indivíduos, que podem ser infinitas e

mudar com o tempo160. Independentemente do nível de desenvolvimento, as escolhas

                                                          
157 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1990, pp. 9-10.
158 Vale relembrar que Celso Furtado já havia observado esse fenômeno: “É bem sabido que, mesmo nos
países em que mais se avançou o processo de acumulação, parte da população não alcança o nível de renda
real necessária para satisfazer o que se considera como sendo necessidades elementares” (FURTADO, Celso.
Pequena Introdução ao desenvolvimento econômico: enfoque interdisciplinar. São Paulo: Ed. Nacional,
1980, p. 18).
159 Glossário da Pobreza e Desenvolvimento Humano. In Relatório de Desenvolvimento Humano 1997.
PNUD, 1997. Disponível em http://www.pnud.org.br/hdr/hdr97/rdh7-1.htm, acesso em 06/06/2008.
160 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1990, p. 10.
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implicam que sejam realizadas três condições essenciais: ter uma vida longa e saudável,

adquirir conhecimento e acessar os recursos necessários ao desfrute de um nível de vida

decente. Sem elas, muitas escolhas se tornam inacessíveis. O desenvolvimento humano não

se esgota aí, e exige ainda atenção para outras necessidades, já que para as pessoas são de

grande importância questões como liberdade política, econômica e social, garantia dos

direitos humanos, possibilidade de ser criativo e respeito próprio. Dessa maneira, por

exemplo, a necessidade de liberdade política e social para o adequado desenvolvimento

humano foi enfatizada nos diversos relatórios de desenvolvimento humano, desde o

primeiro161. Verifica-se, assim, que existem quatro tópicos basilares na noção de

desenvolvimento humano: saúde, educação, renda e participação política, sendo que

indicadores ligados aos três primeiros servem de base para o cálculo do IDH. A ausência

de indicadores ligados à participação política pode ser explicada pela sua impossibilidade

de mensuração, já que a tentativa de um índice de liberdade política, feita pelo relatório de

1992, foi frustrada, como veremos adiante. Esses quatro pilares da noção de

desenvolvimento relacionam-se com as liberdades instrumentais mencionadas por Amartya

Sen.

O desenvolvimento humano, ainda nos termos do relatório de 1990162, tem dois aspectos

que lhe dão lastro e que devem ser equilibrados sob pena de se provocar frustração

humana: o primeiro é a formação de capacidades humanas, como a melhoria da saúde, dos

conhecimentos e de habilidades; o segundo é o uso que as pessoas fazem das capacidades

adquiridas, para o descanso, a produção ou as atividades culturais, sociais e políticas. A

partir dessas premissas, torna-se óbvio que a renda, embora importante, é apenas uma das

oportunidades necessárias às pessoas. Como a vida não pode ser reduzida à questão da

renda, o desenvolvimento deve englobar mais que a expansão da riqueza, e seu objetivo

central deve ser a pessoa humana. Desenvolvimento, dessa forma, significa tanto o

processo de ampliar as oportunidades dos indivíduos como o nível de bem-estar que os

mesmo alcançaram163. Isso fez com que o relatório apresentasse uma conclusão

contundente: não há vínculo automático entre o crescimento da renda e o progresso

                                                          
161 Como veremos adiante, em 1992 chegou a ser publicado o Índice de Liberdade Humana, e em 1993 o
Índice de Liberdade Política, os quais foram abandonados em razão de defeitos técnicos.
162 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1990, p. 10.
163 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1990, p. 10.
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humano164. Importante salientar que ainda segundo o relatório o desenvolvimento humano

não se resume à satisfação das necessidades básicas, referindo-se também a um processo

de dinâmico de participação, sendo aplicável, portanto, não só aos países

subdesenvolvidos, mas também aos países altamente desenvolvidos165. Logo, a pujança

econômica não necessariamente esgota o conteúdo do desenvolvimento e nem, por si só, é

indicativo de promoção da inclusão, da igualdade, da cidadania e do bem-estar166. Além

disso, o desenvolvimento humano é incompleto se o ser humano não possui liberdade.

Nota-se, assim, a larga influência do pensamento de Amartya Sen167.

A idéia de que o desenvolvimento humano deve ser o centro das políticas gerais levadas a

cabo pelas Nações Unidas foi reforçada pela adoção da Declaração do Milênio em 18 de

setembro de 2000168. Na ocasião os chefes de Estado e de governo, reunidos na sede das

Nações Unidas, reafirmaram, dentre outras disposições, a fé na Organização e na sua Carta

como bases indispensáveis de um mundo mais pacífico, mais próspero e mais justo; a

adesão aos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, que demostraram ser

atemporais e universais; o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais; e a

cooperação internacional como meio de resolver os problemas internacionais de caráter

econômico, social, cultural ou humanitário. Além disso, reconheceram a responsabilidade

coletiva de respeitar e defender os princípios da dignidade humana, da igualdade e da

equidade, no plano mundial, bem como que têm um dever para com todos os habitantes do

planeta, em especial para com os mais desfavorecidos.

O tema do desenvolvimento ocupa lugar de destaque, perpassando toda a declaração de

maneira direta e indireta. Vale destacar algumas das várias citações ao fenômeno do

desenvolvimento existentes na declaração. Reconheceu-se que os países em

desenvolvimento e os países com economias em transição enfrentam sérias dificuldades

                                                          
164 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1990, p. 10.
165 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1990, p. 11.
166 Nesse sentido, Jessé Souza lembra que “Em nenhuma das sociedades modernas, que logrou
homogeneizar e generalizar, em medida significativa, um tipo humano para todas as classes, como pré-
condição para uma efetiva e atuante idéia de cidadania, conseguiu esse intento como efeito colateral
unicamente do desenvolvimento econômico. Dentre as sociedades desenvolvidas [economicamente],
inclusive, é a mais rica dentre elas, os EUA, a que apresenta maior índice de desigualdade e exclusão”
(SOUZA, Jessé. Raça ou classe? Sobre a desigualdade brasileira. In Lua Nova, Revista de Cultura e
Política, n° 65 [Retorno às classes sociais?]. São Paulo: CEDEC, 2005, p. 67).
167 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1990, p. 16.
168 A/RES/55/2.
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decorrentes da distribuição desigual dos benefícios e custos da globalização, e que devem

ser adotadas políticas e medidas mundiais que correspondam às necessidades de

desenvolvimento dos países e economias em transição e que sejam formuladas e aplicadas

com a sua participação efetiva. Dentre os valores fundamentais que são considerados

essenciais para as relações internacionais no século XXI, foram incluídos: a igualdade, em

razão da qual nenhum indivíduo ou nação deve ser privado da possibilidade de se

beneficiar do desenvolvimento; a solidariedade, enfrentando-se os problemas mundiais de

modo a que os custos e as responsabilidades sejam distribuídos com justiça, de acordo com

os princípios fundamentais da equidade e da justiça social, considerando-se ainda que os

que sofrem, ou os que beneficiam menos, merecem a ajuda dos mais beneficiados; o

respeito pela natureza, sendo necessário atuar com prudência na gestão de todas as espécies

e recursos naturais, conforme os princípios do desenvolvimento sustentável, única forma

de se conservar e transmitir às gerações futuras as riquezas naturais, para o que é preciso

alterar, no interesse do bem-estar futuro e no das futuras gerações os atuais padrões de

produção e consumo, que são insustentáveis; a responsabilidade comum pela gestão do

desenvolvimento econômico e social no mundo e pelo enfrentamento das ameaças à

segurança e paz internacional, a qual deve ser partilhada por todos os estados e exercida

multilateralmente, exercendo a ONU um papel central neste assunto já que é a organização

de caráter mais universal e mais representativa de todo o mundo.

Dentre os objetivos-chave a serem perseguidos, destacou-se, em capítulo próprio, o

desenvolvimento e a erradicação da pobreza. A partir daí foram identificados oito objetivos

específicos, os quais são normalmente denominados de Objetivos de Desenvolvimento do

Milênio. São eles: 1. erradicar a pobreza extrema e a fome; 2. atingir o ensino básico

universal; 3. promover a igualdade de gênero e a empoderamento das mulheres; 4. reduzir

a mortalidade infantil; 5. melhorar a saúde materna; 6. combater o HIV/AIDS, a malária e

outras doenças; 7. garantir a sustentabilidade ambiental; 8. estabelecer uma parceria

mundial para o desenvolvimento. Foi elaborado um guia geral para a implementação da

declaração e dos objetivos do milênio169, os quais vêm sendo monitorados continuamente

pelas Nações Unidas170.

Finalmente, o documento chega a colocar explicitamente que um dos objetivos prioritários

das Nações Unidas é a luta pelo desenvolvimento de todos os povos do mundo, e que não

                                                          
169 A/56/326.
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serão poupados esforços para fazer daquela organização um instrumento mais eficaz na sua

consecução (item VIII.1). Além disso, encera com a afirmação de que existem aspirações

universais de paz, cooperação e desenvolvimento.

O desenvolvimento humano, desta forma, pelo menos do ponto de vista formal, é tema da

pauta prioritária do século XXI. Trata-se de um compromisso político de larga envergadura

na escala global, posto que adotado por 147 chefes de Estado e de Governo e aprovados

pelo total de 189 Estados-membros. O fato de se tratar de compromissos de longo prazo171

dificulta a sua caracterização como um direito subjetivo, como veremos adiante, mas não

tem impedido reflexos positivos quanto à concretização das intenções declaradas, embora

se esteja longe do ideal. Um relatório sobre a implementação dos objetivos do milênio

produzido em 2004 pelo Secretário-Geral das Nações Unidas afirma que em apenas quatro

anos os oito objetivos do milênio previstos na declaração transformaram a cooperação para

o desenvolvimento no plano mundial, apontando que o amplo consenso acerca de um

conjunto de objetivos de desenvolvimento claros, medíveis e com prazos precisos tem

gerado uma ação coordenada sem precedentes não só no sistema das Nações Unidas mas

também nos países potencialmente doadores e, o que é mais importante, dentro dos países

em desenvolvimento172.

Uma dificuldade prática em termos de desenvolvimento humano é a sua mensuração. A

abrangência da noção de desenvolvimento humano é bastante lata para que a sua medição

objetiva possa ser feita sem maiores problemas. Como foi abandonada a correlação

necessária entre crescimento econômico e desenvolvimento, os índices como o produto

interno bruto ou líquido, embora tradicionais, se tornaram insuficientes. A adoção pelas

Nações Unidas, a partir do relatório de 1990, do Índice de Desenvolvimento Humano –

IDH – teve o propósito confesso de se contrapor à utilização pura e simples do produto

interno bruto, por que este só considera a projeção econômica do desenvolvimento173.

                                                                                                                                                                               
170 Vide, por exemplo, A/59/282, E/CN.3/2006/14.
171 A idéia inicial é implementar os objetivos até o ano de 2015. Os objetivos estabelecidos foram fixados em
patamares baixos, visando serem viáveis tecnicamente ainda que se trate dos países mais pobres (UN Doc.
A/59/282, ago. 2004, parágrafo 77).
172 “In four short years, the eight Millennium Development Goals derived from the Millennium Declaration
have transformed the face of global development cooperation. The broad global consensus around a set of
clear, measurable and timebound development goals has generated unprecedented, coordinated action, not
only within the United Nations system, including the Bretton Woods institutions, but also within the wider
donor community and, most importantly, within developing countries themselves” (A/59/282, p. 10).
173 Nesse sentido, o Professor Marcelo Paixão, do Instituto de Economia da UFRJ, anota que o fundamento
filosófico do IDH “reside em justamente reduzir a importância do indicador PIB per capita - de caráter
estritamente econômico - em detrimento de outras variáveis no processo de análise dos estágios de bem-estar
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Embora se saiba que um único índice, seja ele qual for, dificilmente poderá refletir com

exatidão as amplas questões relativas ao desenvolvimento humano, o IDH sem dúvida é

uma ferramenta útil e poderosa como padrão de medida do bem-estar174, apesar das

diversas críticas que tem sofrido.

O IDH foi idealizado pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, com a colaboração de

Amartya Sen, e utiliza três elementos na sua composição175: a) o produto interno bruto per

capita corrigido pelo poder de compra da moeda em cada país; b) a saúde, tomando como

base a expectativa de vida ao nascer; e c) a educação, a partir das taxas de analfabetismo e

de matrícula em todos os níveis de ensino. Isso não significa que outros aspectos não sejam

imprescindíveis ao desenvolvimento humano e não estejam incluídos nesse paradigma. É o

caso, por exemplo, da participação política, única das quatro capacidades básicas acima

referidas que não se encontra incluída na composição do índice. Essa tem sido, inclusive,

uma das principais críticas feitas ao IDH. A ausência de um indicador de liberdade política

no IDH é considerada pelos próprios autores do índice um dos seus maiores defeitos,

porém é justificada pela dificuldade – ou impossibilidade – de mensuração176. Foram feitas

duas tentativas no sentido de suprir essa lacuna. A primeira em 1991, com o Índice de

Liberdade Humana177, e a segunda no ano seguinte, com o Índice de Liberdade Política178.

Tais índices complementares possuíam entretanto defeitos técnicos e dificuldades políticas,

razão pela qual geraram intensa controvérsia e foram abandonados.

                                                                                                                                                                               
vividos pelas populações de todo o Planeta” (Desenvolvimento Humano e as Desigualdades Étnicas no
Brasil: um retrato de final de século. Revista Proposta, Rio de Janeiro, v. 86, n. ano XXIX, p. 30-52, 2000).
174 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano
2007/2008. Coimbra: Almedina, 2007, p. 227.
175 Sobre o IDH, estas e outras informações estão disponíveis nos diversos relatórios de desenvolvimento
humanos produzidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, que podem ser
encontrados no site http://www.pnud.org.br/idh/, acesso em 05/06/2008.
176 Nesse sentido artigo de Sakiko Fukuda-Parr, Diretora do Escritório do Relatório de Desenvolvimento
Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e responsável pelos relatórios de 1995 até
2004 e consultora do relatório de 2006 (Resgatando o Conceito de Desenvolvimento Humano do IDH:
Reflexões sobre uma Nova Agenda. Disponível em
http://soo.sdr.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=206, acesso em
24/06/2008).
177 O Índice de Liberdade Humana utilizava 40 indicadores para medir a liberdade. Cf. United Nations
Development Programme - UNDP. Human Development Report 1991. New York/Oxford: Oxford University
Press, 1991, pp. 13-21. Interessante observar que nenhum dos 88 países pesquisados observava todas as
liberdades possíveis.
178 O Índice de Liberdade Política considerava a segurança à pessoa, a legalidade, a liberdade de expressão, a
participação política e a igualdade de oportunidades. Cf. United Nations Development Programme - UNDP.
Human Development Report 1992. New York/Oxford: Oxford University Press, 1992, pp. 26-33.
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O IDH é utilizado na elaboração do Relatório do Desenvolvimento Humano do Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento179, acima referido. Desde 1990 várias

adaptações têm sido feitas, inclusive para corrigir rumos a partir da incorporação de

críticas180, porém os aspectos gerais da base filosófica que norteia a elaboração do índice

continuam os mesmos181.

A utilização do índice foi fundamental para identificar e comprovar diversas distorções no

pensamento até então dominante. Dentre estas a já referida ausência de vínculo automático

entre o crescimento da renda e o progresso humano182. A experiência mostra muitos casos

de países com alto índice de desenvolvimento humano porém com nível de renda modesto,

e vice-versa, ou seja países com níveis deficitários de desenvolvimento humano embora

apresentem elevada renda. Nesse ponto, cabe reproduzir uma interessante tabela183

utilizada para ilustrar o primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano, de 1990:

PNB per capita e indicadores escolhidos

PNB per capita

(US$)

Esperança de

vida (anos)

Adultos

alfabetizados

(%)

Mortalidade

infantil (por

cada 1.000

nascidos vivos)

                                                          
179 Sobre o IDH, vale conferir, dentre outros, Cesar Miquel, O Índice de Desenvolvimento Humano: uma
proposta conceitual. Proposta, n° 73, junho/agosto 97, pp. 10-19. Rio de Janeiro, FASE, 1997; ALMEIDA,
Josimar Ribeiro de. Desenvolvimento humano: conceito e medição. In MARCIAL, Danielle, ROBERT,
Cinthia, SÉGUIN, Elida (coords.). Direito do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 41-58.
180 Para um resumo das críticas ao IDH, abordando inclusive aquelas que terminaram sendo incorporadas ao
índice, vide RAWORTH, Kate, STEWART, David. Critiques of the HDI: a review. In FUKUDA-PARR,
Sakiko, KUMAR, A.K. Shiva (eds.). Readings in Human Development: Concepts, Measures and Policies for
a Development Paradigm. Nova Deli: Oxford University Press, 2002.
181 Conforme se verifica no seguinte trecho Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008: “O índice de
desenvolvimento humano (IDH) é um índice composto que mede a média de metas alcançadas num país em
três dimensões básicas de desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, acesso à educação e
condições de vida condignas. Estas dimensões básicas são medidas pela esperança de vida à nascença, a
alfabetização entre os adultos e a escolarização bruta combinada nos níveis de ensino primário, secundário e
superior, bem como o produto interno bruto per capita em Poder de Paridade de Compra (PPC) em dólares
americanos (PPC US$), respectivamente. O índice é construído a partir de indicadores que estão disponíveis
globalmente usando uma metodologia que seja simples e transparente (..).”. Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008. Coimbra: Almedina,
2007, p. 227. Sobre a metodologia utilizada, vide a Nota Técnica 1 do Relatório.
182 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1990, p. 10.
183 Tabela 1.1. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New
York/Oxford: Oxford University Press, 1990, p. 9.
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Países com PNB per capita modesto e desenvolvimento humano alto

Sri Lanca 400 71 87 32

Jamaica 940 74 82 18

Costa Rica 1.610 75 93 18

Países com PNB per capita alto e desenvolvimento humano modesto

Brasil 2.020 65 78 62

Oman 5.810 57 30 40

Arábia Saudita 6.200 64 55 70

Como se vê facilmente, o crescimento da renda bruta per capita não significa

necessariamente que exista um alto desenvolvimento humano.

Atualmente, visando suprir eventuais lacunas do IDH, o Programa das Nações Unidas para

o Desenvolvimento utiliza também outros índices complementares: a) o índice de pobreza

humana (IPH)184, introduzido pelo Relatório de Desenvolvimento Humano 1997185, que se

subdivide em dois, um relativo aos países em desenvolvimento (IPH-1) e outro

concernente a países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico

– OCDE186, da Europa Central e Oriental e da Comunidade de Estados Independentes –

CEI187 (IPH-2); b) o índice de desenvolvimento relativo ao gênero (IDG)188, que apareceu

                                                          
184 Para mais informações vide o site http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hpi/, acesso em 19/06/2008.
185 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1997. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1997.
186 Trata-se de uma organização criada em 1961, que sucedeu a antiga Organização para a Cooperação
Econômica Européia. É formada por trinta países ligados entre si pelo princípio democrático e pela economia
de livre mercado. Também é conhecido como “Grupo dos Ricos”, porque juntos os seus membros produzem
mais da metade da riqueza mundial. Dentre os seus objetivos declarados estão a ajuda ao desenvolvimento
econômico e social dos demais países e o estímulo a investimentos em países subdesenvolvidos. Mais
informações estão disponíveis no site http://www.oecd.org/, acesso em 19/06/2008.
187 A CEI é uma organização supranacional, fundada em 08/12/1991, inicialmente composta por 12
repúblicas que pertenciam à antiga União Soviética: Armênia, Azerbaijão, Bielorússia, Georgia, Casaquistão,
Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turquimenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Atualmente, o
Turquimenistão é apenas membro associado.
188 Vide o site http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/gdi_gem/, acesso em 19/06/2008.
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desde o Relatório de Desenvolvimento Humano 1995189; e d) o índice de equidade por

gênero (IEG)190, que também foi introduzido pelo Relatório de Desenvolvimento Humano

1995.

Pode-se inferir, dessa forma, que o crescimento econômico, ou seja, a produção de riqueza,

não pode constituir um fim em si mesmo, devendo ser entendido como instrumento de

satisfação das necessidades humanas, em franca consonância com o pensamento de

Aristóteles, para quem a riqueza não é uma finalidade e sim mero instrumento útil na busca

pela felicidade191, e de Kant, especialmente na conhecida passagem em que diferencia

pessoas e coisas, sendo todos os seres humanos portadores de dignidade, devendo ser

vistos como fins em si mesmos, ao passo em que as coisas teriam preço econômico ou

afetivo e consubstanciariam apenas meios192.

Não é à toa, portanto, que Relatório do Desenvolvimento Humano de 1996, também

elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, chegou a listar

cinco situações em que o crescimento não seria um dado positivo, devendo ser evitado193:

a) crescimento sem emprego – observa-se a melhora da economia em geral, mas as

oportunidades de emprego não são expandidas; b) crescimento desumano – o crescimento

econômico se opera exclusivamente em função dos mais ricos, sem qualquer redistribuição

aos mais pobres; c) crescimento sem direito a opinião – o crescimento da economia não é

acompanhado do respeito à democracia, sem a participação da maioria da população; d)

crescimento desenraizado – ocorre quando o governo anula ou despreza identidades

culturais; e) crescimento sem futuro – o crescimento é atingido desperdiçando-se recursos

necessários às futuras gerações.

O crescimento sem futuro, acima referido, é uma violação ao princípio de equidade

intergeracional194, que se insere nas discussões relativas a um paradigma de

                                                          
189 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1995. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1995.
190 Outras informações disponíveis no site http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/gdi_gem/, acesso em
19/06/2008. A metodologia e a fórmula de cálculo atual dos cinco índices utilizados estão disponíveis na
Nota Técnica n° 1 do Relatório de Desenvolvimento Humano 2007-2008, disponível no site
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_tech_note_1.pdf, acesso em 19/06/2008.
191 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro I, capítulo 5. Coleção Os pensadores. Vol. 1. São Paulo: Nova
Cultural, 1996, pp. 121-122.
192 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 1992, pp. 67-85.
193 United Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report 1996. New York,
Oxford: Oxford University Press, 1996, pp. 2-4.
194 Sobre equidade intergeracional, abrigado pela CF/88, no caput do art. 225, vide, dentre outros: NICKEL,
James W. Intergenerational equity, future generations, and sustainable development. Conferência transcrita
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desenvolvimento, conhecido como desenvolvimento sustentável, o qual, como vimos,

procura conciliar desenvolvimento e meio ambiente. Este paradigma deve ser considerado

na noção de desenvolvimento humano.

Como se vê, a noção de desenvolvimento humano como alargamento das possibilidades de

escolhas das pessoas reflete a noção de desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen.

De outro lado, existe estreita correlação entre a visão de desenvolvimento como liberdade e

o desenvolvimento sustentável, como reconhece o próprio Amartya Sen195, tendo em vista

que a compreensão ampla de liberdade passa pelos desafios da preservação ambiental para

as presentes e futuras gerações.

Logo, é natural que o desenvolvimento sustentável tenha sido objeto de preocupação dos

relatórios de desenvolvimento humano do PNUD196 desde o primeiro deles, de 1990, no

qual encontramos a afirmação de que o processo de desenvolvimento deve satisfazer as

necessidades da geração atual sem comprometer as escolhas das gerações futuras, e que o

conceito de desenvolvimento sustentável é bem mais amplo do que a proteção dos recursos

naturais e do meio ambiente físico, incluindo a proteção das futuras vidas humanas 197. O

                                                                                                                                                                               
nos anais do “2º Congresso Internacional de Direito Ambiental – 5 Anos após a ECO-92”, promovido pelo
instituto “O Direito por um Planeta Verde”. São Paulo: junho de 1997, pp. 73-81; SAMPAIO, José Adércio
Leite. Constituição e Meio Ambiente na perspectiva do Direito Constitucional Comparado. In SAMPAIO,
José Adércio Leite, WOLD, Chris, NARDY, Afrânio. Princípios de Direito Ambiental na dimensão
internacional e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 53-58.
195 “A partir do momento em que compreendermos a necessidade de ver o mundo na perspectiva mais lata
das liberdades essenciais dos seres humanos, tornar-se-á imediatamente evidente que o desenvolvimento não
poderá ignorar questões ecológicas e ambientais. (...) O impacto do ambiente nas vidas humanas tem
necessariamente de ser incluído na reflexão central da avaliação da riqueza ambiental. De facto, o Relatório
visionário da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento presidido por Gro Brundtland,
O Nosso Futuro Comum (1987), tornou este aspecto bem claro através do seu enfoque no preenchimento das
‘necessidades’ humanas. Podemos, efectivamente, ir para além do enfoque do Relatório de Brundtland nas
necessidades humanas e alcançar um domínio mais amplo, nomeadamente, aquele que diz antes respeito às
liberdades do homem, uma vez que uma abordagem ao desenvolvimento humano implica que olhemos para
as pessoas não apenas como indivíduos ‘necessitados’, mas como pessoas cuja liberdade de fazer o que
devem fazer é importante e merece apoio (e alargamento, se possível)” (SEN, Amartya. Política climática
enquanto política de desenvolvimento humano. In Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008. Coimbra: Edições Almedina, 1997, p. 28).
196 O tema aparece direta ou indiretamente em todos os relatórios. A título de exemplo, vide os relatórios de
1991 (United Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report 1991. New
York/Oxford: Oxford University Press, 1991, p. 79), 1992 (United Nations Development Programme -
UNDP. Human Development Report 1992. New York/Oxford: Oxford University Press, 1992, pp. 16, 17, 18,
24, 63, 83, 84, 90), 1993 (United Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report
1993. New York/Oxford: Oxford University Press, 1993, p. 34). Os dois últimos relatórios, de 2006 e 2007-
2008, têm como temas centrais, respectivamente, a questão da água e das mudanças climáticas.
197 “(...) the development process should meet the needs of the present generation without compromising the
options of future generations. However, the concept of sustainable development is much broader than the
protection of natural resources and the physical environment. It includes the protection of human lives in the
future” (United Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report 1990. New
York/Oxford: Oxford University Press, 1990, pp. 61-62).
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relatório de 1992 definiu o desenvolvimento sustentável como o processo no qual políticas

econômicas, fiscais, comerciais, energéticas, agrícolas e industriais são elaboradas visando

um desenvolvimento que seja sustentável em termos econômicos, sociais e ecológicos198.

Além disso, chegou a propor uma taxa ambiental internacional pelo uso de recursos

naturais199. Em 1994 o relatório mencionou a existência de um novo paradigma, o

desenvolvimento humano sustentável, para o qual a vida humana tem importância pelo seu

valor intrínseco, não porque as pessoas podem produzir bens materiais. Além disso, todas

as vidas humanas têm a mesma importância, e nenhuma criança deveria ser condenada a

uma vida curta ou miserável apenas porque nasceu em uma classe social errada, em um

país errado ou porque pertence ao sexo errado200. O objetivo do desenvolvimento, nesse

contexto, é criar um meio ambiente no qual todas as pessoas possam expandir as

capacidades potenciais que possuem desde o nascimento e as oportunidades possam

também ser aumentadas para as presentes e futuras gerações201. Como se não fosse

suficiente, os relatórios de 2006202 e 2007/2008203 tiveram como temas centrais,

respectivamente, a crise mundial da água e o combate à mudança climática, temas da

agenda ambiental hodierna diretamente ligados ao desenvolvimento sustentável.

Em uma tentativa de sistematizar as questões econômicas, sociais, ambientais e humanas,

Ignacy Sachs204 entende que o desenvolvimento engloba o crescimento econômico, o

crescimento social e o crescimento ambientalmente sustentável, os quais isoladamente não

atuam satisfatoriamente em todos os impactos possíveis. O crescimento econômico

                                                          
198 “Sustainable development is a process in which economic, fiscal, trade, energy, agricultural and industrial
policie are all designed to bring about development that is economically, socially and ecologically
sustainable” (United Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report 1992. New
York/Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 17).
199 United Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report 1992. New York/Oxford:
Oxford University Press, 1992, pp. 83-84.
200 “The paradigm of sustainable human development values human life for itself. It does not value life
merely because people can produce material goods-important though that might be, or does it value one
person's life more than another's. No newborn child should be doomed to a short life or a miserable one
merely because that child happens to be born in the ‘wrong class’ or in the ‘wrong country’ or to be of the
‘wrong sex’” (United Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report 1994. New
York/Oxford: Oxford University Press, 1994, p. 13).
201 “Human beings are born with certain potential capabilities. The purpose of development is to create an
environment in which all people can expand their capabilities, and opportunities can be enlarged for both
present and future generations” (United Nations Development Programme - UNDP. Human Development
Report 1994. New York/Oxford: Oxford University Press, 1994, p. 13).
202 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano
2006. Coimbra: Almedina, 2006.
203 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano
2007/2008. Coimbra: Almedina, 2007, p. 24.
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isoladamente considerado pode produzir impactos positivos na economia, mas não estão no

centro das suas preocupações questões de âmbito social e ecológico. Dessa forma, poderia

até mesmo ensejar um fenômeno inverso ao desenvolvimento, denominado pelo autor de

desdesenvolvimento, que ocorreria quando o crescimento econômico heterogeneizador está

associado ao fenômeno da exclusão social205. De outro lado, o crescimento social, ainda

que benigno para a sociedade e a economia, não se revela sozinho necessariamente

positivo para o meio ambiente. Finalmente, o crescimento ambientalmente sustentável,

quando visto em separado de outras concepções, embora resulte em impactos positivos na

economia e na preservação ambiental, não garante de maneira absoluta reflexos positivos

no âmbito social. Apenas a idéia de desenvolvimento, que se coaduna com a noção de

desenvolvimento humano acima mencionada, consegue reunir todas as projeções de

crescimento e provocar impactos positivos em todos os tipos de danos possíveis. A partir

de tais conclusões, o autor citado entende ser necessária uma vitória tripla que atenda de

maneira simultânea critérios de relevância social, prudência ecológica e viabilidade

econômica, como representa a tabela abaixo, por ele elaborada, que é bastante ilustrativa

de seu pensamento206:

Tipo de ImpactoTipo de Crescimento

Econômico Social Ecológico

Desordenado Positivo Negativo Negativo

Socialmente Benigno Positivo Positivo Negativo

Ambientalmente Sustentável Positivo Negativo Positivo

                                                                                                                                                                               
204 SACHS, Ignacy. Em busca de novas estratégias de desenvolvimento. In SACHS, Ignacy. Rumo à
Ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. Organização de Paulo Freira Vieira. São Paulo:
Cortez, 2007, pp. 247-284.
205 SACHS, Ignacy. Sustentabilidade social e desenvolvimento integral. In SACHS, Ignacy. Rumo à
Ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. Organização de Paulo Freira Vieira. São Paulo:
Cortez, 2007, pp. 294.
206 SACHS, Ignacy. Rumo a uma Moderna Civilização Baseada em Biomassa. In SACHS, Ignacy. Caminhos
para um desenvolvimento sustentável. Organização de Paula Yone Stroh. Rio de Janeiro: Garamod, 2002, pp.
35-36. A mesma tabela, com algumas pequenas alterações semânticas pode ser encontrada também em
SACHS, Ignacy. Em busca de novas estratégias de desenvolvimento. In SACHS, Ignacy. Rumo à
Ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. Organização de Paulo Freira Vieira. São Paulo:
Cortez, 2007, p. 269.
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Desenvolvimento Positivo Positivo Positivo

Como se observa, a noção de desenvolvimento humano foi sendo aprimorada nos diversos

relatórios do PNUD. O desenvolvimento humano não é um conceito estático, sofrendo

alterações em seu conteúdo e extensão com o correr do tempo. Isso não significa,

entretanto, que as linhas mestras do seu conceito tenham sido abaladas. A base filosófica

do paradigma do desenvolvimento humano, como vimos, se firma em quatro capacidades

básicas que devem ser asseguradas a todos: saúde, educação, renda e participação política.

Essa base, que tem íntima relação com as liberdades instrumentais citadas por Amartya

Sen, permaneceu sólida desde o primeiro relatório207.

O desenvolvimento humano, é processo através do qual se objetiva a melhora do bem-estar

e das condições de vida das pessoas, por meio da expansão das opções e escolhas relativas

à satisfação das necessidades e dos interesses humanos, a exemplo da longevidade, saúde,

educação, moradia, adequado padrão de vida, preservação ambiental, em uma sociedade

que respeite os direitos humanos e assegure a liberdade política, econômica e social, para o

que a renda é um meio indispensável. Esse processo de desenvolvimento humano se

encontra no centro das diversas preocupações sociais das Nações Unidas, e engloba, de

maneira direta ou indireta, a totalidade das concepções de desenvolvimento, que são

interdependentes e complementares entre si.

Embora se tenha uma idéia do que seja o desenvolvimento humano, o desenvolvimento

sustentável, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, dentre outros

conceitos freqüentemente utilizados nos debates sobre desenvolvimento, considera-se

                                                          
207 Como se pode observar no seguinte trecho do relatório de 2007/2008: “O desenvolvimento humano diz
respeito às pessoas. Diz respeito ao alargamento do seu leque de escolhas e das suas liberdades essenciais – o
seu potencial humano – de modo que lhes seja permitido viver uma vida que valorizem. Para o
desenvolvimento humano, o poder de escolha e a liberdade significam mais do que uma mera ausência de
restrições. As pessoas cujas vidas são corroídas pela pobreza, doença ou analfabetismo não são, em nenhuma
acepção do sentido da palavra, livres de levarem uma vida que valorizem. O mesmo se passa com as pessoas
a quem lhes foi negado [sic] os direitos civis e políticos de que necessitam para influenciar decisões que
afectam as suas vidas”.Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de
Desenvolvimento Humano 2007/2008. Coimbra: Almedina, 2007, p. 24. As quatro capacidades básicas ficam
claras também no seguinte trecho do relatório de 2001: “As capacidades mais elementares para o
desenvolvimento humano são: ter uma vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos
necessários para um nível de vida digno e ser capaz de participar na vida da comunidade. Sem estas, muitas
outras escolhas simplesmente não estão disponíveis e muitas oportunidades na vida mantém-se inacessíveis”
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano
2001. Lisboa: Trinova, 2001, p. 9).
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impossível uma definição ou conceituação precisa e unívoca do fenômeno do

desenvolvimento, que é por natureza plurívoco. Como lembra Lindgreen Alves, a

conceituação imprecisa é uma característica de quase todos os grande temas da

humanidade208, dentre os quais se encontram aqueles voltados ao desenvolvimento.

Não é à toa, assim, que o desenvolvimento pode ser entendido como um megatema209, ou

como um objeto que só pode ser compreendido em uma moldura abrangente210, ou até

mesmo como um processo-síntese de satisfação de todas as necessidades humanas211.

Ainda nessa mesma linha, cabe lembrar que Amartya Sen assinala que embora existam

conceitos específicos de desenvolvimento, como o desenvolvimento econômico ou o

desenvolvimento jurídico, podemos nos interessar ainda pelo processo de desenvolvimento

como um todo, o qual é um amálgama de diversos desenvolvimentos presentes nos muitos

domínios sociais, envolvendo questões de diferentes matizes, dentre as quais as

econômicas, as sociais, as culturais e as jurídicas, cuja aproximação é necessária para a

compreensão do fenômeno global que pode ser denominado desenvolvimento tout court212.

Ignacy Sachs, da mesma forma, afirma que o desenvolvimento é por excelência um

conceito pluridimensional, que não deveria ter qualquer adjetivo, ou, caso assim não se

entenda, o melhor seria falar em desenvolvimento integral ou total. Esta opção, dentre

outras vantagens, denotaria as diversas faces do desenvolvimento, sugerindo que todas

aquelas pertinentes devem ser consideradas, e faria ainda uma referência ao pensamento de

François Perroux, que se preocupa com o desenvolvimento do homem integral e de todos

                                                          
208 ALVES, Lindgreen. A Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social e os paradoxos de Copenhague.
In Revista Brasileira de Política Internacional, v. 40, n. 1. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações
Internacionais, 1997, p. 149.
209 A expressão foi utilizada por Lindgreen Alves, em referência ao desenvolvimento social (ALVES,
Lindgreen. A Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social e os paradoxos de Copenhague. In Revista
Brasileira de Política Internacional, v. 40, n. 1. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais,
1997, p. 148).
210 Segundo Amartya Sen, a abordagem do Banco Mundial no que diz respeito ao desenvolvimento e suas
necessidades foi influenciada pela posição do seu presidente à época, James Wolfensohn, sobre a “moldura
do desenvolvimento abrangente”. Cf. SEN, Amartya. Reforma Jurídica e Reforma Judicial no Processo de
Desenvolvimento. In BARRAL, Welber (org.). Direito e Desenvolvimento: análise da ordem jurídica
brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Editora Singular, 2005, p. 14.
211 “O desenvolvimento humano abarca todo o espectro das necessidades e ambições humanas” (ALMEIDA,
Josimar Ribeiro de. Desenvolvimento humano: conceito e medição. In MARCIAL, Danielle, ROBERT,
Cinthia, SÉGUIN, Elida - coords. Direito do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 42).
212 SEN, Amartya. Reforma jurídica e reforma judicial no processo de desenvolvimento. In: BARRAL,
Welber (org.). Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do
desenvolvimento. São Paulo: Editora Singular, 2005, pp. 17-18.
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os homens213. O abandono das qualificações de desenvolvimento a partir de uma

abordagem pluridimensional permitiria, ainda, a adoção de uma interessante

hierarquização proposta pelo mesmo autor: o aspecto social no comando das ações, a

questão ecológica como restrição assumida e os fatores econômicos recolocados na sua

condição instrumental e não finalística214.

Claudia Perrone-Moisés acentua que embora o termo desenvolvimento seja um conceito

antigo, tem no contexto internacional um significado novo, saindo de uma conotação

puramente econômica para uma aproximação integrada entre o econômico e o social e

uma ação global215.

Vale anotar o caráter visionário do artigo 25 da Constituição Mexicana de 1917,

importante marco dos direitos sociais, já previa que o Estado deveria dirigir o

desenvolvimento nacional para garantir que este fosse integral e que, mediante o fomento

do crescimento econômico e do emprego de uma repartição mais justa de renda e de

riqueza, pudesse permitir o pleno exercício da liberdade e da dignidade das pessoas,

grupos e classes sociais216. Nota-se, assim, a natureza visionária desse documento.

Fábio Konder Comparato lembra que já se estabeleceu um consenso razoável no sentido de

que o desenvolvimento integral constitui um processo de longo prazo, que precisa ser

induzido por políticas públicas ou programas de ação governamental em três áreas

interligadas entre si, que são a econômica, a social e a política. Sob o ponto de vista

econômico, é necessário o crescimento endógeno e sustentado da produção de bens e

serviços. O elemento social exige a aquisição, de maneira progressiva, da igualdade de

condições básicas de vida, realizando-se para todo o povo os direitos humanos

econômicos, sociais e culturais. O prisma político é a chave da abóbada desse processo, e

                                                          
213 SACHS, Ignacy. Sustentabilidade social e desenvolvimento integral. In SACHS, Ignacy. Rumo à
Ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. Organização de Paulo Freira Vieira. São Paulo:
Cortez, 2007, p. 292.
214 SACHS, Ignacy. Em busca de novas estratégias de desenvolvimento. In SACHS, Ignacy. Rumo à
Ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. Organização de Paulo Freira Vieira. São Paulo:
Cortez, 2007, p. 266.
215 PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direitos Humanos e Desenvolvimento: a Contribuição das Nações
Unidas. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, PERRONE-MOISÉS, Cláudia (orgs.). O Cinqüentenário da
Declaração Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999, p.
181-182.
216 “ARTICULO 25 - Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución”.



55

se refere à realização da vida democrática, à efetiva assunção pelo povo do seu papel

político217.

O desenvolvimento, portanto, é um fenômeno abrangente, que admite diversas projeções,

todas elas interdependentes entre si, dentre as quais aquelas ligadas ao crescimento

econômico, ao meio ambiente sustentável e ao desenvolvimento social, de cuja conjunção

deve resultar uma melhoria no potencial de escolha das pessoas que lhes permitam alargar

as suas liberdades, concebidas estas do ponto de vista instrumental e finalístico,

constituindo um processo amplo que se pode chamar de desenvolvimento humano. Esse

processo, como lembra Mahbub Ul Haq, possui quatro componentes essenciais: a)

igualdade de oportunidades, o que implica, dentre outros fatores, na eliminação de

privações econômicas e de distinções sociais e políticas; b) sustentabilidade ambiental,

humana e financeira, o que pode incluir o fim das disparidades de estilos de vida dentro e

entre nações; c) produtividade, com enfoque no investimento no ser humano e na

construção de um ambiente macroeconômico que lhes permita atingir o potencial máximo;

d) empoderamento, o que exige participação, democracia política, descentralização do

poder218.

É esse processo como um todo, abrangente, amplo, o qual abarca a cadeia produtiva, a

geração e distribuição de riqueza, as necessidades humanas básicas, o bem-estar social, a

participação política, tendo como centro a pessoa humana, que nos interessa no presente

trabalho.

É preciso, no entanto, cuidar para que o discurso do desenvolvimento não se resuma à

mera retórica, e tenha efetividade. Para tanto, é oportuno que se identifique qual o papel do

Direito na efetividade do desenvolvimento .

1.2. Direito e desenvolvimento

                                                          
217 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo: editora
Saraiva, 2005, p. 395.
218 HAQ, Mahbub Ul. O Paradigma do Desenvolvimento Humano. In PUC Minas Virtual: Introdução ao
Desenvolvimento Humano: Conceitos Básicos e Mensuração. Belo Horizonte: PUC Minas. Disponível em
http://soo.sdr.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=200, acesso em
02/09/2008.
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Como se pôde perceber, desde o início do século passado o desenvolvimento vem

galgando um espaço cada vez mais privilegiado no âmbito econômico e político nas

sociedades em geral e nos debates internacionais, tendo migrado de uma visão estritamente

econômica para uma dimensão mais humanitária, com forte preocupação social.

Importa, agora, verificar as relações do desenvolvimento com outro fenômeno social de

suma importância: o Direito. As relações entre o Direito e o desenvolvimento manifestam-

se principalmente de duas maneiras. A primeira é a influência que o Direito positivo pode

ter no processo de desenvolvimento. A segunda é a possibilidade do desenvolvimento ser

visto como um direito subjetivo.

Celso Furtado deixou anotado que um dos primeiros frutos do avanço da teoria do

desenvolvimento foi uma percepção mais lúcida da história econômica, na qual se inserem

os fatores não-econômicos nas cadeias decisórias que conduziram as transformações dos

sistemas econômicos219. Conseqüentemente, esses fatores importam também para o

desenvolvimento. Um desses fatores não-econômicos é o Direito220.

De fato, a evolução do desenvolvimento não passou ao largo de desdobramentos jurídicos.

Os fenômenos que possuem vínculos com a economia historicamente têm se

interrelacionado com o Direito221. A adoção, por muitos países, do Estado de Direito,

especialmente considerando o paradigma da democracia e do bem-estar social, assim como

a afirmação crescente de um sistema internacional de direitos humanos desde o final da

Segunda Guerra Mundial, foram fatores importantes para a correlação entre Direito e

desenvolvimento.

Nessa toada, o tema Direito e desenvolvimento vem sendo discutido especialmente desde

meados do século passado222, sendo possível identificar duas vertentes opostas: a que

                                                          
219 FURTADO, Celso. Teoria e Política do desenvolvimento econômico. 10ª edição. São Paulo: Paz e Terra,
2000, pp. 9-10.
220 Vários autores já estudaram as relações entre direito e desenvolvimento, como veremos no correr do
presente trabalho. No Brasil, dentre os pioneiros cabe mencionar Orlando Gomes (Direito e desenvolvimento.
Salvador: Publicações da Universidade da Bahia, 1961) e Eros Roberto Grau (Elementos de Direito
Econômico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1981, pp. 7-14; Notas Preliminares à abordagem da
relação entre Direito e Desenvolvimento. Revista dos Tribunais, volume 519, 1979, pp. 13-20).
221 Sobre as relações entre direito e economia, vide GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito
pressuposto. São Paulo: Malheiros Editores, 1996, pp. 36-41.
222Ocorreram pelo menos três ondas acadêmicas acerca do tema “direito e desenvolvimento”, bem descritas
por Welber Barral, Direito e Desenvolvimento: um modelo de análise. In BARRAL, Welber (org.). Direito e
desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Editora
Singular, 2005, pp. 48-51.
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considera o Direito como um entrave, e a que o vê como um elemento impulsionador do

processo de desenvolvimento223.

O Direito pode ser um obstáculo ao desenvolvimento, por exemplo, quando permite

instabilidade ou corrupção, produzindo um custo excessivo para os contratos, ou quando

estipula normas obscuras e ineficientes, gerando insegurança jurídica224. São comuns,

ainda, os embates jurídicos e políticos em torno das normas jurídicas de natureza ambiental

e as pretensões desenvolvimentistas, embora o conceito moderno de desenvolvimento

teoricamente abarque a preocupação com o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Por outro lado, o direito pode ser um fator positivo para o processo de desenvolvimento,

por diversas razões. Orlado Gomes, por exemplo, aponta a função do Direito como

instrumento que institucionaliza as transformações decorrentes do desenvolvimento.

Vê-se, assim, que há intensa dinamicidade e inter-relação entre o desenvolvimento e o

Direito, que se retroalimentam como integrantes do processo evolutivo histórico-social225.

Além disso, o reconhecimento de novos direitos vinculados ao desenvolvimento também

pode constituir dado relevante para os Estados e a sociedade em geral. Cabe indagar,

assim, se é possível que o processo de desenvolvimento seja visto em si mesmo como um

direito subjetivo, ou seja, se o desenvolvimento pode ser objeto de direito.

Há várias objeções à possibilidade do desenvolvimento ser considerado um direito.

Afirma-se, por exemplo, que o desenvolvimento seria apenas um interesse, um desejo, um

                                                          
223 “O ordenamento jurídico, porque regula a conduta dos homens na sociedade, constitui, sob o ponto de
vista institucional, o principal fator de influência no desenvolvimento, visto que o sistema legal pode
favorecê-lo, ou dificultá-lo. (...) O comportamento dos indivíduos em relação aos fenômenos de produção e
consumo dos bens é regrado pelo Direito, através de leis, usos e costumes que tanto podem estimular as
atividades necessárias ao desenvolvimento econômico do país como constituir um entrave à sua realização.”
(GOMES, Orlando. Direito e desenvolvimento. Salvador: Publicações da Universidade da Bahia, 1961, pp.
19, 34-35).
224 Cf. BARRAL, Welber. Direito e Desenvolvimento: um modelo de análise. In BARRAL, Welber (org.).
Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo:
Editora Singular, 2005, p. 48.
225 Vale lembrar, por exemplo, que Eugen Ehrlich anotou que “toda evolução legal repousa na evolução
social e toda evolução social consiste no fato de que os homens e suas relações se modificam no decorrer do
tempo” (Fundamentos da Sociologia do Direito. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986, pág. 303).
Sobre o desenvolvimento econômico e o direito vide, ainda: MACHADO NETO, Antônio Luís. Sociologia
Jurídica. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 1987, pp. 252-254; SOUTO, Cláudio, SOUTO, Solange. Sociologia
do Direito: uma visão substantiva. 2ª edição, revista e aumentada. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 1997, pp. 333-342.
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propósito ou meta a atingir, não um direito226. Há quem diga, ainda, que não seria possível

reconhecer que o desenvolvimento é um direito porque lhe faltaria exigibilidade. Além

disso, a tarefa de identificar claramente os sujeitos e o objeto da relação jurídica

obrigacional subjacente a esse suposto direito seria irrealizável.

Essas e outras objeções postas serão enfrentadas adiante. Porém, desde logo é possível

afirmar que elas não foram suficientes para evitar a proliferação dos debates sobre o

reconhecimento de direitos que têm como objeto o fenômeno do desenvolvimento. Estes

debates, diga-se de passagem, têm o seu nascedouro principalmente em reivindicações dos

países subdesenvolvidos e encontraram resistência em nações ricas, refletindo a

polarização norte-sul.

Nessa perspectiva, cabe abordar a recente construção dos conceitos do direito do

desenvolvimento e do direito ao desenvolvimento. Esses dois direitos muitas vezes têm

sido equivocadamente tratados como um único fenômeno jurídico, talvez porque ambos

estejam inseridos em um mesmo processo histórico de evolução da noção de

desenvolvimento, para o qual foi relevante o reconhecimento de alguns princípios gerais

pelo Direito Internacional, dentre os quais a autodeterminação política e econômica dos

povos, a soberania incidente sobre os recursos naturais e a igualdade soberana entre os

Estados227. Porém, embora tenham origens comuns, aspectos conceituais próximos e até

mesmo uma interdependência, vários autores apontam a existência de traços distintivos

entre as duas noções 228, como, ora, veremos.

                                                          
226 A posição dos Estados Unidos no foro das Nações Unidas historicamente tem seguido essa linha de
argumentação, e está registrada em vários documentos. Vide, por exemplo, os comentários dos Estados
Unidos ao relatório de 2001 do Grupo de Trabalho sobre o direito ao desenvolvimento, onde nega que exista
consenso internacional sobre o significado preciso do direito ao desenvolvimento, e afirma-se que direitos
econômicos, sociais e culturais são metas que só podem ser alcançadas progressivamente, não garantias
(E/CN.4/2001/26, Anexo III, item III, n. 5-12). Também fica clara a posição contrária norte-americana nos
seus comentários às conclusões adotadas na terceira sessão do Grupo de Trabalho sobre o direito ao
desenvolvimento (E/CN.4/2002/28, anexo IV). Nesse sentido vide ainda a nota 15 do documento
E/CN.17/1997/8: “No obstante, cabe señalar la declaración presentada por escrito de los Estados Unidos, en
el sentido de que ‘la adhesión de los Estados Unidos al consenso [...] no modifica su oposición de larga data
al denominado 'derecho al desarrollo’. Para los Estados Unidos, el desarrollo ‘no es un derecho [...] es una
meta que todos nos hemos propuesto’. Véase A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. II), cap. III, § 16”.
227 NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law. In: Alberto do Amaral
Júnior. (Org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. 1ª ed. Barueri: Manole, 2005, pp. 201-218.
228 Uma síntese da distinção entre o Direito Internacional do Desenvolvimento e o Direito ao
Desenvolvimento pode ser encontrada em ZACKLIN, Ralph. The right to development at the international
level: some reflections on its sources, content and formulations. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au
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1.3. Direito Internacional do Desenvolvimento

O Tratado de Versalhes encerrou em 1919 a Primeira Guerra Mundial e criou a Liga ou

Sociedade das Nações, que tinha como um dos seus objetivos promover a cooperação

internacional com vistas à paz229. Como se sabe, esse desiderato não foi alcançado, e o

mundo assistiu poucas décadas depois a um novo conflito global.

Os horrores perpetrados durante a Segunda Grande Guerra Mundial produziram uma série

de conseqüências jurídicas e políticas no plano internacional, e reacenderam a busca de

mecanismos que garantissem a paz mundial. Nesse contexto, extinta a Liga das Nações, os

esforços e as esperanças se concentraram em uma nova instituição internacional, a

Organização das Nações Unidas – ONU230.

Os problemas relacionados ao crescimento econômico e ao desenvolvimento têm sido

objeto de preocupação da ONU desde o seu nascedouro231. Como já referido, após a

Segunda Guerra Mundial houve um maior debate sobre as questões do desenvolvimento,

por razões de natureza política e econômica, tendo como pano de fundo o movimento de

descolonização, a necessidade de conscientização sobre a franca desigualdade entre as

nações pobres e ricas, o chamado desequilíbrio econômico Norte-Sul, e o fato de que a

maior parte da população do planeta estava entre os desfavorecidos. A Carta de criação da

ONU, assinada em São Francisco em 26 de junho de 1945, após a Conferência das Nações

Unidas sobre Organização Internacional, e que entrou em vigor em 24 de outubro do

mesmo ano, já registrou essa preocupação232. No seu preâmbulo, a Carta menciona que os

povos das nações unidas, dentre outras determinações, resolvem promover o progresso

                                                                                                                                                                               
développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit
International de la Haye, 1979, pp. 117-118.
229 Diz o preâmbulo do Tratado de Versalhes: “THE HIGH CONTRACTING PARTIES, In order to promote
international cooperation and to achieve international peace and security by the acceptance of obligations not
to resort to war by the prescription of open, just and honourable relations between nations by the firm
establishment of the understandings of international law as the actual rule of conduct among Governments,
and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of
organized peoples with one another Agree to this Covenant of the League of Nations”.
230 A Assembléia Geral reuniu-se pela primeira vez em 10 de janeiro de 1946, em Londres. Atualmente,
como se sabe, a sede das Nações Unidas é na cidade de Nova Iorque.
231 PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direitos Humanos e Desenvolvimento: a contribuição das Nações Unidas.
In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, PERRONE-MOISÉS, Cláudia (orgs.). O Cinqüentenário da Declaração
Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999, p. 179.
232 O texto da Carta está disponível em português no site das Nações Unidas: http://www.onu-
brasil.org.br/doc1.php, acesso em 05/06/2008.
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social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla, empregando, para tais

fins, um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos

os povos. O artigo 1° aponta os propósitos das Nações Unidas, dentre os quais

encontramos, ao lado de prescrições voltadas à manutenção da paz e da segurança

internacionais, Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e

estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem

distinção de raça, sexo, língua ou religião. A necessidade de cooperação internacional no

campo econômico e social é enfatizada em capítulo próprio233, que tem como cerne o

artigo 55, que prevê: Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar,

necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao

princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas

favorecerão: a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e

desenvolvimento econômico e social; b) a solução dos problemas internacionais

econômicos, sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural

e educacional; e c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Para a realização

de tais propósitos, o artigo 56 estabelece que todos os países membros da organização se

comprometem a agir em cooperação com a mesma, em conjunto ou separadamente. Foi

previsto, ainda, o Conselho Econômico e Social, em cujas atribuições se inclui a

elaboração de estudos e relatórios a respeito de assuntos internacionais de caráter

econômico, social, cultural, educacional, sanitário e assuntos conexos, bem como a

expedição de recomendações a respeito desses temas junto à Assembléia Geral, aos

Membros das Nações Unidas e às entidades especializadas interessadas. O Conselho tem

poderes, ainda, para fazer recomendações destinadas a promover o respeito e a observância

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos; preparar projetos de

convenções a serem submetidos à Assembléia Geral, sobre assuntos de sua competência;

convocar, de acordo com as regras estipuladas pelas Nações Unidas, conferências

internacionais sobre assuntos de sua atribuição234.

A preocupação com a questão do desenvolvimento se fez presente também na Declaração

Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembléia Geral da ONU em 10 de

                                                          
233 Capítulo IX.
234 As funções e atribuições do Conselho Econômico e Social estão previstas no artigo 62 da Carta.
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dezembro de 1948235, havendo uma citação expressa no seu artigo XXII: “Todo ser

humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo

esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos

de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade

e ao livre desenvolvimento da sua personalidade”.

Importante relembrar que na época em que foram redigidos os documentos acima ainda

tinha primazia a noção que identificava desenvolvimento e crescimento econômico,

situação que perdurou até os anos 60236. Porém, não será despiciendo anotar que a redação

adotada, tratando conjuntamente os temas econômicos, sociais e culturais, foi até certo

ponto visionária quanto ao sentido amplo de desenvolvimento que seria cunhado depois e

que abarca todos os direitos fundamentais.

Poucos meses antes da Declaração Universal, em 25 de fevereiro de 1948, o Conselho

Econômico e Social das Nações Unidas criou a Comissão Econômica para a América

Latina e o Caribe – CEPAL, que é uma das cinco comissões econômicas regionais, com o

objetivo de monitorar as políticas voltadas à promoção do desenvolvimento econômico da

América Latina, prestar assessoria às ações dirigidas à sua promoção e contribuir para

reforçar as relações econômicas dos países da região, não só entre si, mas, também, com os

demais. A promoção do desenvolvimento social e sustentável foi incorporada

posteriormente aos objetivos da CEPAL, que teve ainda as suas atribuições estendidas aos

países do Caribe. A CEPAL teve papel central na formulação das políticas públicas

brasileiras de desenvolvimento237.

                                                          
235 O texto da Declaração está disponível em português no site das Nações Unidas: http://www.onu-
brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php, acesso em 05/06/2008.
236 PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direitos Humanos e Desenvolvimento: a contribuição das Nações Unidas.
In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, PERRONE-MOISÉS, Cláudia (orgs.). O Cinqüentenário da Declaração
Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999, p. 180.
237 Gilberto Bercovici anota que apesar das influências de Perroux, Myrdal e Hirschman, a política brasileira
de desenvolvimento foi fundamentada efetivamente pela teoria do subdesenvolvimento da CEPAL, que o
autor descreve detalhadamente (BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma
leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 45-52). Sobre a influência
da CEPAL no Brasil vide, do mesmo autor, Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. 1. ed. São
Paulo: Max Limonad, 2003, especialmente pp. 54-62. Vale anotar, ao menos, a posição da CEPAL no sentido
da necessidade dos países latino-americanos não apenas acelerarem o ritmo do desenvolvimento econômico
mas também, ao mesmo tempo, realizarem a redistribuição de renda: “Ambas as tarefas deveriam ser
executadas conjuntamente, ou seja, o desenvolvimento econômico não viria antes do desenvolvimento social,
mas seriam interdependentes. As transformações na estrutura social, particularmente a reforma agrária, eram
necessárias para o desenvolvimento” (BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento:
uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 27).
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Através das Resoluções 1710 (XVI) e 1715 (XV) da ONU, ambas de 1961, foi instituído o

1° Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, abrangendo aquela década238,

que tinha como objetivo acelerar o progresso e o crescimento auto-sustentado das nações, e

que se tornou depois um programa permanente. Uma importante contribuição do programa

foi constatar o caráter global do subdesenvolvimento e a necessidade de soluções que

envolvessem a solidariedade internacional239.

Os anos 60 impulsionaram as discussões sobre desenvolvimento no foro internacional,

especialmente como decorrência da aceleração do processo de descolonização ocorrido no

pós-guerra, através do qual várias colônias tornaram-se independentes, como conseqüência

de diversos fatores, como, por exemplo, o nacionalismo na África e na Ásia240 e a guerra

fria241. Esses novos Estados, subdesenvolvidos e ainda fortemente dependentes de grandes

centros como os Estados Unidos e a antiga União Soviética – que estimularam a

descolonização objetivando estender sua influência política –, ingressaram na ONU e

integraram o bloco dos países do chamado Terceiro Mundo. Tais países, entretanto, por sua

fragilidade política, econômica e social, necessitavam de auxílio242, dando ensejo ao que

pode ser visto, com algum romantismo, como solidariedade internacional.

Nesse contexto, devido ao esforço desses países subdesenvolvidos, foi criada em 1964243,

no âmbito da ONU, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento,

                                                          
238 Foram estabelecidas outras décadas para o desenvolvimento, pelas Resoluções 2626 (XXV), de 1970; e
35/36, de 1980.
239 PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direitos Humanos e Desenvolvimento: a contribuição das Nações Unidas.
In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, PERRONE-MOISÉS, Cláudia (orgs.). O Cinqüentenário da Declaração
Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999, p. 180. O
programa publica desde 1990 um relatório anual sobre desenvolvimento humano, com o escopo de promover
o debate de temas ligados ao desenvolvimento. O programa desenvolveu o Índice de Desenvolvimento
Humano, anteriormente examinado, com base no qual é feito, para o relatório anual, um ranking de
desenvolvimento, no qual são listados 144 países e territórios classificados em grupos de alto, médio e baixo
desenvolvimento humano. Os relatórios e outras informações estão disponíveis nos sites do programa:
http://www.pnud.org.br/home/ e http://www.undp.org/, acesso em 05/06/2008.
240 “Os movimentos nacionalistas amadureceram na Ásia depois da Primeira Guerra Mundial. Após a
Segunda Guerra fizeram rápidos progressos até mesmo na África, onde os movimentos organizados nasceram
tardiamente” (CANÊDO, Letícia Bicalho. A descolonização da Ásia e da África. 14ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Atual, 2005, p. 43).
241 Acerca do tema vide, dentre outros: CANEDO. Letícia Bicalho. A descolonização da Ásia a da África.
São Paulo: Atual, 2005.
242 “A Declaração da Concessão de Independência a Países Coloniais e Povos (1960), ao salientar que a falta
de preparo político, econômico, social ou educacional nunca deve servir para postergar a independência,
abriu as portas das Nações Unidas para novos membros que não poderiam sobreviver sem o auxílio,
principalmente econômico, da comunidade internacional” (NASCIMENTO E SILVA, G. E. do, ACCIOLY,
Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 15ª edição, revista e atualizada por Paulo Borba
Casella e colaboradores. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 124).
243 O primeiro Secretário-Geral da Conferência foi também um dos seus inspiradores, o economista argentino
Raúl Prebisch, que havia sido Secretário-Executivo da CEPAL entre 1949 e 1963 e cujas idéias sobre a
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mais conhecida pela sua sigla em inglês UNCTAD, cujo primeiro secretário-geral foi Raúl

Prebisch. A Conferência se tornou progressivamente um importante órgão voltado à

integração dos países mais pobres no campo do comércio e do desenvovimento mundial,

com atuação nos setores de tecnologia, investimento, desenvolvimento sustentável e

finanças244. Uma das principais reivindicações era no sentido de que o comércio de

produtos primários, principal objeto de exportação dos países subdesenvolvidos, não

deveria ser incluído nos negócios disciplinados pelo Acordo Geral sobre Tarifas

Aduaneiras e Comércio – GATT – 245, especialmente no que diz respeito à cláusula da

nação mais favorecida. Essa cláusula era um obstáculo à concessão, pelos países

desenvolvidos, de incentivos à importação de produtos oriundos dos países

subdesenvolvidos, já que os benefícios teriam que ser extendidos às demais nações

signatárias do GATT.

A Conferência, como foro intergovernamental de diálogo e negociação norte-sul, passou a

ser importante instrumento de pressão no sentido do atendimento de reivindicações

desenvolvimentistas dos países mais pobres, que formaram em 15 de junho daquele ano o

chamado grupo dos setenta e sete – G77246. Dentre os objetivos da Conferência estão o

incremento do comércio internacional como meio de acelaração do desenvolvimento

econômico, a realização de estudos e pesquisas e a prestação de consultoria sobre questões

de desenvolvimento aos países subdesenvolvidos.

Ainda em 1964, durante a Primeira Conferência sobre Comércio e Desenvolvimento das

Organizações das Nações Unidas, foi feita menção ao fato de que em uma humanidade

                                                                                                                                                                               
industrialização e desenvolvimento na América Latina, especialmente acerca da adoção de modelos próprios,
forjados a partir da realidade latino-americana, e não por conduto de fórmulas externas, tiveram forte
influência, inclusive no Brasil. Um resumo histórico da UNCTAD pode ser encontrada na própria home page
da entidade: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3358&lang=1, acesso em 06/06/2008.
244 As conferências são realizadas em períodos quadrienais. A XI Conferência foi realizada em São Paulo,
entre os dias 13 e 18 de junho de 2004, e os resultados podem ser conferidos principalmente em dois
documentos: The Spirit of São Paulo (disponível em http://www.unctad.org/en/docs//tdl382_en.pdf, acesso
em 06/06/2008) e São Paulo Consensus (disponível em http://www.unctad.org/en/docs//td410_en.pdf, acesso
em 06/06/2008).
245 O acordo foi criado em 1948, visando a expansão do comércio internacional, que reduziu direitos
alfandegários por meio de contingenciamentos, acordos preferenciais e barreiras não tarifárias, e generalizou
o princípio da cláusula de nação mais favorecida.
246 O qual conta hoje com 130 membros, segundo o site oficial: http://www.g77.org/doc/members.html,
acesso em 06/06/2008.
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onde se realize a solidariedade, o direito de todos os povos ao desenvolvimento deve ser

reconhecido e respeitado 247.

Nesse diapasão, visando resolver o problema da cláusula de nação mais favorecida do

GATT, foi desenhado a partir da II UNCTAD, realizada no ano de 1968 em Nova Deli, na

Índia, um mecanismo para posibilitar preferências aduaneiras no comércio Norte-Sul com

aplicação exclusiva em benefício dos países subdesenvolvidos. Assim, através do chamado

Sistema Geral de Preferências – SGP – os países desenvolvidos passaram a poder

conceder, unilateralmente e sem exigência de reciprocidade, isenções ou reduções de

tarifas de importação incidentes sobre determinados produtos exportados pelos países

subdesenvolvidos248. Os desiguais eram, enfim, tratados na medida das suas desigualdades.

Conforme aponta Claudia Perrone-Moisés249, o regime de desigualdades compensadoras

criado pela UNCTAD passou a ser chamado pela doutrina de Direito Internacional do

Desenvolvimento, o qual teria sido concebido pela primeira vez por Roger Granger em

estudo publicado em 1961 que o considerou uma modalidade própria do direito econômico

com aplicação aos países subdesenvolvidos250. Ainda segundo a autora citada, a doutrina

entende que a definição do Direito Internacional do Desenvolvimento teria sido

desenvolvida por Michel Virally em 1965, em um artigo que o tratava como um novo ramo

do Direito Internacional Público251.

                                                          
247 Filibeck, Giorgio. The right to development. Conciliar and pontifical texts (1960-1990). Cidade do
Vaticano: Pontifical Council for Justice and Peace, 1991, p.11.
248 A Resolução 21 II), aprovada no Segundo Período de Sessões da UNCTAD em 1968, na cidade de Nova
Delhi, previa que “los objetivos del sistema generalizado de preferencias sin reciprocidad ni discriminación
en favor de los países en desarrollo, con inclusión de medidas especiales en beneficio de los menos
adelantados de entre ellos, deberían ser: a) aumentar los ingresos de exportación de esos países; b) promover
su industrialización; y c) acelerar su ritmo de crecimiento económico”
(http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2309&lang=3, acesso em 06/06/2008).
249 PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direito ao Desenvolvimento e Investimentos Estrangeiros. São Paulo:
Editora Oliveira Mendes, 1998, p.58.
250 GRANGER, Roger. Pour un droit du développement dans les pays sous-developpés. In VASSEUR,
Michel (ed.). Dix ans de Conférences d’agrégation – Études de Droit Commercial offertes à Joseph Hammel,
membre de l'Institut, doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris. Paris:
Dalloz, 1961.
251 VIRALLY, Michel. Vers un droit international du développement. A obra citada pela autora em relação
ao artigo de Virally é Le Droit International en Devenir, Paris, PUF, 1990 (PERRONE-MOISÉS, Cláudia.
Direito ao Desenvolvimento e Investimentos Estrangeiros. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 58).
O original pode ser encontrado no Annuaire français de droit international. Paris: Centre National de la
Recherche Scientifique, 1966, v. XI.
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Segundo Celso D. de Albuquerque Mello252, em ligeira discordância com Claudia Perrone-

Moisés, a expressão Direito Internacional do Desenvolvimento foi criada por André Philip.

Além disso, tem como titulares os países em desenvolvimento. Diz ainda o autor que

concorda com A. Pellet quanto a considerar o Direito Internacional do Desenvolvimento

como ramo do Direito Internacional Econômico, embora não haja consenso doutrinário a

esse respeito, citando a posição contrária de Hugo Gross253. Em obra mais recente, o

pranteado autor anota que o Direito Internacional do Desenvolvimento é uma crítica ao

Direito Internacional254.

Miguel Moura e Silva anota que nas últimas décadas ocorreu uma tentativa de construir

uma ordem econômica favorável aos interesses dos países em desenvolvimento, e que essa

tentativa teve como base uma nova superestrutura jurídica, que é o Direito Internacional do

Desenvolvimento, que seria, para muitos dos seus cultores, a antítese de um Direito

Internacional Econômico de inspiração liberal. Observa, ainda, que Bélanger, embora

reconheça pontos de contato, distingue entre o Direito Internacional Econômico, que

possui vocação universal e tem como centro principal os interesses dos países

industrializados, e o Direito Internacional do Desenvolvimento, através do qual são

defendidas as exigências dos países em desenvolvimento. Pontua, também, que no

entendimento de autores como Garcia-Amador o Direito Internacional do

Desenvolvimento é somente uma dimensão nova do Direito Internacional Econômico255.

O Direito Internacional do Desenvolvimento, por objetivar atender reivindicações dos

países subdesenvolvidos, dotando-lhes de melhores condições de desenvolvimento, busca

regular as relações entre Estados – sendo, portanto, interestatal – para redistribuir de forma

mais equânime e justa os recursos da economia no âmbito internacional. Há um claro

entendimento de que os países subdesenvolvidos têm uma espécie de hipossuficiência, e

que portanto merecem tratamento diferenciado, com base em princípios de solidariedade,

de maneira a reduzir as diferenças econômicas. G. E. do Nascimento e Silva e Hildebrando

Accioly apontam, a esse respeito, que muitos argumentaram que o reconhecimento desse

                                                          
252 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito Internacional Público. 2° Volume. 6ª edição, revista,
atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1979, p. 1109.
253 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito Internacional Público. 2° Volume. 6ª edição, revista,
atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1979, pp. 1109-1110.
254 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito Internacional Econômico. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p.
10.
255 O desenvolvimento do conceito de Direito Internacional Econômico. Estudos jurídicos e económicos em
homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco. Vol. 3. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, 2006.
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direito colidia com os princípios da reciprocidade e não-discriminação, que seriam

corolários da igualdade jurídica dos Estados. Acrescentam que para contornar esse óbice

passou-se a falar em Estados juridicamente iguais, porém economicamente desiguais256.

A idéia de solidariedade é reforçada, por exemplo, pelo fato de que a UNCTAD trabalha

priorizando a busca de consenso e não de mecanismos impositivos, valendo lembrar, por

exemplo, o Regime Geral de Preferências.

No âmbito do sistema regional interamericano257 cabe destacar que a cooperação com

vistas a um desenvolvimento progressivo foi objeto do artigo 26 da Convenção Americana

de Direitos Humanos de 1969 – Pacto de San Jose da Costa Rica258, inserido no capítulo

destinado aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, segundo o qual os Estados-partes

comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno, como mediante

cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir

progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas,

sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos

Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos

disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados259.

O Direito Internacional do Desenvolvimento é finalista, pois busca superar a situação de

desigualdade em relação ao nível de desenvolvimento econômico entre os Estados260. O

principal objetivo, assim, seria a constituição de uma Nova Ordem Econômica

Internacional - NOEI261 - para cuja formação contribuíram especialmente alguns fatos

                                                          
256 NASCIMENTO E SILVA, G. E. do, ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público.
15ª edição, revista e atualizada por Paulo Borba Casella e colaboradores. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 124-
125.
257 Sobre o sistema regional interamericano vide PIOVESAN, Flávia (coord. geral). Código de Direito
Internacional dos Direitos Humanos Anotado. São Paulo: DPJ Editora, 2008, pp. 1135-1405; GOMES, Luiz
Flavio, PIOVESAN, Flávia (coord.). O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e o
Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.
258 A carta de adesão foi depositada pelo Governo brasileiro em 25 de setembro de 1992, e a mesma foi
promulgada internamente pelo decreto 678, de 06 de novembro de 1992.
259 Texto integral disponível no site http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/anexo/andec678-92.pdf, acesso em 16/06/2008.
260 PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direito ao desenvolvimento e Investimentos Estrangeiros. São Paulo:
Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 60; CARDIA, Fernando Antonio Amaral. Uma Breve Introdução à
Questão do Desenvolvimento como Tema de Direito Internacional. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do,
(org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 59. MELLO, Celso D. de
Albuquerque. Direito Internacional Público. 2° Volume. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 1979, p. 1109.
261 CARDIA, Fernando Antonio Amaral. Uma Breve Introdução à Questão do Desenvolvimento como Tema
de Direito Internacional. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, (org.). Direito Internacional e
Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 59.
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ocorridos no final dos anos 60 e no início dos anos 70, as crises monetária, alimentar e

energética do Petróleo262. Os principais documentos relativos a esse movimento são as

Resoluções n° 3201, que consagrou a Declaração sobre o estabelecimento de uma nova

ordem econômica internacional263, e n° 3202, que instituiu o Programa de ação sobre o

estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional264, ambas adotadas em 01 de

maio de 1974 pela Assembléia Geral da ONU. Merecem ser objeto de menção, também: a

Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, de 12 de dezembro de 1974265; a

Resolução n° 3.362, de 16 de setembro de 1975266, sobre Desenvolvimento e Cooperação

Econômica Internacional; a Resolução n° 34/138, de 14 de dezembro de 1979267, que

dispõe sobre Negociações Globais relativas à Cooperação Econômica Internacional para o

Desenvolvimento; a Resolução n° 41/73, de 03 de dezembro de 1986268, sobre o

desenvolvimento progressivo dos princípios e normas de direito internacional relativos à

Nova Ordem Econômica Internacional; e a Declaração Sobre Cooperação Econômica

Internacional relativa à Revitalização do Crescimento Econômico e Desenvolvimento dos

Países em Desenvolvimento, de 01 de maio de 1990269.

Dentre os documentos acima citados, cabe destacar, pela sua inegável importância, a Carta

de Direitos e Deveres dos Estados, à qual é devida uma especial atenção270. O documento

reafirma os objetivos fundamentais das Nações Unidas, dentre os quais a promoção da

cooperação internacional para a solução dos problemas econômicos e sociais, destacando a

necessidade do fortalecimento dessa cooperação para o desenvolvimento. Declara

expressamente que é seu objetivo fomentar o estabelecimento de uma nova ordem

                                                          
262 CARDIA, Fernando Antonio Amaral. Uma Breve Introdução à Questão do Desenvolvimento como Tema
de Direito Internacional. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, (org.). Direito Internacional e
Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 60; PERRONE-MOISÉS, Cláudia. direito ao desenvolvimento e
Investimentos Estrangeiros. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998, pp. 58-59.
263 A íntegra da Declaração pode ser conferida no seguinte site: http://www.un-documents.net/s6r3201.htm,
acesso em 09 de junho de 2008. Uma análise do resumo da declaração foi feito por Celso D. de Albuquerque
Mello (Direito Internacional Econômico. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 211).
264 A íntegra do Programa de Ação pode ser conferida no seguinte site:http://www.un-
documents.net/s6r3202.htm, acesso em 09 de junho de 2008.
265 A/RES/29/3281. A íntegra da carta está disponível no site http://www.un-documents.net/a29r3281.htm,
acesso em 09/06/2008.
266 Texto disponível no site http://www.un-documents.net/s7r3362.htm, acesso em 09/06/2008.
267 Texto disponível no site http://www.un-documents.net/a34r138.htm, acesso em 09/06/2008.
268 Texto disponível no site http://www.un-documents.net/a41r73.htm, acesso em 09/06/2008.
269 Texto disponível no site http://www.un-documents.net/s18r3.htm, acesso em 09/06/2008.
270 Para um resumo mais abrangente dos principais pontos daquele documento vide: MELLO, Celso D. de
Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 2° Vol. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
1979, p. 1104; Fonseca, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. 4ª edição, revista e atualizada. Rio
de Janeiro: Editora Forense, 2002, pp. 123-126; Souza, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico.
Belo Horizonte: Edição Saraiva, 1980.
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econômica mundial, baseada na igualdade, na interdependência, no interesse comum e na

cooperação entre todos os Estados, independentemente dos seus sistemas econômicos e

sociais. Reafirma que a responsabilidade pelo desenvolvimento de cada país é inicialmente

dele próprio, mas que uma cooperação internacional concomitante e efetiva é um fator

essencial para a concretização plena dos seus próprios objetivos de desenvolvimento. O

documento pretende contribuir para: a) a criação das condições necessárias a uma maior

prosperidade de todos os países e ao aumento da qualidade de vida de todos os povos; b) a

promoção, por meio de toda a comunidade internacional, do progresso econômico e social

de todos os países, especialmente daqueles em desenvolvimento; c) o estímulo à

cooperação internacional no campo econômico, comercial, cientifico e técnico,

independentemente do sistema político, econômico e social; d) a superação dos principais

obstáculos ao desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento; e) a aceleração

do crescimento econômico dos países em desenvolvimento, visando diminuir a disparidade

econômica entre os mesmos e os países desenvolvidos; f) a proteção, preservação e

fortalecimento do meio ambiente. Dentre os princípios que, segundo a Carta, devem

governar as relações econômicas e políticas entre os Estados, cabe destacar, dentre outros,

os seguintes: a) soberania, integridade territorial e independência política dos Estados; b)

igualdade soberana entre os Estados; c) igualdade de direitos e autodeterminação dos

povos; d) correção das injustiças ocasionadas pelo uso da força e que privam uma nação

dos meios naturais necessários ao seu normal desenvolvimento; e) respeito pelos direitos

humanos e pelas obrigações internacionais; f) promoção da justiça social internacional; g)

cooperação internacional para o desenvolvimento. O documento estabelece que cada

Estado tem o direito soberano e inalienável de escolher o seu sistema econômico, político,

social e cultural, conforme a vontade do seu próprio povo, sem sofrer qualquer tipo de

interferências externas, coerções ou ameaças. Estabelece, ainda, diversos direitos e deveres

dos Estados, dando ênfase às obrigações dos países desenvolvidos. Cabe destacar que a

Carta estipula ser direito e dever de todos os Estados, individual e coletivamente, eliminar

colonialismo, apartheid, discriminação racial, neocolonialismo e todas as formas de

agressão, ocupação e dominação estrangeiras, bem como as suas conseqüências

econômicas e sociais, como um pré-requisito para o desenvolvimento.

Cançado Trindade destaca alguns componentes do Direito Internacional do

Desenvolvimento: a) autodeterminação econômica; b) soberania permanente sobre a

riqueza e os recursos naturais; c) princípio do tratamento não-recíproco e preferencial para
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os países em desenvolvimento; d) princípio da igualdade participatória dos países em

desenvolvimento nas relações econômicas internacionais e nos benefícios da ciência e

tecnologia271.

Vários autores assinalam que não há identidade entre o Direito Internacional do

Desenvolvimento, e o Direito ao Desenvolvimento. O primeiro, como vimos, nasce a partir

do Direito Internacional Econômico, como sistema normativo internacional de natureza

objetiva que cuida de relações interestatais objetivando a construção de uma maior

igualdade material entre os Estados, tomando como base a cooperação internacional e a

formação de uma Nova ordem Econômica Internacional. O segundo, como será visto a

seguir, trata-se de um direito humano que busca proteger exigências e liberdades das

pessoas e dos povos. Entretanto, não se pode esconder que esses direitos se entrelaçam, e

são interdependentes, até porque as pessoas e os povos compõem a dimensão pessoal do

Estado. Ambos, assim, fazem parte de um mesmo processo de reconhecimento do

fenômeno do desenvolvimento como um direito. Não é à toa que Zilmai Haquani chegou a

afirmar que foi graças ao Direito Internacional do Desenvolvimento que se chegou

progressivamente ao Direito ao Desenvolvimento, já que os instrumento jurídicos e os

mecanismos internacionais do primeiro contribuíram largamente para a tomada de

consciência da nova noção que é o Direito ao Desenvolvimento272.

Finalmente, uma última observação quanto ao direito internacional do desenvolvimento: o

mesmo não conseguiu ainda cumprir os seus propósitos básicos273. As diferenças entre os

países ricos e os países pobres em geral não diminuíram, e, além disso, têm crescido

diferenças internas mesmo nas nações mais favorecidas274. Embora algumas oscilações

                                                          
271 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Paralelo dos Sistemas de
Proteção Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, pp. 175-176.
272 Résumé des débats. Première partie. In DUPUY, René-Jean [ed.]. Le droit au développement au plan
international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye,
1979, p. 141.
273 “De fato, no que diz respeito ao Direito Internacional do Desenvolvimento, pode-se dizer que não foi
bem-sucedido nas suas intenções de reformular por completo a ordem internacional (...). Os grandes
princípios inspiradores da nova ordem econômica internacional não foram incorporados ao direito positivo
senão de maneira parcial” (NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law.
In: Alberto do Amaral Júnior - Org. Direito Internacional e Desenvolvimento. 1ª ed. Barueri: Manole, 2005,
p. 206).
274 “Únicamente acudiendo a los Informes Anuales del prestigioso Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), vemos, muchas veces aterrados, cómo el abismo entre los países pobres y los países
ricos crece cada año un poco más. Incluso, dentro de los países ricos se están creando enormes bolsas de
pobreza y desempleo, ante las cuales las teorías económicas y  jurídicas no pueden, o no quieren, reaccionar.
Y, sin embargo, se sigue diciendo, quizá con buena voluntad, que todos “tienen” los mismos derechos por el
simple hecho de haber nacido. ¿Haber nacido dónde?” (FLORES, Joaquín Herrera. La Reinvención de los
Derechos Humanos. Sevilha: Atrapasuenos, 2008, p. 37).
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possam ter ocorrido, elas são isoladas e não é certo que tenham decorrido necessariamente

do direito internacional do desenvolvimento.

1.4. Direito ao Desenvolvimento

A formatação teórica do direito internacional do desenvolvimento, buscando beneficiar os

Estados subdesenvolvidos, como visto acima, foi um passo importante. A proteção

conferida aos países subdesenvolvidos pelo direito internacional do desenvolvimento

revelava como pano de fundo, ainda que indiretamente, preocupações relativas às

populações que neles viviam. Mas essa proteção indireta às pessoas, embora significativa,

não se mostrou suficiente.

Como se sabe, a preocupação com o ser humano é uma das razões que levaram à própria

existência da Organização das Nações Unidas, no contexto das atrocidades praticadas na

Segunda Guerra. É fato que já existiam algumas tentativas de proteção a alguns grupos

determinados de pessoas, principalmente no âmbito do chamado Direito de Proteção

Humanitária, da Sociedade das Nações e da Organização Internacional do Trabalho – OIT.

O Direito de Proteção Humanitária diz respeito às normas em tempo de guerra, como, por

exemplo, a Convenção Relativa ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, de 1929,

visando a proteção de militares, feridos, prisioneiros e civis275. A criação da OIT, em 1919,

por si só, foi resultado de preocupações sobre a proteção dos trabalhadores276, o que

também foi objeto das suas convenções na primeira metade do século XX, dentre as quais

a Convenção n° 29, sobre Trabalho Forçado ou Obrigatório, de 10 de junho de 1930277. No

que concerne à Sociedade das Nações, além das normas de Direito Humanitário já

destacadas, cabe mencionar, por exemplo, a adoção da Convenção Relativa à Escravidão,

                                                          
275 É nesse âmbito que se insere, por exemplo, a atuação da Cruz Vermelha Internacional. Sobre o tema vide
SOUSA, Mônica Teresa Costa. Direito Internacional Humanitário. 2ª edição. Curitiba: Juruá Editora, 2007;
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e atualizada.
São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 206-208. O texto integral da convenção em português encontra-se no site
http://www.onu-brasil.org.br/doc_prisioneiro.php, acesso em 11/06/2008.
276 A Organização Internacional do Trabalho foi criada em 11 de abril de 1919, data em que os seus estatutos
tiveram aprovação no bojo do Tratado de Versalhes, um dos seus propósitos, conforme a sua Constituição, é
melhorar as condições de trabalho e o padrão de vida dos trabalhadores.
277 Texto integral disponível em
http://www.ilo.org/public/portugue/region/ampro/brasilia/info/download/conv_29.pdf, acesso em
11/06/2008.



71

em Genebra, a 25 de setembro de 1926278; e a assinatura da Convenção Internacional

Relativa à Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores, firmada em Genebra em 11 de

outubro de 1933279.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem280, adotada em 10 de dezembro de 1948,

portanto logo após a criação da ONU, até hoje é considerada um dos pilares dessa

organização e objetiva a proteção de todos os seres humanos, proclamando que a dignidade

humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. A Declaração

Universal inaugura a chamada concepção moderna de direitos humanos, inserida no bojo

de um Sistema Internacional de Direitos Humanos281. Esse documento, consoante lembra

Fábio Konder Comparato282, cumpriu a primeira etapa do projeto de institucionalização

dos Direitos Humanos no plano universal; a segunda seria a elaboração de um Tratado ou

Convenção Internacional de Direitos Humanos, tarefa essa que se desdobrou, resultando

em um sistema internacional normativo amplo283; e a terceira seria a construção de

mecanismos punitivos das violações aos direitos humanos, dando origem a um sistema

internacional sancionador, que se dividiu em um sistema global aliado a sistemas regionais.

Como frisa André de Carvalho Ramos, a internacionalização dos direitos humanos se

afirma como um elemento de diálogo entre os povos, que se reveste de legitimidade pelo

seu conteúdo ético284.

A Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação

Racial, de 1965, previu, no seu artigo 2°, § 2°, que os Estados Parte tomarão, caso as

                                                          
278 Disponível em http://www.droitshumains.org/Biblio/Text_fondat/esclavage_02.htm, acesso em
11/06/2008. Excelente texto no Brasil sobre a Declaração de Genebra contra a Escravidão encontra-se na
obra de Fábio Konder COMPARATO (A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 196-205).
279 No Brasil adotada pelo Decreto-Lei 113,de 28 de dezembro de 1937 e pelo Decreto 2.954 – 10 Agosto de
1938.
280 Texto disponível em português no site http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php,
acesso em 11/06/2008. A bibliografia sobre a Declaração Universal é vastíssima em todo o mundo e no
Brasil. Para citar apenas uma obra, vale conferir a coletânea de textos organizada por Alberto do Amaral
Júnior e Claudia Perrone-Moises, no bojo das comemorações dos cinqüenta anos da Declaração: AMARAL
JÚNIOR, Alberto do, PERRONE-MOISÉS, Cláudia (orgs.). O Cinqüentenário da Declaração Universal dos
Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.
281 Sobre a concepção moderna de direitos humanos e o sistema internacional de proteção vide PIOVESAN,
Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 5ª edição, revista, ampliada e atualizada.
São Paulo: Max Limonad, 2002, pp. 123-249.
282 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 222-221, 275.
283 Sobre os diversos documentos que compõem o sistema internacional vide José Adércio Leite SAMPAIO
(Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, pp. 246-258).
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circunstâncias exijam, nos campos social, econômico, cultural e outros, as medidas

especiais e concretas para assegurar, como convier, o desenvolvimento ou a proteção de

certos grupos raciais de indivíduos pertencentes a estes grupos com o objetivo de garantir-

lhes, em condições de igualdade, o pleno exercício dos direitos do homem e das liberdades

fundamentais (...)”285.

A preocupação direta com as pessoas também se fez presente no Pacto Internacional Sobre

Direitos Civis e Políticos286 e no Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e

Culturais287, ambos de 1966, e que correspondem ao que seria uma segunda etapa de

institucionalização de direitos humanos universais e que visam a implementação dos

direitos preconizados pela Declaração de 1948288. Nessa segunda fase os Pactos tiveram o

papel de tratar detalhadamente os direitos humanos em âmbito convencional. Os

dispositivos dos Pactos interessam diretamente ao desenvolvimento das pessoas e povos,

especialmente quando se leva em conta a noção de que desenvolvimento não se resume

apenas ao campo econômico, desafiando a concretização dos direitos humanos em geral.

Dentre os diversos dispositivos, cabe destacar que logo no artigo 1°, § 1, de ambos os

documentos é assegurado a todos os povos o direito à autodeterminação, por força do qual

determinam livremente seu estatuto político e asseguram também livremente seu

desenvolvimento econômico, social e cultural. O artigo 11 do Pacto Internacional Sobre

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais afirma que os Estados reconhecem o direito de

toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à

                                                                                                                                                                               
284 RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos: análise dos sistemas de
apuração de violações dos direitos humanos e a implementação das decisões no Brasil. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002, p. 18.
285 Adotada e aberta à assinatura e ratificação pela Resolução 2.106-A (XX), da Assembléia Geral das
Nações Unidas, de 21 de dezembro de 1965, entrou em vigor em 04 de janeiro de 1969. No Brasil foi
aprovada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n° 23, de 21 junho de 1967, a ratificação
foi depositada em 27 de março de 1968, tendo sido expedido o Decreto presidencial nº 65.810, de 8 de
dezembro de 1969.
286 Adotado pela Resolução n.º 2.200-A da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de
1966. Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Em vigor no Brasil em 24.4.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 592, de 6.7.1992. Texto integral em
português disponível no site
http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030616104212/20030616113
554/, acesso em 11/06/2008.
287 Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Entrou em vigor no Brasil em 24.2.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 591, de 6.7.1992. Texto integral
em português disponível no site
http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030616104212/20030616110
115, acesso em 11/06/2008.
288 Sobre os dois pactos e as negociações políticas que envolveram a decisão de não adotar um documento
único, vide COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 275-361.
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alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas

condições de vida.

Fato que comprova a crescente preocupação com uma dimensão de desenvolvimento

diretamente vinculada à pessoa humana naquela época é também a aprovação, em 1969,

pela Assembléia Geral da ONU da Declaração Sobre Progresso Social e Desenvolvimento,

que, dentre outros importantes aspectos, reconheceu, logo no seu artigo primeiro, que todos

os povos e todos os seres humanos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião,

nacionalidade, origem étnica, condição familiar ou social, política ou outra convicção,

devem ter o direito de viver com dignidade e liberdade e de usufruir os frutos do progresso

social, e devem, de outro lado, contribuir para o mesmo289. Além disso, no seu artigo 2°

proclamou que progresso social e desenvolvimento devem ser fundados no respeito pela

dignidade e valor da pessoa humana e devem assegurar a promoção dos direitos humanos e

da justiça social, que requerem: a) A imediata e final eliminação de todas as formas de

desigualdade, exploração de pessoas e indivíduos, colonialismo e racismo, incluindo

nazismo e “apartheid”, e todas outras políticas e ideologias opostas aos propósitos e

princípios das Nações Unidas; b) O reconhecimento e implementação efetiva dos direitos

civis e políticos bem como dos direitos econômicos, sociais e culturais sem qualquer

discriminação290. O artigo 9° afirmou que o progresso social e o desenvolvimento são as

preocupações comuns da comunidade internacional, que deve suplementar, por uma ação

internacional coordenada, os esforços nacionais para aumentar o nível de vida dos

povos291.

                                                          
289 “All peoples and all human beings, without distinction as to race, colour, sex, language, religion,
nationality, ethnic origin, family or social status, or political or other conviction, shall have the right to live in
dignity and freedom and to enjoy the fruits of social progress and should, on their part, contribute to it”.
Resolução 2542 (XXIV), de 11 de dezembro de 1969. Texto integral disponível no site http://www.un-
documents.net/a24r2542.htm, acesso em 10/06/2008.
290 “Social progress and development shall be founded on respect for the dignity and value of the human
person and shall ensure the promotion of human rights and social justice, which requires: a) The immediate
and final elimination of all forms of inequality, exploitation of peoples and individuals, colonialism and
racism, including nazism and apartheid, and all other policies and ideologies opposed to the purposes and
principles of the United Nations; b) The recognition and effective implementation of civil and political rights
as well as of economic, social and cultural rights without any discrimination”. Resolução 2542 (XXIV), de
11 de dezembro de 1969. Texto integral disponível no site http://www.un-documents.net/a24r2542.htm,
acesso em 10/06/2008.
291 “Social progress and development are the common concerns of the international community, which shall
supplement, by concerted international action, national efforts to raise the living standards of peoples”.
Resolução 2542 (XXIV), de 11 de dezembro de 1969. Texto integral disponível no site http://www.un-
documents.net/a24r2542.htm, acesso em 10/06/2008.
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Quando do estabelecimento da Segunda Década das Nações Unidas para o

Desenvolvimento, a Resolução n° 2626 (XXV) afirmou que o objetivo último do

desenvolvimento é o incremento sustentável ao bem-estar do indivíduo e de toda a

coletividade292. Nota-se, assim, mais uma vez, a pessoa como centro das preocupações.

O processo evolutivo da noção de desenvolvimento seguiu adiante, e culminou na

formação de um outro novo direito, o direito ao desenvolvimento, com foco direto no ser

humano, individual e coletivamente considerado. Não se cuida de substituir o direito

internacional do desenvolvimento, mas sim de expandir a proteção jurídica relativa ao

desenvolvimento para novas projeções, havendo relação de complementaridade entre

ambos.

A sistematização teórica do direito ao desenvolvimento é relativamente recente. É comum

na doutrina majoratária a afirmação de que o primeiro a utilizar a expressão direito ao

desenvolvimento foi o jurista senegalês Etiene Keba M’Baye293, na conferência inaugural

do Curso de Direitos Humanos do Instituto Internacional de Direitos do Homem de

Estrasburgo em 1972, publicada com o título de O direito ao desenvolvimento como um

direito do Homem294, afirmando na ocasião que o desenvolvimento é um direito de todo

                                                          
292 “The ultimate objective of development must be to bring about sustained improvement in the well-being
of the individual and bestow benefits on all. If undue privileges, extremes of wealth and social injustices
persist, then development fails in its essential purpose”. Resolução 2626 (XXV), de 24 de outubro de 1970.
Texto integral disponível no site
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/91/IMG/NR034891.pdf?OpenElement. Acesso
em 11/06/2008.
293 Keba M’Baye, nascido em Kaolack, Senegal, em 05 de agosto de 1924, formou-se em direito pela
Universidade de Dakar e diplomou-se em estudos avançados de direito privado na Universidade de Paris.
Lecionou na Faculdade de Direito da Universidade de Dakar e na Escola Nacional de Administração do
Senegal. Doutor honoris causa por várias universidades na França, Índia e nos Estados Unidos da América,
foi por dezoito anos o primeiro presidente da Suprema Corte do Senegal. Também foi membro do Comitê
Olímpico Internacional (1973-2002), no qual desempenhou várias funções e foi um dos responsáveis pelo
retorno da África do Sul aos jogos olímpicos após o regime dE apartheid. Na Corte Internacional de Justiça,
onde atuou por quase dez anos (1982-1991), alcançou o cargo de vice-presidente (1987-1991). Presidiu a
Comissão Internacional de Juristas entre 1977 e 1985. Publicou inúmeros trabalhos jurídicos. Morreu em 11
de Janeiro de 2007. Tais informações, além de outras, estão disponíveis em um documento da Corte
Internacional de Justiça intitulado Hommage à la mémoire du juge Kéba Mbaye: Audience publique tenue le
lundi 4 juin 2007, à 9 h 50, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président (disponível
em http://www.icj-cij.org/presscom/files/4/13874.pdf. Acesso em 03/06/2008).
294 É possível identificar algumas divergências nas abordagens sobre as origens dessa expressão. Fatsah
Ouguergouz anota que a expressão direito ao desenvolvimento provavelmente foi utilizada pela primeira vez
em Argel, em outubro de 1967, na Conferência Econômica do Grupo dos 77, por Doudou Thiam, Ministro de
Assuntos Exteriores do Senegal (OUGUERGOUZ, Fatsah. The African Charter of Human and People's
Rights: A Comprehensive Agenda for Human Dignity and Sustainable Democracy in África. Haia: Martinus
Nijhoff Publishers, 2003, p 298). Antonio Celso Alves Pereira, de sua vez, aponta como o primeiro a discutir
a temática o Cardeal Etienne Duval, arcebispo de Arghel, que teria proclamado o direito ao desenvolvimento
dos países do Terceiro Mundo em mensagem de Ano Novo dirigida aos argelinos em 01 de janeiro de 1969
(PEREIRA, Antonio Celso Alves. O direito ao desenvolvimento no contexto dos direitos humanos. In:
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Homem, que tem o direito de viver e o direito de viver melhor295. O próprio M’Baye, em

um colóquio que teve como objeto o direito ao desenvolvimento no plano internacional,

promovido pela Academia de Direito Internacional de Haia e pela Universidade das

Nações Unidas entre os dias 16 e 18 de outubro de 1979, assumiu a paternidade da

expressão direito ao desenvolvimento, afirmando ainda que o mesmo é um direito humano

que integra os direitos e liberdades públicas296.

Ainda em 1972, o professor espanhol Juan Antonio Carrillo Salcedo publicou um artigo no

qual afirmou que o direito ao desenvolvimento é um direito humano e um direito dos

povos, que traz consigo o corolário de que todos os Homens e todos os povos, sem

distinção, devem contribuir para os objetivos comuns da humanidade. E continua, dizendo

que entendido como crescimento mais mudança, o desenvolvimento e o direito ao

desenvolvimento como direito humano constituem um fato revolucionário na velha

                                                                                                                                                                               
Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, Janeiro/Março 1992, nº 77/78, p. 29.). H. Sanson,
além de mencionar a já referida mensagem do Cardeal Duval, registra que foi elaborado em 1968 um
documento intitulado O direito dos povos subdesenvolvidos ao desenvolvimento (SANSON, H. Le droit des
peuples sous-développés au développément) pela Comissão de Justiça e Paz da Argélia, e publicado em 1969
(Résumé des débats. Première partie. In DUPUY, René-Jean [ed.]. Le droit au développement au plan
international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye,
1979, pp. 131-132, 204-229), bem como que Georges Hourdin, no editorial do n° 88 da revista Crescimento
das Novas Nações (Croissence des jeunes nations), de maio de 1969, utilizou o título Uma idéia nova: o
direito dos povos ao desenvolvimento (Une idée neuve: le droit dês peuples au développement) (Du droit des
peuples sous-développés au développment au droit des hommes et des communautés à être soi, non
seulement par soi, mas aussi par les autres. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan
international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye,
1979, p. 197). Paula Bartolini Spieler, de sua vez, afirma que o conceito de direito ao desenvolvimento teria
surgido na década de 1960, no bojo da descolonização, e que se tratava de uma exigência dos países do
Terceiro Mundo, que objetivavam consolidar sua independência política por meio da liberação econômica
(SPIELER, Paula Bartolini. Evolução histórica e conceituação do direito ao desenvolvimento. In Direito,
Estado e Sociedade, nº 22/23, Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica – Departamento de Direito,
janeiro-dezembro, 2003, p. 43.). Philip Alston menciona um discurso do Ministro das Relações Exteriores do
Senegal em 23 de setembro de 1966 (ALSTON, Philip. The Right to Development at the International Level.
In DUPUY, René-Jean [ed.]. Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18
octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979, p. 101). Tais observações, ao nosso
ver, dizem respeito a menções relativas ao Direito Internacional do Desenvolvimento, e não ao direito ao
desenvolvimento tal como veio a ser concebido depois.
295 M’BAYE, Keba. Le droit au développement comme um droit de l’homme. In Revue des droits de
l’homme, vol. V, 1972, pp. 505-534.
296 “C’est sur l’invitation de mon ami Karel Vasak que j’avais hasardé en 1972, à l’occasion d’une leçon
inauguralle que je faisais à l’Institut international des droits de l’homme, le mot ‘droit au dévelopment’.
Seule notre profonde conviction, Karel e moi, soutenait cet apport nouveau à l’univers déjà surpeuplé des
droits de l’homme, dont les jaloux gardiens nous jetaient des regards de défi espérant que le temps aurait
raison de notre témérité. (...) Le droit au dévelopment intègre les droits et libertés publiques. Il est un droit de
l’homme” (M’BAYE, Keba. Le droit au développement. In DUPUY, René-Jean [ed.]. Le droit au
développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit
International de la Haye, 1979, pp. 72-73).
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estrutura do direito internacional público que, em seu processo de socialização e

democratização, não faz outra coisa que se libertar e humanizar297.

No ano de 1975, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas por meio da

Resolução 2 (XXXI) decidiu incluir na sua agenda como item de alta prioridade o tema da

realização dos direitos econômicos, sociais e culturais previstos na Declaração Universal

dos Direitos do Homem de 1948 e no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

de 1966, bem como estudar as questões relativas aos direitos humanos nos países em

desenvolvimento.

A evolução desses estudos fez com que apenas cinco anos depois da menção ao direito ao

desenvolvimento formulada por M’Baye a ONU reconhecesse oficialmente esse direito

como um direito humano na Resolução 4 (XXXIII) da Comissão de Direitos Humanos, de

21 de fevereiro de 1977. Na oportunidade a Comissão recomendou ao Conselho

Econômico e Social que convidasse o Secretário-geral a fazer um estudo sobre as

dimensões internacionais do direito ao desenvolvimento como um direito humano baseado

na cooperação internacional, incluindo o direito à paz, levando em consideração os pleitos

da Nova Ordem Econômica Internacional e as necessidades humanas fundamentais298.

Esse estudo deu origem a um relatório apresentado em 02 de janeiro de 1979299, que será

adiante referido.

Em 27 de novembro de 1978 foi aprovada pela Conferência Geral da Organização das

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, reunida em Paris na

sua 20ª reunião, a Declaração sobre a Raça e Preconceito Racial300, que logo em seu

                                                          
297 “El derecho al desarrollo es un derecho humano y un derecho de los pueblos, lo que trae consigo el
corolario de que todos los hombres y todos los pueblos, sin distinción, han de contribuir a una empresa
común de la humanidad. Entendido como crecimiento más cambio, el desarrollo y el derecho al desarrollo
como derecho humano constituyen un factor revolucionario en la vieja estructura del Derecho internacional
público que, en su proceso de socialización y democratización, no hace otra cosa que liberalizarse y
humanizarse”. Tradução livre. (SALCEDO, Juan Antonio Carrillo. El derecho al desarrollo como derecho de
la persona humana. In Revista Española de Derecho Internacional, vol. XXV, Madrid, 1972, pp. 119-125).
298 Resolução 4 (XXXIII), de 21 de fevereiro de 1977, da Comissão de Direitos Humanos, aprovada pela
decisão n° 229 (LXII), de 13 de maio de 1977, do Conselho Econômico e Social. M’Baye e Vasak tiveram
um importante papel na aprovação dessa resolução. Cf. Philip ALSTON. The Right to Development at the
International Level. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque
Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979, p. 101.
299 E/CN.4/1334. O relatório foi apreciado pela Resolução 4 (XXXV), de 02 de março de 1979, da Comissão
de Direitos Humanos, bem como pela Resolução 34/46, da Assembléia Geral, de 23 de novembro de 1979
(A/RES/34/46).
300 E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1, annex V, 1982. Texto integral disponível no site
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/RACE_E.PDF, acesso em 15/06/2008. Versão
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artigo primeiro afirmou que todos os povos do mundo possuem iguais faculdades de

alcançar o maior nível de desenvolvimento intelectual, técnico, social, cultural e

político301. O artigo 3° registrou que toda distinção, exclusão, restrição ou preferência

baseada na raça, na cor, na origem étnica ou nacional, ou na intolerância religiosa

motivada por considerações racistas, que destrói ou compromete a igualdade soberana dos

Estados e o direito dos povos à autodeterminação, ou que limita de maneira arbitrária ou

discriminatória o direito de cada pessoa ou grupo humano ao pleno desenvolvimento é

incompatível com as exigências de uma ordem internacional justa e que garanta o respeito

aos direitos humanos, e que o direito ao pleno desenvolvimento implica igual acesso aos

meios de progresso e de realização coletiva e individual em um clima de respeito aos

valores das civilizações e culturas nacionais e mundiais302. O artigo 5° também reconheceu

o direito ao desenvolvimento ao afirmar que a cultura, como produto de todos os seres

humanos e patrimônio comum da humanidade, e a educação no seu sentido mais amplo,

proporcionam aos homens e às mulheres meios cada vez mais eficientes de adaptação,

permitindo-lhes não somente afirmar que eles nascem iguais em dignidade e direitos, mas

também reconhece que eles devem respeitar o direito de todos os grupos à sua própria

identidade cultural e ao desenvolvimento de sua própria vida cultural dentro do contexto

nacional e internacional, sendo entendido que cada grupo decide em completa liberdade

sobre manter e, se for o caso, adaptar ou enriquecer os valores tidos como essenciais para

sua identidade303. Dessa maneira, o direito ao desenvolvimento foi reconhecido

expressamente em uma declaração de um organismo internacional vinculado à ONU.

                                                                                                                                                                               
em português disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Unesco/texto/texto_5.html, acesso
em 15/06/2008.
301 Artigo 1°, item 4 da Declaração (E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1): “All peoples of the world possess equal
faculties for attaining the highest level in intellectual, technical, social, economic, cultural and political
development”.
302 Artigo 3° da Declaração (E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1): “Any distinction, exclusion, restriction or
preference based on race, colour, ethnic or national origin or religious intolerance motivated by racist
considerations, which destroys or compromises the sovereign equality of States and the right of peoples to
self-determination, or which limits in an arbitrary or discriminatory manner the right of every human being
and group to full development is incompatible with the requirements of an international order which is just
and guarantees respect for human rights; the right to full development implies equal access to the means of
personal and collective advancement and fulfillment in a climate of respect for the values of civilizations and
cultures, both national and world-wide”.
303 Artigo 5°, item 1, da Declaração (E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1): “Culture, as a product of all human
beings and a common heritage of mankind, and education in its broadest sense, offer men and women
increasingly effective means of adaptation, enabling them not only to affirm that they are born equal in
dignity and rights, but also to recognize that they should respect the right of all groups to their own cultural
identity and the development of their distinctive cultural life within the national and international contexts, it
being understood that it rests with each group to decide in complete freedom on the maintenance, and, if
appropriate, the adaptation or enrichment of the values which it regards as essential to its identity”.
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No ano seguinte, a Comissão de Direitos Humanos, por meio da Resolução 4 (XXXV)304,

de 02 de março, recomendou que o Secretário-Geral fosse convidado a prosseguir nos

estudos do direito ao desenvolvimento como um direito humano, focando agora as

dimensões regional e nacional, com atenção particular aos obstáculos encontrados pelos

países em desenvolvimento. O mesmo órgão, ainda naquele dia, aprovou a Resolução 5

(XXXV), reiterando que o direito ao desenvolvimento é um direito humano e que a

igualdade de oportunidades é uma prerrogativa tanto das nações como dos indivíduos que

as formam. Apesar de aprovada por 23 votos favoráveis, houve o voto contrário dos

Estados Unidos, que manteve essa posição em todas as votações posteriores sobre o tema,

além de 7 abstenções, denotando divergência quanto a afirmação do direito ao

desenvolvimento.

Naquele mesmo ano de 1979, em 02 de julho, Karel Vasak, então Diretor da Divisão de

Direitos do Homem e da Paz, da UNESCO, proferiu famosa lição inaugural no Instituto

Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, sob o título de Pour les Droits de

I´Homme de la Troisième Génération: les droits de solidarité, na qual desenvolveu a idéia

de gerações de direitos fundamentais, a qual vinha formulando desde 1977305, incluindo o

direito ao desenvolvimento entre os direitos de terceira geração, que corresponderiam aos

direitos de solidariedade, ao lado do direito à paz, do direito ao meio ambiente, do direito

ao patrimônio comum da humanidade e do direito à comunicação306.

Ainda em 1979, através da Resolução 34/46, de 23 de novembro, a Assembléia Geral da

ONU, ao apreciar o relatório do Secretário-geral sugerido pela Resolução 4 (XXXIII) da

Comissão de Direitos Humanos sobre as dimensões internacionais do direito ao

desenvolvimento, enfatizou que o direito ao desenvolvimento é um direito humano, e, além

disso, que a igualdade de oportunidade para o desenvolvimento é uma prerrogativa das

nações e dos indivíduos que as integram307.

                                                          
304 E/CN.4/RES/4(XXXV).
305 VASAK, Karel. Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the
Universal Declaration of Human Rights. UNESCO Courier 30:11, Paris: United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organization, November 1977.
306 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Malheiros Editores, pp. 522-524.
307 A/RES/34/46, § 8.
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Um outro documento importante na afirmação do direito ao desenvolvimento foi a Carta

Africana de Direitos Humanos308, também conhecida como Carta de Banjul, adotada em 27

de junho de 1981309, pelos países membros da antiga Organização da Unidade Africana,

atual União Africana310. A Carta pertence ao Sistema Regional Africano de Direitos

Humanos311. Consoante o seu artigo 22, todos os povos têm direito ao seu

desenvolvimento econômico, social e cultural de acordo com sua liberdade e identidade, e

à fruição igual do patrimônio comum da humanidade312. Além disso, os Estados têm o

dever, individual ou coletivamente, de assegurar o exercício do direito ao

desenvolvimento313. A importância desse documento, conforme lembra Felipe Gómez Isa,

reside também no fato de ser o único tratado internacional a reconhecer expressamente o

direito ao desenvolvimento314.

Em 1981 foi criado um Grupo de Trabalho sobre o direito ao desenvolvimento no âmbito

da Comissão de Direitos Humanos315, formado por quinze peritos governamentais, com o

objetivo de preparar a redação de um projeto de declaração sobre o tema. Apesar das sérias

divergências internas, o grupo de trabalho apresentou em 1985 um relatório316 que deu

origem à Declaração das Nações Unidas sobre Direito ao Desenvolvimento, de 04 de

dezembro de 1986317, acompanhada pela Resolução 41/133, da mesma data318. Apesar de

                                                          
308 CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58. Texto disponível em http://www.africa-
union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Banjul%20Charter.pdf, acesso em
15/06/2008. O texto em português pode ser encontrado no site
http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Doc_Histo/texto/africacarta.htm, acesso em 15/06/2008.
309 Entrou em vigor em 21 de outubro de 1986.
310 A antiga Organização da Unidade Africana, fundada em 1963, foi transformada na União Africana em
11/07/2000 (CAB/LEG/23.15, que entrou em vigor no dia 26 de maio de 2001).
311 Sobre o Sistema Regional Africano de Direitos Humanos vide PIOVESAN, Flávia (coord. geral). Código
de Direito Internacional dos Direitos Humanos Anotado. São Paulo: DPJ Editora, 2008, pp. 1459-1530.
312 Artigo 22, item 1 da Carta (CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58): “All peoples shall have the right to their
economic, social and cultural development with due regard to their freedom and identity and in the equal
enjoyment of the common heritage of mankind”.
313 Artigo 22, item 2 da Carta (CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58): “States shall have the duty, individually
or collectively, to ensure the exercise of the right to development”.
314 ISA, Felipe Gómez. El Derecho al Desarrollo como Derecho Humano. In BERBOSA, Carlos, ISA,
Felipe Gómez, SEBASTIÁN, Luis de, VITORIA, F. Javier, SAÉZ, Pedro, MESA, Manuela. Derechos
Humanos e Desarrollo. Bilbao: Ediciones Mensajero, 1999, p. 38.
315 Resolução 36 (XXXVII), de 11 de março de 1981, da Comissão de Direitos Humanos -
E/CN.4/RES/36(XXXVII).
316 E/CN.4/1985/11.
317 A/RES/41/128. Texto original disponível no site http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm,
acesso em 12/06/2008. Uma versão em português pode ser encontrada no site
http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/Desenvolvimento/texto/texto_3.html, acesso em
12/06/2008.
318 Texto original disponível no site
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/496/41/IMG/NR049641.pdf?OpenElement, acesso
em 12/06/2008.
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contar com 146 votos a favor, mais uma vez os Estados Unidos votaram contra, e houve

ainda oito abstenções, de Estados ricos e com peso significativo na política internacional:

Alemanha, Reino Unido, Finlândia, Islândia, Suécia, Japão e Israel.

A declaração319 reconhece logo em seu preâmbulo que o desenvolvimento é um processo

econômico, social, cultural e político abrangente, que objetiva o constante incremento do

bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base em sua participação

ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na justa distribuição dos benefícios que

dele resultam320.

O Artigo 1° da Declaração é dividido em dois itens. O primeiro afirma que o direito ao

desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual cada pessoa humana

e todos os povos podem participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e

político, contribuindo e usufruindo do mesmo, no qual todos os direitos humanos e

liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados321. O segundo estatui que o

direito humano ao desenvolvimento também implica a integral realização do direito à

autodeterminação dos povos, que inclui, observadas as relevantes disposições de ambos os

Pactos Internacionais de Direitos Humanos322, o exercício dos seus direitos inalienáveis à

plena soberania sobre todas as suas riquezas e recursos naturais323.

Além disso, estabelece que a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e

deveria ser participante ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento324, e que todos

os seres humanos têm responsabilidade pelo desenvolvimento, individual e coletivo,

levando-se em conta a necessidade do pleno respeito por seus direitos humanos e

                                                          
319 A evolução dos princípios que figuram na Declaração das Nações Unidas sobre o direito ao
desenvolvimento pode ser encontrada em documento preparado por Támara Kunanayakam (Historical
analysis of the principies contained in the Declaration on the Right to Development. Nações Unidas,
HR/RD/1990/C0NF.1) para o Centro de Direitos Humanos visando a consulta global de 1990, adiante
referida.
320 “Recognizing that development is a comprehensive economic, social, cultural and political process, which
aims at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals on the basis
of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of benefits
resulting there from”.
321 “The right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all
peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political
development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized”.
322 Trata-se dos pactos firmados em 1966.
323 “The human right to development also implies the full realization of the right of peoples to self-
determination, which includes, subject to the relevant provisions of both International Covenants on Human
Rights, the exercise of their inalienable right to full sovereignty over all their natural wealth and resources”.
324 Artigo 2°, item 1, da Declaração (A/RES/41/128): “The human person is the central subject of
development and should be the active participant and beneficiary of the right to development”.
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liberdades fundamentais, assim como seus deveres para a comunidade, o que pode

assegurar a livre e completa realização do ser humano, resultando na promoção e proteção

de uma adequada ordem política, social e econômica para o desenvolvimento325.

Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas de desenvolvimento nacionais

adequadas que objetivem o constante incremento do bem-estar de toda a população e de

todos os indivíduos, com base na sua participação ativa, livre e significativa no

desenvolvimento, e na justa distribuição dos benefícios dele decorrentes326. Como lhes

cabe a responsabilidade primária pela criação de condições nacionais e internacionais

favoráveis à realização do direito ao desenvolvimento327, o seu papel na concretização

desse direito, seja no plano internacional, através de medidas de cooperação, seja no

âmbito nacional, é objeto de vários artigos da declaração (artigo 2°, § 3°; artigos 3° a 8°;

artigo 10°)328.

O artigo 9° afirma que todos os aspectos do direito ao desenvolvimento estabelecidos na

Declaração são indivisíveis e interdependentes, e cada um deles deve ser considerado no

contexto do todo329, ressaltando assim as características de indivisibilidade e

interdependência desse direito. Diz, ainda, que nada na Declaração deve ser entendido

como contrário aos propósitos e princípios das Nações Unidas, nem aos direitos

estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem e nos Pactos Internacionais

de Direitos Humanos330.

Como visto acima, na mesma data da Declaração das Nações Unidas sobre Direito ao

Desenvolvimento foi editada pela Assembléia Geral a Resolução 41/133, segundo a qual a

                                                          
325 Artigo 2°, item 2, da Declaração (A/RES/41/128): “All human beings have a responsibility for
development, individually and collectively, taking into account the need for full respect for their human
rights and fundamental freedoms as well as their duties to the community, which alone can ensure the free
and complete fulfillment of the human being, and they should therefore promote and protect an appropriate
political, social and economic order for development”.
326 Artigo 2°, item 3, da Declaração (A/RES/41/128): “States have the right and the duty to formulate
appropriate national development policies that aim at the constant improvement of the well-being of the
entire population and of all individuals, on the basis of their active, free and meaningful participation in
development and in the fair distribution of the benefits resulting therefrom”.
327 Artigo 3°, item 1, da Declaração (A/RES/41/128): “States have the primary responsibility for the creation
of national and international conditions favorable to the realization of the right to development”.
328 Tais dispositivos serão estudados quando da análise do sujeito passivo do direito ao desenvolvimento.
329 Artigo 9°, item 1, da Declaração (A/RES/41/128): “All the aspects of the right to development set forth in
the present Declaration are indivisible and interdependent and each of them should be considered in the
context of the whole”.
330 Artigo 9°, item 2, da Declaração (A/RES/41/128): “Nothing in the present Declaration shall be construed
as being contrary to the purposes and principles of the United Nations, or as implying that any State, group or
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concretização desse direito requer a combinação de esforços no âmbito nacional e

internacional para eliminar dificuldades econômicas, fome e doença em todas as partes do

mundo nos termos da Declaração e o Programa de Ação do estabelecimento da Nova

Ordem Econômica Mundial, da Estratégia de Desenvolvimento Internacional para a

Terceira Década de Desenvolvimento das Nações Unidas e da Carta de Direitos e Deveres

Econômicos dos Estados331. E vai além, afirmando que para esse fim a cooperação

internacional deve focar a manutenção de crescimento econômico estável e sustentável

com ação simultânea no sentido de incrementar a assistência aos países em

desenvolvimento, construir a segurança alimentar mundial, resolver a carga de dívida,

eliminar as barreiras de comércio, promover a estabilidade monetária e aprimorar a

cooperação científica e tecnológica332. Nota-se, assim, a estreita correlação entre o direito

ao desenvolvimento e o direito internacional do desenvolvimento, o que explica, inclusive,

o fato de que muitos autores não se aterem a essa diferenciação.

Em 1989, em sua última sessão, o primeiro Grupo de Trabalho sobre o Direito ao

Desenvolvimento recomendou que fosse dada atenção especial aos grupos vulneráveis e

empreendidos esforços urgentes e enérgicos para realçar o conteúdo do direito ao

desenvolvimento, especialmente em relação à participação feminina333. Uma das

recomendações desse grupo de trabalho foi a realização de uma consulta global sobre o

direito ao desenvolvimento como um direito humano334. A Comissão de Direitos Humanos

observou a recomendação e solicitou ao Secretário-Geral que organizasse a consulta335.

                                                                                                                                                                               
person has a right to engage in any activity or to perform any act aimed at the violation of the rights set forth
in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights”.
331 “The achievement of the right to development requires a concerted international and national effort to
eliminate economic deprivation, hunger and disease in all parts of the world without discrimination in
accordance with the Declaration and the Programme of Action on the Establishment of a New economic
Order, the International Development Strategy for the Third United Nations Development Decade and the
Charter of Economic Rights and Duties of States” (A/RES/41/133). Tradução livre. Original disponível no
site http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/496/41/IMG/NR049641.pdf?OpenElement,
acesso em 12/06/2008.
332 “To this end, international co-operation should aim at the maintenance of stable and sustained economic
growth with simultaneous action to increase concessional assistance to developing countries, build word food
security, resolve the debt burden, eliminate trade barriers, promote monetary stability and enhance scientific
and technological co-operation”. Tradução livre. Texto original disponível no site
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/496/41/IMG/NR049641.pdf?OpenElement, acesso
em 12/06/2008.
333 Informações do site do Alto Comissariado Para os Direitos Humanos das Nações Unidas, disponíveis em
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/10/e/wgrtd_sp.htm#2wg, acesso em 08/07/2008.
334 E/CN.4/1989/10, item 35.
335 Resolução 1989/45, de 06 de março de 1989, da Comissão de Direitos Humanos.
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Em janeiro de 1990 as Nações Unidas promoveram a consulta global sobre o direito ao

desenvolvimento como um direito humano, que foi realizada em Genebra. A consulta foi o

mecanismo adotado para identificar recomendações concretas para a implementação da

Declaração do direito ao desenvolvimento após o primeiro Grupo de Trabalho não ter

logrado êxito nesta tarefa. Como resultado foi produzido um extenso relatório, que discutiu

as perspectivas mundiais e as novas orientações em matéria de políticas relativas ao

desenvolvimento e direitos humanos; cuidou dos aspectos jurídicos internacionais do

direito ao desenvolvimento como um direito humano; dentre os quais aqueles relacionados

à mulher, às populações indígenas e aos mais pobres; identificou os obstáculos à realização

do direito ao desenvolvimento no âmbito nacional e internacional; e fez uma série de

conclusões e recomendações de ações a serem adotadas no âmbito nacional e

internacional336. Tiveram destaque no relatório temas como participação e democracia337.

Como já mencionado, a Declaração das Nações Unidas sobre direito ao desenvolvimento e

a Resolução 41/133 provocaram a revisão por parte do PNUD das linhas básicas

orientadoras das três primeiras Décadas das Nações Unidas para o Desenvolvimento,

fazendo com que no Primeiro Relatório Sobre o Desenvolvimento Humano, de 1990, já

aparecesse não só a noção de desenvolvimento humano, que incorporou à idéia de

desenvolvimento a nova filosofia sobre o direito ao desenvolvimento, o qual passou a ser

considerado um direito humano universal e inalienável, como também um novo índice, o

IDH, já referido neste trabalho.

Na Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada

em junho de 1992 na cidade do Rio de Janeiro, foi adotada, como vimos, a Declaração

Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento338, chamada de “Declaração do Rio”. Dentre os

seus vários princípios destacamos o de n° 3, segundo o qual o direito ao desenvolvimento

                                                          
336 E/CN.4/1990/9/Rev.l, de 26 de setembro de 1990.
337 Uma análise detalhada da Consulta Global e dos seus resultados pode ser encontrada em BARSH, Russel
Lawrence. The right to development as a human right: Results of the Global Consultation. Human Rights
Quarterly, 13 (August-1991): pp. 322-338. A participação popular foi o tema central do Relatório de
Desenvolvimento Humano 1993 (United Nations Development Programme - UNDP. Human Development
Report 1990. New York/Oxford: Oxford University Press, 1993) e a democracia ocupou esse papel no
relatório de 2002 (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de
Desenvolvimento Humano 2002. Queluz: Mensagem, 2002).
338 A/CONF.151/26 (Vol. I). Texto original disponível em
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163, acesso em
12/06/2008. O texto em português pode ser encontrado no site
http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/MeioAmbiente/texto/texto_2.html, acesso em 12/06/2008.
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deve ser exercido, de modo a permitir que sejam atendidas eqüitativamente as necessidades

ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras.

A Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, realizada em junho de 1993, é

considerada o marco da consagração definitiva do direito ao desenvolvimento, tema que

ocupou boa parte dos trabalhos preparatórios e esteve presente com destaque na declaração

final e programa de ação respectivo339. O documento afirmou que a natureza universal dos

direitos humanos e liberdades fundamentais está fora de questão, sendo essencial à plena

realização dos propósitos das Nações Unidas o fortalecimento da cooperação internacional

na área dos direitos humanos340. Também ressaltou a que todos os povos têm direito à

autodeterminação, em virtude da qual determinam livremente sua condição política e

promovem livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural341, e que todos

os direitos humanos são universais, indivisíveis interdependentes e inter-relacionados,

sendo dever da comunidade internacional tratá-los de forma global, justa e eqüitativa, em

pé de igualdade e com a mesma ênfase342. Disse ainda que embora particularidades

nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim como diversos contextos

históricos, culturais e religiosos, é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos

humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus sistemas políticos,

econômicos e culturais343. Asseverou que a democracia, o desenvolvimento e o respeito

aos direitos humanos e liberdades fundamentais são conceitos interdependentes que se

reforçam mutuamente, e que a comunidade internacional deve apoiar o fortalecimento e a

                                                          
339 A/CONF.157/23, disponível em http://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/33/pdf/G9314233.pdf?OpenElement, acesso em 13/06/2008. A versão
em português, utilizada como base para o texto, está disponível em
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm, acesso em 13/06/2008.
340 Item 1 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23): “The World Conference on Human Rights
reaffirms the solemn commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and
observance and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all in accordance with the
Charter of the United Nations, other instruments relating to human rights, and international law. The
universal nature of these rights and freedoms is beyond question. In this framework, enhancement of
international cooperation in the field of human rights is essential for the full achievement of the purposes of
the United Nations”. Apesar disso, alguns autores entendem que o documento era falho e contraditório, e que
significou uma derrota do ocidente para a coalizão asiático-islâmica (Cf. HUNTINGTON, Samuel P. O
Choque de Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial. São Paulo: Objetiva, 1996, p. 245).
341 Item 2 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23): “All peoples have the right of self-
determination. By virtue of that right they freely determine their political status, and freely pursue their
economic, social and cultural development”.
342 Item 5 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23), parte inicial: “All human rights are
universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human
rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis”.
343 Item 5 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23), parte final: “While the significance of
national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne
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promoção de democracia e o desenvolvimento e respeito aos direitos humanos e liberdades

fundamentais no mundo inteiro344. Reafirmou a universalidade e inalienabilidade do direito

ao desenvolvimento, considerado parte integral dos direitos humanos fundamentais, bem

como a posição da pessoa como sujeito central do desenvolvimento, observando que se por

um lado o desenvolvimento facilita o gozo de todos os direitos humanos, por outro a sua

ausência não pode ser invocada para justificar a diminuição dos direitos humanos

internacionalmente reconhecidos, devendo os Estados cooperar uns com os outros para

garantir o desenvolvimento e eliminar obstáculos ao mesmo, deixando claro que o

progresso duradouro necessário à realização do direito ao desenvolvimento exige políticas

eficazes de desenvolvimento em nível nacional, bem como relações econômicas

eqüitativas e um ambiente econômico favorável em nível internacional345. A relação entre

desenvolvimento e meio ambiente foi enfatizada, tendo em vista uma necessária equidade

entre as gerações presentes e futuras346, focando, assim, a questão do desenvolvimento

sustentável. A Conferência apelou à comunidade internacional no sentido de empreender

todos os esforços necessários para ajudar a aliviar a carga da dívida externa dos países em

desenvolvimento, com o objetivo de complementar os esforços dos Governos desses países

para garantir plenamente os direitos econômicos, sociais e culturais de seus povos347.

Chamou a atenção para o fato de que a existência de situações generalizadas de extrema

                                                                                                                                                                               
in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and
protect all human rights and fundamental freedoms”.
344 Item 8 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23): “Democracy, development and respect for
human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing. (…) The international
community should support the strengthening and promoting of democracy, development and respect for
human rights and fundamental freedoms in the entire world”.
345 Item 10 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23): “The World Conference on Human Rights
reaffirms the right to development, as established in the Declaration on the Right to Development, as a
universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights. As stated in the Declaration
on the Right to Development, the human person is the central subject of development. While development
facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the
abridgement of internationally recognized human rights. States should cooperate with each other in ensuring
development and eliminating obstacles to development. The international community should promote an
effective international cooperation for the realization of the right to development and the elimination of
obstacles to development. Lasting progress towards the implementation of the right to development requires
effective development policies at the national level, as well as equitable economic relations and a favorable
economic environment at the international level”.
346 Item 11 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23): “The right to development should be
fulfilled so as to meet equitably the developmental and environmental needs of present and future
generations”.
347 Item 12 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23): “The World Conference on Human Rights
calls upon the international community to make all efforts to help alleviate the external debt burden of
developing countries, in order to supplement the efforts of the Governments of such countries to attain the
full realization of the economic, social and cultural rights of their people”.
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pobreza inibe o pleno e efetivo exercício dos direitos humanos348 e, junto com a exclusão

social, viola a dignidade humana349. Importante salientar que a aprovação da declaração de

Viena e do programa de ação respectivo foi consensual, constituindo o primeiro

documento do sistema internacional com essa característica.

Foi formado um segundo Grupo de Trabalho sobre o Direito ao Desenvolvimento, em

1993, agora voltado para a tarefa de identificar os obstáculos à implementação desse

direito350. O grupo elaborou uma lista de obstáculos internacionais e nacionais, merecendo

destaque a necessidade de cooperação internacional, conforme consta do relatório da

segunda sessão351 do total de cinco realizadas. Os trabalhos se estenderam até 1996, sem

que todos os aspectos pudessem ser analisados, razão pela qual o próprio Grupo de

Trabalho sugeriu a continuidade dos estudos, através de um grupo intergovernamental de

peritos.

Ainda em 1993, foi criado o posto do Alto Comissariado para os Direitos Humanos das

Nações Unidas, pela Resolução 48/141 da Assembléia Geral. Este documento faz várias

referências ao direito ao desenvolvimento. Logo no seu preâmbulo, reafirmou que o direito

ao desenvolvimento é um direito universal e inalienável, e que é uma parte fundamental

dos direitos da pessoa humana352. Externou que a Assembléia decidiu que o Alto

Comissariado deve reconhecer a importância da promoção de um desenvolvimento

equilibrado e sustentável para todos os povos e da garantia da realização do direito ao

desenvolvimento como estabelecido na Declaração do direito ao desenvolvimento353.

Dentre as responsabilidades do Alto Comissariado a resolução incluiu promover e proteger

a realização do direito ao desenvolvimento e fortalecer o apoio aos órgãos relevantes do

sistema das Nações Unidas para este fim354. O Alto Comissariado deve fazer relatórios

                                                          
348 Item 14 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23): “The existence of widespread extreme
poverty inhibits the full and effective enjoyment of human rights; its immediate alleviation and eventual
elimination must remain a high priority for the international community”.
349 Item 25 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23): “The World Conference on Human Rights
affirms that extreme poverty and social exclusion constitute a violation of human dignity (...)”.
350 Resolução 1993/22, de 04 de março de 1993, da Comissão de Direitos Humanos.
351 E/CN.4/1995/11, de 05 de setembro de 1994.
352 “Reaffirming that the right to development is a universal and inalienable right which is a fundamental part
of the rights of the human person” (A/RES/48/141, p. 1).
353 “Decides that the High Commissioner for Human Rights shall: (...) Recognize the importance of
promoting a balanced and sustainable development for all people and of ensuring realization of the right to
development, as established in the Declaration on the Right to Development” (A/RES/48/141, p. 3).
354 “(…) to promote and protect the realization of the right to development and to enhance support from
relevant bodies of the United Nations system for this purpose” (A/RES/48/141, p. 4).
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anuais sobre sua atuação na implementação do direito ao desenvolvimento, por solicitação

da Comissão de Direitos Humanos355.

Entre os dias 05 e 13 de setembro de 1994 foi realizada, na cidade do Cairo, a Conferência

Internacional sobre População e Desenvolvimento. O princípio 3 do seu programa de

ação356 reiterou o direito ao desenvolvimento como um direito universal e inalienável,

parte integrante dos direitos humanos fundamentais, e também o papel da pessoa humana

como sujeito central do desenvolvimento. Reafirmou que a ausência de desenvolvimento

não pode constituir justificativa para a violação de direitos humanos internacionalmente

reconhecidos. Finalmente, asseverou que o direito ao desenvolvimento deve ser exercido

de maneira que se satisfaçam eqüitativamente as necessidades ambientais, de

desenvolvimento e demográficas das presentes e futuras gerações, mais uma vez atentando

para a sustentabilidade e a equidade intergeracional.

Seguindo essa mesma linha, a Reunião da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social,

que teve lugar em Copenhague, nos dias 06 a 12 de março de 1995, também reconheceu a

existência do direito ao desenvolvimento. Dentre os objetivos das ações a serem adotadas,

constava o de promover o respeito universal, a observância e a proteção de todos os

direitos humanos e liberdades fundamentais, inclusive o direito ao desenvolvimento357. Os

chefes de Estado se comprometeram ainda a reafirmar e promover os direitos enunciados

em instrumentos e declarações internacionais, entre os quais a Declaração Universal dos

Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Declaração

sobre o Direito ao Desenvolvimento, inclusive os relativos à educação, à alimentação, à

moradia, ao emprego, à saúde e à informação, com o fim de ajudar especialmente às

pessoas que vivem na pobreza, bem como de lutar em prol da realização desses direitos358.

                                                          
355 A/RES/48/141, item 5; E/CN.4/RES/1998/72, item 11. Para uma descrição do papel do Alto Comissariado
para Direitos Humanos na implementação do direito ao desenvolvimento, vide OLIVEIRA, Silvia
Menicucci. Barreiras Não Tarifárias no Comércio Internacional e direito ao desenvolvimento. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005, pp. 603-608.
356 Principio 3 do Programa de Ação (A/CONF.171/13/Rev.1): “El derecho al desarrollo es un derecho
universal e inalienable, que es parte integrante de los derechos humanos fundamentales, y la persona humana
es el sujeto central del desarrollo. Aunque el desarrollo facilita el disfrute de todos los derechos humanos, no
se puede invocar la falta de desarrollo para justificar la violación de los derechos humanos
internacionalmente reconocidos. El derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que se satisfagan
equitativamente las necesidades ambientales, de desarrollo y demográficas de las generaciones presentes y
futuras”.
357 Item 26, “j”, do programa de ação (A/CONF.166/L.3/Add.1): “Promover el respeto universal, la
observancia y la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos,
incluido el derecho al desarrollo (...)”.
358 Primeiro compromisso, item “f”, do programa de ação (A/CONF.166/L.3/Add.1): “Reaffirm, promote and
strive to ensure the realization of the rights set out in relevant international instruments and declarations, such
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Também declararam o compromisso de reafirmar e promover todos os direitos humanos,

que são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados, inclusive o direito

ao desenvolvimento como direito universal e inalienável e como parte integral dos direitos

humanos fundamentais, bem como se esforçarem para que se respeitem, se protejam e se

observem esses direitos359. Firmaram compromisso ainda no sentido de preparar programas

de educação de base ampla que promovam e fortaleçam o respeito de todos os direitos

humanos e liberdades fundamentais, incluindo o direito ao desenvolvimento, que

promovam os valores de tolerância, responsabilidade e respeito pela diversidade e pelos

direitos dos outros360.

Cabe citar, ainda a IV Conferência Mundial sobre a Mulher: Igualdade, Desenvolvimento e

Paz, ocorrida em Pequim entre os dias 04 e 15 de setembro de 1995. A Declaração de

Pequim consignou a igualdade entre homens e mulheres e o papel fundamental dessas

últimas nos processos de desenvolvimento econômico, social e de proteção ambiental, que

são elementos interdependentes e sinérgicos do desenvolvimento sustentável, que é o

marco dos esforços para lograr uma melhor qualidade de vida para todos361. O documento

reafirma que todos os direitos humanos, ou seja, os direitos civis, culturais, econômicos,

políticos e sociais, inclusive o direito ao desenvolvimento, são universais, indivisíveis e

interdependentes, e estão relacionados entre si, segundo consta da Declaração e do

Programa de Ação de Viena aprovados na Conferência Mundial de Direitos Humanos362. A

Conferência reafirmou que os direitos humanos das mulheres e das meninas são parte

inalienável, integrante e indivisível dos direitos humanos universais.

Realizada em Istambul entre os dias 03 e 14 de junho de 1996, a II Conferência das Nações

Unidas sobre Assentamentos Humanos também reafirmou o direito ao desenvolvimento.

No documento denominado Declaração de Istambul, restou consignado que o

desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos conjuga o desenvolvimento

                                                                                                                                                                               
as the Universal Declaration of Human Rights, the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and
the Declaration on the Right to Development, including those relating to education, food, shelter,
employment, health and information, particularly in order to assist people living in poverty”.
359 Primeiro compromisso, item “n”, do programa de ação (A/CONF.166/L.3/Add.1): “Reaffirm and promote
all human rights, which are universal, indivisible, interdependent and interrelated, including the right to
development as a universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights, and strive
to ensure that they are respected, protected and observed”.
360 Sexto compromisso, item “J”, do programa de ação (A/CONF.166/L.3/Add.1): “Develop broad-based
education programmes that promote and strengthen respect for all human rights and fundamental freedoms,
including the right to development, promote the values of tolerance, responsibility and respect for the
diversity and rights of others (...)”
361 A/CONF.177/20/REV.1, § 36.
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econômico, o desenvolvimento social e a proteção do meio ambiente, respeitando

plenamente todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais, inclusive o direito ao

desenvolvimento363. Além disso, afirmou que é dever de todos os Estados promover e

proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, inclusive o direito ao

desenvolvimento364. Finalmente, asseverou que a implementação da Agenda Habitat365,

incluindo leis nacionais e as políticas, programas e prioridades de desenvolvimento, é

direito soberano e responsabilidade de cada Estado em conformidade com todos os direitos

humanos e liberdades fundamentais, incluindo o direito ao desenvolvimento366.

Ainda em 1996, adotando sugestão do Segundo Grupo de Trabalho Sobre o direito ao

desenvolvimento, foi criado, pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas367,

um Grupo de Trabalho Intergovernamental formado por dez peritos de diversos países,

com a tarefa de elaborar em dois anos uma estratégia para a aplicação e promoção do

direito ao desenvolvimento, considerado em seus aspectos integrados e multidimensionais.

O grupo produziu dois relatórios, o primeiro sobre os aspectos multidimensionais368 e o

segundo sobre uma estratégia global de promoção e implementação do direito ao

desenvolvimento369. Neste último, sugeriu a criação de um mecanismo de follow up

relativo ao direito ao desenvolvimento por um período inicial de três anos370, o que foi

recomendado pela Comissão de Direitos Humanos371 ao Conselho Econômico e Social das

Nações Unidas, que endossou o pleito372.

O mecanismo de follow up compreende um grupo de trabalho e um perito independente,

este indicado pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos e com atribuição para

apresentar àquele grupo, no início de cada uma de suas sessões, um estudo sobre o estado

                                                                                                                                                                               
362 A/CONF.177/20/REV.1, § 213.
363 “(...) sustainable development of human settlements combines economic development, social development
and environmental protection, with full respect for all human rights and fundamental freedoms, including the
right to development” (A/CONF.165/14, de 7 de agosto de 1996, § 4).
364 “ (...) it is the duty of all States to promote and protect all human rights and fundamental freedoms,
including the right to development” (A/CONF.165/14, de 7 de agosto de 1996, § 23).
365 A Agenda Habitat, adotada por 171 países, foi o principal documento político resultante do encontro.
366 “Implementation of the Habitat Agenda, including implementation through national laws and development
priorities, programmes and policies, is the sovereign right and responsibility of each State in conformity with
all human rights and fundamental freedoms, including the right to development” (A/CONF.165/14, de 7 de
agosto de 1996, § 24).
367 E/CN.4/RES/1996/15, de 11 de abril de 1996.
368 E/CN.4/1997/22, de 21 de janeiro de 1997.
369 E/CN.4/1998/29, de 07 de novembro de 1998.
370 Posteriormente houve a prorrogação deste período.
371 E/CN.4/1998/72, de 22 de abril de 1998.
372 Decisão 1998/269, de 30 de julho de 1998, durante a 46ª reunião plenária, disponível em
http://www.un.org/documents/ecosoc/dec/1998/edec1998-269.htm, acesso em 08/07/2008.
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atual da implementação do direito ao desenvolvimento373. Em 09 de dezembro de 1998 o

Assembléia Geral da ONU solicitou à Comissão de Direitos Humanos que convidasse o

mecanismo de follow up a considerar a possibilidade de elaboração de uma convenção

sobre o direito ao desenvolvimento374.

O perito independente produziu seis relatórios375, sendo de se destacar a idéia de que o

direito ao desenvolvimento constitui um direito a um processo de desenvolvimento, razão

pela qual a sua implementação deve ser feita de maneira progressiva e cujo primeiro passo

é a erradicação da pobreza, não sendo admitidas violações, reduções ou retrocessos nos

indicadores dos direitos humanos. Apresentou, ainda, a proposta de um compacto para o

desenvolvimento, consistente em um conjunto de medidas voltadas à erradicação da

pobreza, as quais seriam adotadas pelos países em desenvolvimento, com foco especial nos

direitos à alimentação, saúde e educação primária. O compacto, previsto já no primeiro

relatório, foi sugerido inicialmente pelo Ministro das Relações Exteriores da Noruega, T.

Stoltenberg, no final da década de 80, e foi uma idéia também trabalhada por outros

economistas e pelos relatórios de desenvolvimento humano, que focam os temas de

educação e saúde como prioritários376.

O grupo de trabalho do mecanismo de follow up também produziu relatórios sobre o direito

ao desenvolvimento377. No relatório da sua quinta sessão, em 2004, o grupo de trabalho

recomendou à Comissão de Direitos Humanos a criação de uma Força-Tarefa de Alto

Nível para a implementação do direito ao desenvolvimento, com prazo inicial de um ano

de duração, o qual foi posteriormente prorrogado por duas vezes378. O relatório apontou

ainda como objetivo da Força-Tarefa ajudar o Grupo de Trabalho a cumprir sua função,

                                                          
373 E/CN.4/RES/1998/72, item 10, letra “b”.
374 A/RES/53/155, item 21, letra “b”.
375 1° Relatório: E/CN.4/1999/WG.18/2, de 27 de julho de 1999; 2° Relatório: A/55/306, de 17 de agosto de
2000; 3° Relatório: E/CN.4/2001/WG.18/2, de 02 de janeiro de 2001; 4° Relatório: E/CN.4/2002/WG.18/2,
de 20 de dezembro de 2001; 5° Relatório: E/CN.4/2002/WG.18/6, de 18 de setembro de 2002; 6° Relatório:
E/CN.4/2004/WG.18/2, de 17 de fevereiro de 2004.
376 E/CN.4/1999/WG.18/2, § 65.
377 Por exemplo: E/CN.4/2001/26, de 20 de março de 2001; E/CN.4/2002/28, de 20 de março de 2002;
E/CN.4/2002/28/Rev.1, de 11 de abril de 2002; E/CN.4/2003/26, de 24 de março de 2003; E/CN.4/2004/23,
de 18 de março de 2004; E/CN.4/2004/23/Add.1, de 23 de março de 2004; E/CN.4/2005/25, de 3 de março
de 2005; E/CN.4/2006/26, de 22 de fevereiro de 2006. Um resumo das sessões do grupo de trabalho pode ser
encontrado em OLIVEIRA, Silvia Menicucci. Barreiras Não Tarifárias no Comércio Internacional e direito
ao desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 618-628.
378 E/CN.4/2004/23, §§ 44-49. O prazo foi posteriormente prorrogado por mais um ano (E/CN.4/2005/25, §
54, item “h”). O relatório da sétima sessão do grupo de trabalho recomendou nova prorrogação do prazo da
força-tarefa, por mais um ano (E/CN.4/2006/26, §§ 77), o que foi aceito pelo Conselho de Direitos Humanos
das Nações Unidas, que sucedeu a Comissão de Direitos Humanos, através da Resolução 2006/4.
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bem como que a mesma deveria se guiar pelo princípio do fortalecimento da cooperação

global para o desenvolvimento379.

O direito ao desenvolvimento foi também reafirmado na Declaração do Milênio, firmada

em 18 de setembro de 2000380. Ao cuidar do tema desenvolvimento e erradicação da

pobreza, sendo esta o primeiro objetivo do milênio, os chefes de Estado e de governo

afirmaram que não pouparão esforços para libertar os nossos semelhantes, homens,

mulheres e crianças, das condições abjetas e desumanas da pobreza extrema, à qual estão

submetidos atualmente mais de um bilhão de seres humanos, e que estão empenhados em

fazer do direito ao desenvolvimento uma realidade para todos e em libertar toda a

humanidade da carência381. Quando dispôs sobre direitos humanos, democracia e boa

governança, a declaração revelou o compromisso daquelas autoridades em não poupar

esforços para promover a democracia e fortalecer o estado de direito, assim como o

respeito por todos os direitos humanos e liberdades fundamentais internacionalmente

reconhecidos, incluindo o direito ao desenvolvimento382. Dessa maneira, os objetivos do

milênio vinculam-se inegavelmente ao direito ao desenvolvimento383.

Como se pode verificar a partir da exposição acima384, embora exista a oposição de alguns

países, notadamente os Estados Unidos, o direito ao desenvolvimento está amplamente

consagrado no âmbito internacional, em especial no sistema internacional global de

direitos humanos das Nações Unidas. Atualmente, as discussões dizem mais respeito aos

                                                          
379 A Força-tarefa produziu dois relatórios: E/CN.4/2005/WG.18/2 e E/CN.4/2005/WG.18/TF/3.
380 A/RES/55/2.
381 A/RES/55/2, § 11: “We will spare no effort to free our fellow men, women and children from the abject
and dehumanizing conditions of extreme poverty, to which more than a billion of them are currently
subjected. We are committed to making the right to development a reality for everyone and to freeing the
entire human race from want”.
382 A/RES/55/2, § 25: “We will spare no effort to promote democracy and strengthen the rule of law, as well
as respect for all internationally recognized human rights and fundamental freedoms, including the right to
development”.
383 “A Declaração não deixa margem a dúvidas nem a negociação. Os Objetivos do Milênio referem-se à
constatação do direito ao desenvolvimento dentro de um contexto mais amplo de direitos humanos. O
desenvolvimento é visto como imperativo, com base na justiça, e não como uma opção de caridade. Os
valores fundamentais para se atingir os Objetivos são os de partilha da responsabilidade, indivisibilidade,
ausência de discriminação, igualdade e responsabilidade – todos eles extraídos de um dicionário de direitos
humanos. Os Objetivos do Milênio são validados na base da legitimidade e dos valores dos direitos humanos,
sem o que seriam um conjunto de metas vazio” (SHETTY, Salil. Declaração e Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio: Oportunidades para os Direitos Humanos. In SUR, Revista Internacional de
Direitos Humanos, Ano 2, Número 2, 2005, p. 10).
384 O desenvolvimento e o direito ao desenvolvimento são citados ainda em outros documentos das Nações
Unidas, não mencionados acima. Procuramos, no texto, fazer menção apenas aos principais documentos.
Outros, importantes para o tema em debate, serão citados adiante, como por exemplo a Declaração das
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (A/RES/61/295), que também menciona o direito ao
desenvolvimento.
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obstáculos e aos mecanismos de implementação do direito ao desenvolvimento do que à

sua existência, já reconhecida majoritariamente, inclusive como direito fundamental de

terceira dimensão.

O desenvolvimento deixou de ser uma questão econômica entre Estados, no bojo da

polarização norte-sul, para se transformar em um fenômeno jurídico, inicialmente

interestatal e depois no campo dos direitos humanos fundamentais, em um processo de

juridicização que se deve principalmente aos esforços dos países em desenvolvimento. A

abordagem do desenvolvimento, portanto, deve ser feita considerando-o não apenas como

uma necessidade, muito menos com um ato de caridade, mas sim como um direito385.

Claudia Perrone-Moisés, ao indagar como se deu a passagem do desenvolvimento do

âmbito das relações econômicas internacionais entre Estados para o campo jurídico dos

direitos humanos, lembra que enquanto a questão do desenvolvimento perdia força nos

anos 80 com o esvaimento das discussões interestatais norte-sul, os esforços voltados à sua

concretização se desenvolvia no foro dos direitos humanos, concluindo que a questão do

desenvolvimento sofreu as conseqüências de transformações ocorridas na esfera do próprio

direito internacional386.

Importa, agora, identificar os contornos e o conteúdo do direito ao desenvolvimento.

Afinal, como M’Baye bem pontuou, a idéia de direito ao desenvolvimento fez seu

caminho387, como visto acima.

                                                          
385 Dentre os documentos das Nações Unidas que cuidam da abordagem jurídica do desenvolvimento, vide
United Nations Administrative Committee on Coordination – ACC. The United Nations System and Human
Rights: Guidelines and Information for the Resident Coordinator System. Aprovado na 16ª Sessão do
Consultative Committee on Programme and Operational Questions (CCPOQ), Genebra, março de 2000, § 32.
Disponível em http://www.undg.org/archive_docs/1-
The_UN_System_and_Human_Rights__Guidelines_and_Information_for_the_Resident_Coordinator_Syste
m_-_The_UN_System_and_Human_R.pdf, acesso em 28/08/2008.
386 PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direitos Humanos e Desenvolvimento: a Contribuição das Nações
Unidas. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, PERRONE-MOISÉS, Cláudia (orgs.). O Cinqüentenário da
Declaração Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999, p.
185-186.
387 “L’idée de droit au développment a fait son chemin”. Tradução livre. M’BAYE, Keba. Le droit au
développement. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque
Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979, p. 93. Neste livro
há vários textos que abordam a evolução do direito ao desenvolvimento, dentre os quais destacamos o de
Zalmai HAQUANI, Le Droit au Développment: Fondements et Sources.
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1.5. A possibilidade de conferir valor jurídico ao desenvolvimento no plano

internacional

Como já tangenciado quando tratamos das relações entre direito e desenvolvimento, este

último, conforme o pensamento de alguns doutrinadores e mesmo de Estados388, seria um

mero interesse ou meta a atingir, inicialmente no sentido da igualdade norte-sul e

posteriormente tendo como centro a pessoa humana, mas não um direito, razão pela qual

deveria ser objeto de outras ciências, principalmente da economia. Já para outros, é

possível conferir valor jurídico ao desenvolvimento e reconhecê-lo como potencial objeto

de direito no âmbito internacional.

Cabe pontuar, inicialmente, ainda que em breves linhas, que as noções de direito positivo e

direito subjetivo são convenções humanas389. É possível entender o direito como

linguagem, como um discurso autorizado que organiza e legitima a utilização da força ou

violência390, na perspectiva de um fenômeno cultural391. Dessa forma, há um amplo espaço

para que os interesses em geral possam ou não ser entendidos como direitos392. Não há

óbice prévio e instransponível, portanto, para que se convencione que o interesse na

realização do desenvolvimento deva ser objeto de direito, integrando ao discurso jurídico o

direito ao desenvolvimento.

Também importante anotar que na esfera das relações internacionais a rejeição ao

reconhecimento de valor jurídico não é uma questão exclusiva do direito ao

desenvolvimento, afetando o próprio direito internacional público. Já houve oposição

doutrinária à possibilidade dos Estados serem considerados sujeitos de relações jurídicas

                                                          
388 Os Estados Unidos, por exemplo, historicamente negam o caráter jurídico do chamado direito ao
desenvolvimento (E/CN.4/2001/26, Anexo III, item III, n. 5-12; E/CN.4/2002/28, anexo IV).
389 Essa convenção pode ser entendida como o que Rousseau chamou de contrato social (ROUSSEAU, Jean-
Jacques. Du contrat social. Paris: GF Flammarion, 2001). José Adércio Leite Sampaio anota: “Ocorre que os
direitos são resultado do encontro de duas premissas: as necessidades humanas e o consenso em torno das
prioridades de sua satisfação” (SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del
Rey, 2004, p. 309).
390 Cf. CORREAS, Óscar. Introducción a la Sociologia Jurídica. Cidade do México: Fontamara, 2000.
391 MACHADO NETO, Antônio Luís. Sociologia Jurídica. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 1987, pp. 154-164.
Sobre as diferentes formas de compreender o fenômeno do direito, vide GRAU, Eros Roberto. O direito
posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros Editores, 1996.
392 Esse amplo espaço pode dar origem a formas de pluralismo jurídico, entendendo-se este como o
fenômeno de coexistência de normas pertencentes a sistemas diversos em um mesmo espaço territorial
(CORREAS, Óscar. Pluralismo Jurídico, Alternatividad y Derecho Indígena. Cidade do México: Fontamara,
2003).
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internacionais, especialmente sob o argumento da incompatibilidade entre a existência de

um direito internacional e a idéia de soberania. Além disso, haveria outros fatores

impeditivos, como a inexistência de leis e tribunais internacionais e a impossibilidade de

impor sanções jurídicas internacionais393. Campagnolo, de sua vez, defendeu que o direito

internacional não passa de uma parte do direito estatal que cuida do comportamento dos

cidadãos com relação aos estrangeiros, bem como que o desenvolvimento do direito

internacional nada mais é do que o desenvolvimento do Estado, o que rendeu uma célebre

discussão filosófica com seu orientador, Hans Kelsen, e com a banca que examinou a sua

tese394.

Nos dias de hoje o direito internacional é aceito como uma realidade pelos Estados e por

praticamente toda a doutrina, sendo raros os autores que afirmam o contrário395. Isso

decorre não só das longas refutações filosóficas às objeções postas396, mas também da

intensa praxis que deu origem a uma expansão considerável do direito internacional, que,

v.g., passou a ter como sujeitos, além dos Estados soberanos, outros atores, como as

diversas organizações internacionais e mesmo indivíduos397. Na verdade, as preocupações

atuais mais importantes nesse campo de estudo pressupõem a existência do direito

internacional como ponto pacífico, como se dá, por exemplo, no que concerne às questões

referentes às relações entre as normas internacionais e as normas internas398. Dessa

                                                          
393 Sobre estas e outras teses que negam a existência do direito internacional vide, dentre outros: ACCIOLY,
Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 11ª edição. São Paulo: Saraiva, 1986, pp. 2-3;
SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e, ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional
Público. 15ª edição, revista e atualizada por Paulo Borba Casella. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 4-6.
394 Todas essas interessantes discussões foram publicadas no Brasil (KELSEN, Hans, CAMPAGNOLO,
Umberto. Direito Internacional e Estado Soberano. Organização de Mario G. Losano. Tradução de Marcela
Varejão. São Paulo: Martins Fontes, 2002).
395 “Poucos autores ainda negam a existência do direito internacional, e é sintomático que os Estados nunca
recorram a este argumento (...)” (SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e, ACCIOLY, Hildebrando.
Manual de Direito Internacional Público. 15ª edição, revista e atualizada por Paulo Borba Casella. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 4).
396 Sobre a superação das objeções e a afirmação da compatibilidade do direito internacional com a soberania,
vide, v.g., ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 11ª edição. São Paulo:
Saraiva, 1986, pp. 2-3; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e, ACCIOLY, Hildebrando. Manual de
Direito Internacional Público. 15ª edição, revista e atualizada por Paulo Borba Casella. São Paulo: Saraiva,
2002, pp. 4-6.
397 O direito internacional pode ser definido como “(...) o conjunto de normas jurídicas que regulam as
relações mútuas dos Estados e, subsidiariamente, as das demais pessoas internacionais, como determinadas
organizações, e dos indivíduos” (SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e, ACCIOLY, Hildebrando.
Manual de Direito Internacional Público. 15ª edição, revista e atualizada por Paulo Borba Casella. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 4. Grifamos).
398 Temos, aqui, a conhecida discussão entre três correntes principais: dualismo, monismo com supremacia
do direito internacional e monismo com preponderância do direito interno. Sobre esse tema, vide, dentre
outros: DALLARI, Pedro B. A. Constituição e Tratados Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 7-13;
REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 10ª edição, inteiramente revista e
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maneira, firmou-se a premissa de que é possível a existência de normas de direito

internacional, não se desconhecendo, porém, que é ínsito a esse ramo do direito a

ocorrência de algumas dificuldades próprias, como é o caso da responsabilização dos

Estados pelo descumprimento de normas internacionais399.

Zalmai Haquani, já em 1979, ocupou-se dos fundamentos doutrinários e filosóficos do

direito ao desenvolvimento, dividindo-os inclusive em dois grupos: fundamentos baseados

em preceitos morais e religiosos, e fundamentos baseados em doutrinas de convicção não

religiosas400. Philip Alston, de sua vez, afirmou que havia dois caminhos para se chegar à

conclusão da existência do direito ao desenvolvimento. O primeiro é a afirmação de que

novos direitos emergiam dentro da comunidade internacional como uma resposta de

consenso a novos problemas. Essa via aponta para a existência de direitos de terceira

geração, dentre os quais o direito ao desenvolvimento. O segundo caminho vê o direito ao

desenvolvimento como uma síntese dos direitos existentes, que ganha uma nova dimensão

através do dinamismo essencial do conceito de direitos humanos401.

Contra essa possibilidade de entender o direito ao desenvolvimento como fenômeno

efetivamente jurídico surgiram objeções. Imperioso observar que alguns dos óbices à

possibilidade de se reconhecer o desenvolvimento como objeto de direitos no plano

internacional dizem respeito diretamente a linhas de argumentação análogas àquelas que

negavam a existência do direito internacional público. A alegação de que faltaria

exigibilidade e justiciabilidade a um direito cujo objeto fosse o desenvolvimento, por

exemplo, comunica-se com a tese de que não se poderia conceber a existência do direito

                                                                                                                                                                               
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 4-5; ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional
Público. 11ª edição. São Paulo: Saraiva, 1986, pp. 5-6.
399 “Frente aos atos ilícitos em que o Estado acaso incorra, não é exato supor que inexista no direito
internacional um sistema de sanções, em razão da falta de autoridade central provida de força física. Tudo
quanto é certo é que, neste domínio, o sistema de sanções é ainda mais precário e deficiente que no interior
da maioria dos países. A igualdade soberana entre todos os Estados é um postulado jurídico que ombreia,
segundo notória reflexão de Paul Reuter, com sua desigualdade de fato: dificilmente se poderiam aplicar,
hoje, sanções a qualquer daqueles cinco Estados que detêm o poder de veto no Conselho de Segurança da
ONU” (REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 10ª edição, inteiramente revista
e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 2-3). “Afinal, o que se poderá dizer é que o direito internacional é
um direito incompleto, do ponto de vista das sanções, mas que a sua existência, como direito, não pode ser
contestada” (ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 11ª edição. São Paulo:
Saraiva, 1986, p. 3).
400 HAQUANI, Zalmai. Le Droit au Développment: Fondements et Sources. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le
droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de
Droit International de la Haye, 1979, pp. 24-28.
401 ALSTON, Philip. The Right to Development at the International Level. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le
droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de
Droit International de la Haye, 1979, pp. 102-103.
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internacional público porque não existiriam leis, tribunais e sanções internacionais. Uma

vez já superada historicamente esta argumentação, não há razão para que aquelas também

não o sejam402.

Há, além disso, uma crítica geral ao reconhecimento de novos direitos humanos, segundo a

qual a proliferação poderia levar ao desprestígio dos mesmos. Essa abordagem, entretanto,

deve ser afastada diante do caráter histórico e evolutivo dos direitos humanos403, embora

deixe de herança uma justa preocupação para a não banalização desta importante categoria

jurídica404.

No sistema internacional de direitos humanos das Nações Unidas predomina a concepção

de que é possível tornar o desenvolvimento objeto de direitos, o que deu ensejo à

afirmação do direito internacional do desenvolvimento e do direito ao desenvolvimento,

como visto.

A negativa à existência de um direito ao desenvolvimento como direito humano no sistema

internacional decorre de argumentos já estudados e refutados pela doutrina405. Portanto, o

elenco das principais objeções à existência do direito ao desenvolvimento é conhecido: a) o

direito ao desenvolvimento é incompatível filosoficamente com os demais direitos

humanos; b) a identificação dos sujeitos, ativo e passivo, do direito ao desenvolvimento é

uma tarefa difícil; c) o direito ao desenvolvimento não é exigível, carecendo de

justiciabilidade; d) há dificuldades intransponíveis na implementação do direito ao

desenvolvimento; e) concebido como uma síntese dos direitos humanos, o direito ao

desenvolvimento não possui um significado verdadeiro; f) não há um instrumento legal

específico que demonstre a concordância da comunidade internacional quanto à existência

do direito ao desenvolvimento.

No que concerne à incompatibilidade do direito ao desenvolvimento com os demais

direitos humanos, costuma-se argumentar que: a) a incompatibilidade decorre do fato de

                                                          
402 A refutação à impossibilidade de reconhecer o direito internacional por força da ausência de leis, tribunais
e sanções internacionais pode ser encontrada, por exemplo, em SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e,
ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 15ª edição, revista e atualizada por Paulo
Borba Casella. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 4-5.
403 Esse caráter histórico e evolutivo será descrito um pouco mais adiante.
404 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 1998, p. 55.
405 Para uma síntese das críticas ao direito ao desenvolvimento e a refutação de todos os argumentos
levantados por elas, vide, v.g., ALSTON, Philip. The Right to Development at the International Level. In
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que o direito ao desenvolvimento escapa da dimensão puramente individual típica dos

direitos humanos; b) o reconhecimento do direito ao desenvolvimento significaria admitir

que os demais direitos humanos e suas garantias são insuficientes, quebrando um consenso

que durou décadas para ser construído; e c) ao ser interpretado mais como um direito

coletivo do que individual, o direito ao desenvolvimento poderá ser usado para justificar

violações de direitos humanos, e pode gerar também forte conflituosidade.

Esses argumentos têm um pano de fundo comum: a rejeição ao reconhecimento de direitos

coletivos e difusos. De fato, as objeções à existência do direito ao desenvolvimento

coincidem direta ou indiretamente com aquelas opostas ao reconhecimento daqueles

direitos.

Sob a perspectiva histórica, os óbices ao reconhecimento do direito ao desenvolvimento

sugiram especialmente na década de 70, sendo contemporâneos, portanto, ao período de

afirmação doutrinária dos direitos coletivos e difusos. Não é por coincidência, portanto,

que 1979 é o ano no qual Karel Vasak proferiu em Estrasburgo a já mencionada lição

inaugural no Instituto Internacional dos Direitos do Homem, intitulada Pour les Droits de

I´Homme de la Troisième Génération: les droits de solidarité, desenvolvendo a noção de

gerações de direitos, a qual desde 1977 já era objeto de seus estudos406.

Os direitos humanos não são estáticos ou imutáveis, sendo, ao contrário, suscetíveis aos

processos históricos nos quais se inserem. O caráter dinâmico e histórico dos direitos

humanos pode fazer surgir novos direitos ou revelar novas projeções de direitos já

conhecidos407. Essas premissas, trabalhadas dentre outros por Norberto Bobbio408,

tornaram possível a Vasak identificar a existência de gerações de direitos, noção que se

disseminou na doutrina.

A primeira geração409 diz respeito aos direitos civis e políticos, às liberdades clássicas. É

caracterizada pela imposição de direitos de defesa do indivíduo em face do Estado,

                                                                                                                                                                               
DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18
octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979, pp. 106-110.
406 VASAK, Karel. Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the
Universal Declaration of Human Rights. UNESCO Courier 30:11, Paris: United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organization, November 1977.
407 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 1998, pp. 53-55.
408 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, pp. 18-19, 32-34.
409 Sobre a primeira geração de direitos, vide, dentre outros: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos
direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1998, pp. 48-49; TAVARES, André
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reconhecendo a este último, principalmente, deveres negativos, de abstenção, voltados

especialmente a obrigação de não-fazer, em nome da autonomia individual. Vinculam aos

primórdios do constitucionalismo ocidental e ao modelo de Estado liberal, estando

presentes nas primeiras declarações de direito e constituições em sentido moderno,

especialmente a partir do final do século XVIII. Incluem-se na primeira geração o direito à

vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade formal, à liberdade de expressão, à liberdade

de reunião, à liberdade de manifestação, à liberdade de associação, o direito de voto e o

devido processo legal. O titular desses direitos é o homem individualmente considerado.

A segunda geração410, decorrente da luta em face de graves problemas sociais e

econômicos, foi consagrada significativamente no início do século XX, no bojo das

transformações que culminaram no surgimento do paradigma do Estado de bem-estar

social. Refere-se aos direitos sociais, econômicos e culturais, e identifica-se com a

projeção material do princípio da igualdade. Os direitos de segunda geração realçam o

dever do Estado quanto a prestações, portando um cunho positivo na medida em que

consignam obrigações de fazer, exigindo um agir estatal. O ser humano, neste quadro, tem

uma espécie de poder de crédito em relação ao Estado. Também engloba as denominas

liberdades sociais, como o direito de greve e a liberdade sindical. Para a doutrina

largamente majoritária, o seu foco ainda é o indivíduo, que, assim como ocorre na primeira

geração, é o titular dos direitos. A exceção parece ser o entendimento de Paulo Bonavides,

para quem a segunda geração além de direitos individuais já consagra também direitos

coletivos411.

                                                                                                                                                                               
Ramos. Curso de Direito Constitucional. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 411-412; CUNHA
JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2008, pp. 562-563; SILVA NETO,
Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 464; AGRA, Walber
de Moura. Curso de Direito Constitucional. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 120; ARAÚJO, Luiz
Alberto David, SERRANO, Vidal. Curso de Direito Constitucional. 6ª edição, revista e atualizada. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 87.
410 Sobre a segunda geração de direitos, vide, dentre outros: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1998, pp. 49-50; TAVARES, André Ramos.
Curso de Direito Constitucional. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 412-413; CUNHA JÚNIOR,
Dirley. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2008, pp. 563-571; SILVA NETO, Manoel
Jorge e. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 464; AGRA, Walber de
Moura. Curso de Direito Constitucional. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 120-121; ARAÚJO,
Luiz Alberto David, SERRANO, Vidal. Curso de Direito Constitucional. 6ª edição, revista e atualizada. São
Paulo: Saraiva, 2002, pp. 87-88.
411 Conforme Paulo Bonavides, os direitos de segunda geração “São os direitos sociais, culturais e
econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das
distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal desse
século” (Curso de Direito Constitucional. 7ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1997, p. 518, grifamos).
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A terceira geração constitui os chamados direitos de fraternidade ou direitos de

solidariedade412. Como dito, desde o primeiro momento em que as gerações de direitos

foram concebidas Karel Vasak incluiu entre aqueles de terceira geração o direito ao

desenvolvimento, juntamente com o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito ao

patrimônio comum da humanidade e o direito à comunicação413. Também diz respeito a

prestações estatais positivas. A nota diferenciadora destes direitos em relação àqueles de

primeira e segunda geração é a circunstância de, em princípio, se afastarem de uma

titularidade focada no ser humano individualmente considerado para se projetarem sobre

grupos humanos como família, povo, nação, coletividades regionais ou étnicas, e até

mesmo a humanidade, o que lhes confere a natureza de direitos coletivos414 ou difusos415.

A identificação do direito ao desenvolvimento com essa categoria é tão intensa que alguns

autores até defendem que os direitos de terceira geração se resumem a um só: o direito ao

desenvolvimento416.

Nota-se, assim, uma certa vinculação doutrinária entre a questão titularidade, que pode ser

individual, coletiva ou difusa, e as gerações de direitos. Para a doutrina majoritária as duas

primeiras gerações dizem respeito a direitos individuais, enquanto a terceira trouxe os

direitos coletivos e difusos.

Importa salientar que essas classificações, ou categorizações, não são herméticas nem

tampouco imunes às mais variadas críticas, tanto no que concerne às gerações, como no

                                                          
412 Segundo Paulo Bonavides, Vasak utiliza a expressão direitos de fraternidade, ao passo que M’Baye
prefere direitos de solidariedade (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª edição revista,
atualizada e ampliada. São Paulo: Malheiros Editores, p. 523). Podem ser chamados ainda de direitos dos
povos, direitos de cooperação, direitos humanos morais ou espirituais (cf. SAMPAIO, José Adércio Leite.
Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 293).
413 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Malheiros Editores, pp. 522-524. O mesmo autor reafirma que o direito ao desenvolvimento é um
direito fundamental no texto Federalismo das regiões, desenvolvimento e direitos humanos (in
BONAVIDES, Paulo. A Constituição Aberta: Temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no
Federalismo das Regiões. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 1996, pp. 337-350). Também Fábio Konder
Comparato entende o direito ao desenvolvimento como um direito fundamental (COMPARATO, Fábio
Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Saraiva,
2005, p. 394-398).
414 Exceto quanto ao dissenso de Paulo Bonavides, já referido, para quem os direitos coletivos surgiram já na
segunda geração de direitos.
415 Cf. LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. Um diálogo com o pensamento de Hannah
Arendt. 2ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 131; e SARLET, Ingo Wolfgang. A
eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1998, p. 50. Sobre a
titularidade coletiva ou difusa dos direitos de terceira geração vide ainda, dentre outros: TAVARES, André
Ramos. Curso de Direito Constitucional. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 413-414; CUNHA
JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2008, pp. 571-572; SILVA NETO,
Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 464; AGRA, Walber
de Moura. Curso de Direito Constitucional. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 121-122.
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que diz com as espécies de titularidade417. Isso não impediu, no entanto, que as mesmas

tivessem alguma utilidade e se disseminassem largamente na doutrina e na jurisprudência

dos mais diversos Estados418, nem tampouco que a divisão dos direitos conforme a

titularidade fosse até mesmo positivada em constituições e leis ordinárias419. Ademais, para

fins do presente trabalho não podemos desconsiderá-las, tendo em conta que, como visto,

as mesmas permeiam os óbices doutrinários edificados contra o reconhecimento do direito

ao desenvolvimento.

A afirmação de projeções coletivas e difusas dos direitos humanos pode trazer entraves aos

interesses de grupos econômicos e políticos hegemônicos nacionais e internacionais. Com

acerto, portanto, Ana Paula Teixeira Delgado quando ressalta que a perspectiva da

inadmissibilidade do direito ao desenvolvimento no rol dos direitos humanos decorre

principalmente das conseqüências que podem advir para os interesses reais dos países

desenvolvidos no plano internacional e dos grupos dominantes no âmbito interno420. Diante

disso, não é de se estranhar que os argumentos contra o reconhecimento do direito ao

desenvolvimento como direito humano tenham como premissa básica uma posição

refratária ao reconhecimento de direitos coletivos e difusos.

As objeções contra a existência do direito ao desenvolvimento refletem o contexto dos

embates norte-sul, tendo em vista que os direitos de terceira geração, de índole coletiva e

difusa, aparecem, como lembra José Adércio Leite Sampaio, em resposta à dominação

cultural e econômica das nações em desenvolvimento pelas nações desenvolvidas421.

                                                                                                                                                                               
416 Cf. SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 294.
417 Para um bom resumo dessas críticas, vide SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo
Horizonte: Del Rey, 2004, pp. 302-310.
418 No caso do Brasil podemos citar a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece expressamente o
direito ao meio ambiente como um direito de terceira geração. ADI-MC 3540/DF, Rel: Min. Celso de Mello,
Tribunal Pleno, DJU 03/02/2006, p. 00014.
419 No Brasil, por exemplo, há várias menções a direitos ou interesses individuais, coletivos ou difusos na
Constituição. Dentre elas, o Capítulo I do Título II da Constituição é denominado Dos direitos e deveres
individuais e coletivos, e uma das cláusulas pétreas se refere a direitos e garantias individuais. No âmbito da
legislação ordinária, v.g., o parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990) define os direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.
420 DELGADO, Ana Paula Teixeira. O direito ao desenvolvimento na perspectiva da globalização:
paradoxos e desafios. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 88-89.
421 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 293. Paulo
Bonavides, de sua parte, aponta que “A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e
subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar em seguida a que se buscasse uma outra
dimensão dos direitos fundamentais, até então desconhecida. Trata-se daquela que se assenta sobre a
fraternidade, conforme assinala Karel Vasak, e provida de uma latitude de sentido que não parece
compreender unicamente a proteção específica de direitos individuais ou coletivos” (Curso de Direito
Constitucional. 7ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1997, p. 522)
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Saliente-se, por oportuno, que o mesmo embate norte-sul já havia sido travado no processo

de reconhecimento da chamada segunda geração de direitos fundamentais. De fato, o

embate foi historicamente responsável pela existência dos dois Pactos Internacionais de

Direitos Humanos de 1966, ao invés da consolidação de todos em um único documento422:

os países desenvolvidos enfatizavam os direitos humanos clássicos, civis e políticos,

enquanto as nações subdesenvolvidas esgrimiam a defesa dos direitos econômicos, sociais

e culturais. Mesmo que não se adote a posição de dissenso de Paulo Bonavides, a segunda

geração tem projeções coletivas, já nesse instante se pode visualizar claramente a oposição

dos países ricos ao reconhecimento de direitos cuja titularidade escapa da projeção

puramente individual.

A divisão dos direitos em civis e políticos, de um lado, e econômicos, sociais e culturais,

de outro, é um tema que pode se considerar superado. Da mesma forma, encontra-se

afastada nos tempos de hoje a idéia de que os direitos humanos possuem apenas projeção

individual, e não coletiva ou difusa.

Fábio Konder Comparato sublinha a artificialidade dessa separação, lembrando que a

unidade essencial dos direitos humanos foi afirmada pelas Nações Unidas, por meio da

Resolução 32/120 da Assembléia Geral, e confirmada pela Conferência Mundial de

Direitos Humanos de Viena, em 1993, e que é com base nessa unidade que se pode falar,

nas esferas nacional e internacional, em um direito ao desenvolvimento423.

Essa unidade fica clara, ainda, quando recordamos as características dos direitos humanos,

dentre as quais encontramos a indivisibilidade e a interdependência.

André de Carvalho Ramos lembra que a indivisibilidade, reconhecida desde a Declaração

Universal de Direitos Humanos de 1948, significa que deve ser conferida a mesma

proteção jurídica a todos os direitos humanos, tendo em vista serem igualmente essenciais

à dignidade da pessoa humana, ressaltando expressamente que essa conclusão faz com que

a divisão entre direitos civis e políticos de um lado e direitos econômicos, sociais e

                                                          
422 Cf. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 276. A separação teve o propósito de restringir a atuação do Comitê
de Direitos Humanos à fiscalização dos direitos individuais clássicos e de afirmar que os direitos
econômicos, sociais e culturais, que dependem de programas de ação e políticas públicas, seriam
implementados progressivamente conforme os recursos disponíveis, na esteira da idéia da reserva do
possível.
423 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 276.
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culturais de outro perca a importância. Prossegue o autor afirmando que a indivisibilidade

possui duas facetas: a primeira diz respeito ao fato de que cada direito é incindível em si

mesmo; a segunda, que seria a mais conhecida, faz com que seja necessário proteger todos

os direitos humanos, e não apenas alguns deles424.

A interdependência, ainda segundo o citado autor, caminha ao lado da indivisibilidade, e

deve ser entendida como a mútua dependência entre os direitos humanos, considerando

que o conteúdo de uns podem se vincular ao conteúdo de outros, denotando não só

interação e complementaridade, mas também que determinados direitos são

desdobramentos de outros425.

Tanto a Primeira Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em 1968 em Teerã,

como a Segunda, que teve lugar em Viena no ano de 1993, reconheceram estas

características. Segundo o documento final da primeira conferência, como os direitos

humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, a realização dos direitos civis e

políticos sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais é impossível426. A

Declaração e Programa de Ação de Viena reafirmou essa mesma linha de pensamento,

deixando registrado que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis

interdependentes e inter-relacionados427. E foi mais além, afirmando que a democracia, o

desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais são

interdependentes e se reforçam mutuamente428.

Como se não bastasse, a indivisibilidade e a interdependência estão presentes em vários

outros textos internacionais, destacando-se a Resolução 32/130, de 16 de dezembro de

1977, da Assembléia Geral das Nações Unidas, a qual é expressa no sentido de que todos

os direitos humanos e liberdades fundamentais são indivisíveis e interdependentes, e a

mesma atenção e consideração urgente devem ser conferidas à implementação, promoção e

                                                          
424 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, pp. 199-200.
425 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, p. 203.
426 “Since human rights and fundamental freedoms are indivisible, the full realization of civil and political
rights without the enjoyment of economic, social and cultural rights is impossible” (A/CONF.32/41 -
Proclamação de Teerã, § 13).
427 “All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated” (A/CONF.157/23, § 5).
Sobre esta conferência, vide TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A II Conferência Mundial de Direitos
Humanos (1993): o Legado de Viena. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado (ed.). A Incorporação das
Normas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos no Direito Brasileiro. San José de Costa
Rica/Brasília: IIDH, ACNUR, CIVC, CUE, 1996, pp. 45-113.
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proteção tanto dos direitos civis e políticos como dos direitos econômicos, sociais e

culturais429.

Logo, não é sem motivo que Flávia Piovesan anota que a Conferência de Viena ratificou a

concepção contemporânea dos direitos humanos, a qual é fruto da internacionalização

desses direitos e vem sendo edificada desde a Declaração de 1948430. Essa concepção

abarca a indivisibilidade e a interdependência.

Isso evidencia o fato de que os direitos humanos, qualquer que seja a sua categorização

doutrinária, não se chocam, ao contrário se complementam. Nesse sentido, Fábio Konder

Comparato entende que a Conferência de Viena consagrou o princípio da

complementariedade solidária dos direitos humanos de qualquer espécie431, o qual seria

um dos dois princípios estruturais dos direitos humanos, ao lado da irrevocabilidade432.

Logo, as gerações de direitos se relacionam de maneira complementar, não se substituindo

umas às outras. A idéia de cumulatividade e não de substitutividade é uma das razões pelas

quais a doutrina contemporânea prefere falar em dimensões ao invés de gerações de

direitos433.

A unidade, a indivisibilidade, a interdependência e a complementaridade de todos os

direitos humanos, em quaisquer das suas reconhecidas gerações, portanto, são

freqüentemente afirmados e relembrados em diversos documentos das Nações Unidas, bem

como na doutrina.

Assim, a concepção atual do direito ao desenvolvimento, que transborda das questões

meramente econômicas, não exige o enfraquecimento dos demais direitos humanos434. Ao

                                                                                                                                                                               
428 “Democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and
mutually reinforcing” (A/CONF.157/23, § 8).
429 “All human rights and fundamental freedoms are indivisible and interdependent; equal attention and
urgent consideration should be given to the implementations, promotion and protection of both civil and
political, and economic, social and cultural rights” (A/RES/32/130, § 1, letra “a”).
430 PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e a jurisdição constitucional internacional. In ANJOS FILHO,
Robério Nunes dos (coord.). Estudos de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2003, pp. 137-142;
PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos: desafios da ordem contemporânea internacional. In PIOVESAN,
Flavia (coord.). Direitos humanos. Vol. I. Curitiba: Juruá Editora, 2007, pp. 15-21.
431 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 67.
432 O princípio da irrevocabilidade será tratado adiante.
433 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 1998, p. 47. Ainda sobre o tema, vide BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª
edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1997, p. 525.
434 Segundo Antônio Augusto Cançado Trindade, “Estes novos direitos não restringem, mas sim ampliam,
aprimoram e fortalecem o corpus dos direitos humanos já reconhecidos: revelam novas dimensões de
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contrário, o direito ao desenvolvimento é um instrumento de reforço à importância dos

outros direitos humanos, enfatizando a interdependência e indivisibilidade de todos eles:

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Ele não ameaça o consenso existente sobre

direitos humanos, mas permite, como instrumento de uma interpretação progressiva e

criativa, que esses direitos dêem conta de novas circunstâncias e percepções435.

Argumente-se, ademais, que a artificialidade da separação entre direitos individuais,

coletivos e difusos também pode ser deduzida a partir da observação de que estas duas

últimas categorias podem ser reduzidas, em última análise, à titularidade individual. Nesse

diapasão, lembra Ingo Sarlet que é o indivíduo que tem o direito à saúde, assistência social,

aposentadoria e, até mesmo, o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado é passível

de ser reconduzido a uma dimensão individual436. Pérez Luño, na mesma toada, assinala

que ainda que os direitos sociais sejam direitos do homem situado no plano coletivo, isto

não implica que estes direitos defendam apenas interesses coletivos, pois não se trata de

proteger os grupos enquanto tais, mas sim aos indivíduos no seio de suas situações

concretas na sociedade, lembrando que o direito de um ancião ou de um inválido à

assistência tem como fim imediato a tutela de um interesse individual à subsistência, e não

o de um pretenso interesse coletivo a que a categoria de anciãos ou de inválidos possa

subsistir437. Especificamente quanto ao direito ao desenvolvimento, deve-se recordar, em

reforço à tese, que a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento438.

Mencione-se, ainda, que a existência de direitos coletivos e difusos está tão arraigada439

que já se fala em direitos de quarta e quinta dimensão440. Em verdade, o estágio atual das

                                                                                                                                                                               
implementação dos direitos humanos e contribuem a clarificar o contexto social em que todos se inserem”
(TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo:
Saraiva, 1992, p. 41).
435 Cf. ALSTON, Philip. The Right to Development at the International Level. In DUPUY, René-Jean (ed.).
Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie
de Droit International de la Haye, 1979, p. 107.
436 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 1998, p. 362.
437 LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. Madrid: Tecnos, 1995,
p. 84.
438 Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento (A/RES/41/128), artigo 2°, item 1.
439 Paulo Bonavides anota em relação aos direitos de terceira dimensão que “Os publicistas e juristas já os
enumeram com familiaridade, assinalando-lhes o caráter fascinante de coroamento de uma evolução de
trezentos anos na esteira da concretização dos direitos fundamentais” (Curso de Direito Constitucional. 7ª
edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1997, p. 523).
440 A quarta e a quinta gerações ainda estão em gestação, não havendo consenso sobre as mesmas. Para uma
visão do conjunto das idéias correntes sobre tais temas, vide SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos
Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, pp. 298-302. Paulo Bonavides tem uma visão própria sobre a
quarta (Curso de Direito Constitucional. 7ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1997, pp. 524-526) e a
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discussões está muito além da afirmação de direitos coletivos e difusos, já plenamente

aceitos, partindo para a gestação de direitos da humanidade.

Paulo Bonavides afirma que os direitos de terceira dimensão têm como destinatário o

próprio gênero humano como um todo, em um momento expressivo que o afirma como

valor supremo em termos de existencialidade concreta441, o que nos faz acreditar que, à luz

da crescente internacionalização dos direitos humanos, esse pode ser um passo em direção

à nova universalidade dos direitos fundamentais proclamada pelo mesmo autor442.

Fábio Konder Comparato, de sua vez, anota que há quatro grandes etapas ou estágios

históricos quanto à ampliação da titularidade subjetiva dos direitos humanos: a) direitos

dos indivíduos; b) direitos dos grupos sociais carentes no interior dos Estados; c) direitos

dos povos; d) direitos da humanidade443. Nesta quarta etapa, dentre os direitos

fundamentais da humanidade encontramos o direito ao acesso aos recursos do fundo

marinho, o direito à preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural de todos os

seres humanos444. É de se notar que vários documentos internacionais consideram

determinados objetos como patrimônio da humanidade, o que parece estar inserido em um

processo lento e histórico de reconhecimento de direitos da humanidade. Ainda conforme o

autor citado, o primeiro destes documentos normativos internacionais que reconheceu e

proclamou um direito da humanidade foi a convenção relativa à proteção do patrimônio

mundial, cultural e natural, da UNESCO, adotada em Paris em 1972445 e depois dela

vieram a convenção sobre o direito do mar, de Montego Bay, na Jamaica, adotada em

1982446, e a convenção sobre a diversidade biológica, de 1992, assinada no Rio de

Janeiro447. A recente Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das

Expressões Culturais, da UNESCO, adotada em Paris em 20 de Outubro de 2005448,

                                                                                                                                                                               
quinta (Direito à Paz: 5ª geração. Disponível em http://www.boanoticia.org.br/artigos-naintegra.php?id=20,
acesso em 17/07/2008) gerações.
441 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1997, p.
523.
442 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1997,
pp. 526-527.
443 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 280, 403.
444 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 280.
445 Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 80.978, de 12 de dezembro de 1977.
446 Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 99.165, de 12 de março de 1990.
447 Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998.
448 Em vigor desde 18 de maio de 2007. No Brasil foi promulgada pelo Decreto Presidencial nº 6.177, de 01
de agosto de 2007.
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também afirma que a diversidade cultural constitui patrimônio comum da humanidade, a

ser valorizado e cultivado em benefício de todos.

Cançado Trindade afirma que a reconstrução do jus gentium, emergindo o ser humano

como sujeito de direitos emanados diretamente do direito internacional e dotado de

capacidade processual para reclamá-los, seria um verdadeiro direito universal da

humanidade. Salienta que a humanização e a universalização do direito internacional

contemporâneo levaram esse ramo do direito a se ocupar da identificação e realização de

valores e de metas que devem ser entendidos como superiores e que concernem à

humanidade, a qual teria direito a esse novo modelo449.

Dessa maneira, estando firme que os direitos humanos podem ser edificados em dimensão

coletiva e difusa, quiçá tendo como titular a própria humanidade, não constituindo apenas

proteções ao indivíduo isoladamente considerado, não há sustentação possível para a idéia

de incompatibilidade filosófica entre o direito ao desenvolvimento e os demais direitos

humanos.

Negar a existência do direito ao desenvolvimento com base na impossibilidade de

reconhecer direitos coletivos ou difusos, como fazem os argumentos levantados, não

encontra suporte na atualidade, e implicaria em negar também um conjunto de direitos hoje

plenamente reconhecidos. A tese contraria, como visto, toda a tendência moderna, a qual

afirma peremptoriamente a unidade, a indivisibilidade, a interdependência e a

complementaridade entre todos os direitos fundamentais, em suas diversas dimensões,

clássicas e novas.

No que concerne às supostas dificuldades para identificar os sujeitos ativo e passivo do

direito ao desenvolvimento, essa é mais uma conhecida crítica que se dirige também aos

demais direitos difusos e coletivos. Além de tudo o quanto exposto acima, não será

despiciendo relembrar, na esteira de José Adércio Leite Sampaio, que atualmente é

bastante discutível que os direitos humanos protejam apenas interesses dos indivíduos

quando a dignidade humana nas sociedades complexas exige proteção em todas as suas

projeções, inclusive em relação a grupos, coletividades, nações. Anota, ainda, que se deve

questionar se os direitos são sempre universais, já que a universalidade estaria relativizada

                                                          
449 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A recta ratio nos fundamentos jus gentium como Direito
Internacional da humanidade. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito
Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 18-19.
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pela existência, v.g., de direitos das mulheres e das crianças450. Ademais, no caso

específico do direito ao desenvolvimento esses sujeitos podem ser identificados a contento,

como veremos adiante.

Argumenta-se, ainda, que seria inútil conceber um direito ao desenvolvimento porque

milhões de pessoas nunca vão tê-lo concretizado. Eventuais dificuldades atinentes à

implementação ou concretização não podem servir de argumento suficiente para negar a

existência de um direito. No campo dos direitos humanos não há hodiernamente nenhum

direito que tenha fácil implementação, nem mesmo os mais tradicionais, como os de

primeira dimensão, em relação aos quais novos desafios se apresentam a cada dia. As

dificuldades são múltiplas e atingem todos os direitos. A implementação dos direitos à

vida, à igualdade, à liberdade e à segurança, por exemplo, ainda constitui tarefa de

proporções enormes. Basta atentar para o fato de que as ameaças à vida são as mais

variadas possíveis, podendo ocorrer não só na esfera individual, mas, também, coletiva. Os

riscos à vida se projetam em proporções mundiais, e as ameaças mais simbólicas nesse

sentido dizem respeito aos problemas ambientais, como o aquecimento global e os danos à

camada de ozônio, e à possibilidade de um terceiro conflito bélico mundial, que poderia

levar à hecatombe nuclear.

Os direitos de segunda dimensão, especialmente os prestacionais, de sua vez, também

possuem dificuldades de concretização, inclusive ligadas à necessidade de amplas políticas

públicas451 e de dispêndio de consideráveis recursos orçamentários. Note-se que, sem

correspondência com dispositivo análogo no Pacto Internacional de Direitos Civis e

Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, logo

no seu artigo 2º, estabeleceu o compromisso de cada Estado-parte quanto à adoção de

medidas, tanto por esforço próprio como através da assistência e cooperação

internacionais, especialmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus

recursos disponíveis, no sentido de garantir progressivamente, por todos os meios

adequados, o pleno exercício daqueles direitos. A admissão de que os recursos disponíveis

consubstanciam limites, constituindo o que seria uma reserva do possível452, e de que a

concretização pode ser progressiva, deu ensejo a distorções e a tentativas de negar a

                                                          
450 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 303.
451 Vide, dentre outros, FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas Públicas: a responsabilidade do
administrador e o Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000.
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efetividade desses direitos, o que foi rebatido em acaloradas discussões com a utilização de

conceitos como dignidade humana, mínimo existencial, vedação ao retrocesso, dentre

outros453.

As dificuldades relativas à implementação e garantia dos direitos de primeira e segunda

dimensão, embora consideráveis, não são suficientes para lhes retirar a natureza de

autênticos direitos. Significam apenas que a implementação de todos os direitos humanos é

uma tarefa árdua e cotidianamente ameaçada.

É certo que os direitos coletivos e difusos também possuem óbices à sua implementação.

Esses obstáculos podem ser da mesma natureza daqueles enfrentados pelos direitos de

primeira ou de segunda dimensão, como, por exemplo, a exigência de políticas públicas.

Podem, ainda, ser dificuldades específicas, como é o caso da cooperação internacional para

o desenvolvimento. Porém, querer negar-lhes valor jurídico com esteio na dificuldade de

sua implementação, não se afigura plausível454. Caso isso fosse possível, também os

direitos individuais e sociais poderiam deixar de ser entendidos como autênticos direitos,

tendo em mira os empecilhos à sua concretização. Em verdade, é nota ínsita não só ao

direito ao desenvolvimento, mas, também, a todos os direitos prestacionais um

considerável estorvo quanto à sua efetivação. A concretização é ponto tão nevrálgico em

relação aos direitos prestacionais que a doutrina já chegou a firmar que estes direitos não

se interpretam, concretizam-se455.

Saliente-se, ainda, que é possível que em alguns casos tenhamos óbices mais retóricos do

que efetivos. Nessa linha, não será despiciendo anotar que o Comitê de Direitos Humanos

das Nações Unidas já teve oportunidade de frisar claramente que muitas das disposições do

Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais podem ser executadas

imediatamente, como, por exemplo, aspectos de igualdade de gênero, condições de

                                                                                                                                                                               
452 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. A efetividade dos direitos fundamentais sociais e a reserva do possível. In
CAMARGO, Marcelo Novelino (org.). Leituras Complementares de Direito Constitucional: Direitos
Fundamentais. 2a edição. Salvador: Edições Juspodivm, 2007, pp. 395-441.
453 Sobre estes temas vide, dentre outros: BARCELOS, Ana Paula de. O mínimo existencial e algumas
fundamentações: John Rawls, Michael Walzer e Robert Alexy. In TORRES, Ricardo Lobo (org.).
Legitimação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, pp. 11-49; SARLET, Ingo Wolfgang.
Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2002; SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1998, pp. 254-321.
454Para uma interessante abordagem sobre o tema video CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Tomemos a
sério os direitos económicos, sociais e culturais. In Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra
Editora, 2004.
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trabalho justas e favoráveis, liberdade sindical, medidas especiais de proteção e assistência

em prol de todas as crianças e adolescentes, educação e liberdade da pesquisa científica e

da atividade criadora456. Além disso, salientou que o Pacto não nega a aplicabilidade

imediata dos direitos nele contidos, e que as tentativas de inserir um dispositivo no sentido

de que o mesmo deveria ser considerado de aplicação não imediata não obtiveram êxito457.

Ademais, José Adércio Leite Sampaio recorda que o discurso dos direitos humanos tem

grande valor simbólico, e é capaz de abrir espaços de mobilização nacional e internacional

no sentido da promoção de direitos458. De fato, o caráter histórico dos direitos humanos,

que não são um dado, mas um construído459, indica que eles foram afirmados lentamente e

que dentre os instrumentos que concorreram para esse processo encontramos o discurso

filosófico. Os direitos em geral não nascem prontos e plenamente eficazes, sendo

necessário um período de maturação no qual devem atuar mecanismos capazes de

impulsioná-los e difundi-los, tarefa na qual a retórica dos direitos humanos pode ser muito

útil.

Quanto à falta de exigibilidade e justiciabilidade, vimos que esses argumentos também

foram utilizados para negar a existência do direito internacional público, e não lograram

êxito. Além disso, é importante observar eles se comunicam com a questão das

dificuldades de implementação ou concretização: a possibilidade de exigir judicialmente o

objeto do direito é uma das formas de buscar a sua implementação. Por isso, mais uma vez

deve-se atentar para o fato de que se trata de uma dificuldade inerente aos direitos

                                                                                                                                                                               
455 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1997, p.
525.
456 Recomendação Geral nº 3 (1990), Recomendação Geral nº 9, § 10. Apud PIOVESAN, Flávia (coord.
geral). Código de Direito Internacional dos Direitos Humanos Anotado. São Paulo: DPJ Editora, 2008, p.
143.
457 Recomendação Geral nº 9, § 11, apud PIOVESAN, Flávia (coord. geral). Código de Direito Internacional
dos Direitos Humanos Anotado. São Paulo: DPJ Editora, 2008, p. 143.
458 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 307.
459 Segundo Celso Lafer, a análise de Hanna Arendt chega a essa conclusão (LAFER, Celso. A reconstrução
dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 2ª reimpressão. São Paulo:
Companhia das Letras, 1998, p. 134). De fato, o seguinte trecho, por exemplo, da obra daquela autora,
autoriza essa conclusão: “A igualdade, em contraste com tudo o que se relaciona com a mera existência, não
nos é dada, mas resulta da organização humana, porquanto é orientada pelo princípio da justiça. Não
nascemos iguais: tornamo-nos iguais como membros de um grupo por força da nossa decisão de nos
garantirmos direitos reciprocamente iguais” (ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989, p. 335).
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humanos em geral, e não uma discussão exclusiva dos direitos de segunda e terceira

dimensão, nem tampouco, dentre estes últimos, apenas do direito ao desenvolvimento460.

A existência dessas dificuldades leva, inclusive, à constatação de que no plano

internacional dotar os seres humanos da capacidade de acessar diretamente a jurisdição

internacional para vindicar diretamente direitos humanos quando violados, inclusive contra

o seu próprio Estado, é um dos necessários desafios do processo de humanização do direito

internacional461. E isso mesmo em relação aos direito civis e políticos clássicos. Basta

lembrar, por exemplo, que muitas das Nações importantes do mundo, inclusive o Brasil,

não assinaram o Protocolo Facultativo do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e

Políticos462, o qual permite que o Comitê de Direitos Humanos nele previsto receba e

examine comunicações provenientes de particulares que aleguem ser vítimas de violações

praticadas pelos Estados signatários em relação a qualquer dos direitos enunciados463.

Argumente-se, ainda, que não necessariamente haverá déficit de justiciabilidade em muitos

aspectos dos direitos prestacionais. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, a

esse respeito, consignou, em relação ao Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos,

Sociais e Culturais, que, embora as linhas gerais dos sistemas judiciais dos países

signatários devam ser consideradas, não há nenhum direito naquele Pacto que não possa,

na grande maioria dos sistemas, ser considerado como apto a produzir pelo menos

                                                          
460 Fábio Konder Comparato examina essa mesma objeção quanto à existência dos direitos econômicos,
sociais e culturais (COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição,
revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 335-337).
461 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A recta ratio nos fundamentos jus gentium como Direito
Internacional da humanidade. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito
Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 17-18. Nesse aspecto, cumpre relembrar que o Brasil
ainda não assinou o Resolução nº 2.200 A (XXI) a Assembléia Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro
de 1966, que entrou em vigor em 23 de março de 1976.
462 Resolução nº 2.200 A (XXI) a Assembléia Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1966, que
entrou em vigor em 23 de março de 1976. Até 05 de março de 2008 apenas 111 Estados haviam ratificado o
Protocolo Adicional (http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/5.htm#N1, acesso em 25/07/208).
463 “Com efeito, ainda é grande a resistência de muitos Estados em aceitar as cláusulas facultativas referentes
às petições individuais e comunicações interestatais. Basta destacar que: a) dos 147 Estados-partes do Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos apenas 97 Estados aceitam o mecanismo das petições individuais
(tendo ratificado o Protocolo Facultativo para este fim); b) dos 124 Estados-partes na Convenção contra a
Tortura, apenas 43 Estados aceitam o mecanismo das comunicações interestatais e das petições individuais
(nos termos dos artigos 21 e 22 da Convenção); c) dos 157 Estados-partes na Convenção sobre a Eliminação
de todas as formas de Discriminação Racial apenas 34 Estados aceitam o mecanismo das petições individuais
(nos termos do artigo 14 da Convenção); e, finalmente, d) dos 168 Estados-partes na Convenção sobre a
Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, apenas 21 Estados aceitam o mecanismo
das petições individuais, tendo ratificado o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação da
Discriminação contra a Mulher” (PIOVESAN, Flávia. Direito ao desenvolvimento. Texto produzido para o II
Colóquio Internacional de Direitos Humanos. São Paulo, Brasil, 2002. Disponível em
http://www.direitos.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=91&Itemid=46, acesso em
21/06/2006).
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algumas dimensões justiciáveis significativas, e, no que se refere à questão da alocação de

recursos, aquele órgão sustenta que se trata de um tema que não é estranho às cortes em

geral464.

Fábio Konder Comparato, embora reconheça que a falta de mecanismos jurídicos de

garantia é uma grande dificuldade para a efetivação do direito ao desenvolvimento, rebate

com maestria lembrando que a vigência de um direito humano não depende da existência

de institutos destinados à garantia da sua realização, e que as garantias são elementos

adjetivos e não substantivos dos direitos. Nesse sentido, recorda que no âmbito do direito

privado há séculos são conhecidas as obrigações naturais, cujo cumprimento não é passível

de ser exigido em juízo, e que nem por isso deixam de ser entendidas como verdadeiras

obrigações. Por tais razões conclui o autor que a ausência de garantias jurídicas não

transforma o direito ao desenvolvimento em mera aspiração política465.

Deve ser considerado também um outro aspecto, levantado agora por Ana Paula Teixeira

Delgado. A autora assevera, com razão, que a atualidade não dá respaldo a essa objeção de

falta de justiciabilidade, considerando que os documentos internacionais que disciplinam

direitos humanos têm como traço característico uma preponderância das questões relativas

à idéia de monitoração e de supervisão, relegando a um segundo plano a preocupação com

a noção de justiciabilidade, razões pelas quais pode-se afirmar que o maior desafio da

atualidade é a implementação do direito ao desenvolvimento, problema que ocorre também

com a maioria dos direitos humanos, não sendo, entretanto, razão suficiente para lhe

subtrair a relevância.

Há, ainda, o argumento de que o direito ao desenvolvimento pode gerar conflituosidade.

Em geral, a conflituosidade adviria do caráter coletivo desse direito, o que nos remete à

discussão acima abordada, acerca da inexistência de incompatibilidade entre os direitos

individuais, coletivos e difusos. Como vimos, a tendência moderna é entender que há

complementariedade entre todos esses direitos, razão pela qual a afirmação de que o

reconhecimento de um direito em favor de uma categoria não pode ser feito sem suprimir

um direito de outras categorias de pessoas466 está atualmente superada. Saliente-se, em

adendo ao quanto já dito, que em tese alguma conflituosidade pode derivar de qualquer

                                                          
464 Recomendação Geral nº 9, § 10, apud PIOVESAN, Flávia (coord. geral). Código de Direito Internacional
dos Direitos Humanos Anotado. São Paulo: DPJ Editora, 2008, p. 143.
465 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 396-397.
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tipo de direito, podendo ocorrer inclusive entre direitos individuais, de primeira

dimensão467. Diante de um potencial conflito, há meios para solucionar a questão. Segundo

a doutrina, normas com idêntica pretensão de generalidade, como ocorre com os direitos

fundamentais, harmonizam-se através de uma tarefa de concordância prática468. Nesse

sentido, potenciais conflitos são solucionados ainda através de técnicas próprias, como a

ponderação de interesses469. O que não se pode, no estágio atual, é querer negar a condição

de autêntico direito por força de alguma conflituosidade potencial.

Diz-se, também, que concebido como uma síntese dos direitos humanos o direito ao

desenvolvimento não possui um significado verdadeiro, não teria significado jurídico.

Philip Alston, entretanto, argumenta que a enunciação do direito ao desenvolvimento na

esfera internacional tem um importante papel simbólico e pode assim realçar a necessidade

de criar uma nova ordem internacional que vá além da dimensão puramente econômica,

projetando-se também em termos sociais e culturais, de maneira a reforçar o respeito aos

direitos humanos. A afirmação do direito ao desenvolvimento, ainda segundo arguta

observação de Philip Alston, por manter conjugados os direitos reconhecidos e enfatizar a

necessidade da cooperação internacional para o desenvolvimento, redimensiona direitos

que são ordinariamente negligenciados, como, por exemplo, o direito à comida e o direito à

erradicação da fome previstos no artigo 11 do Pacto Internacional dos Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais. Quando considerados de forma isolada, pode-se imaginar

que tais direitos são atendidos diante da mera ausência de fome constante e de desnutrição

crônica, mas quando considerados à luz do direito ao desenvolvimento a quantidade e o

tipo de comida devem ser adequados não só para evitar os quadros mais agudos de

carência alimentar mas também para permitir o pleno desenvolvimento das potencialidades

da pessoa humana470. Isso significa que não é suficiente atender o mínimo indispensável à

sobrevivência das pessoas, ou mínimo existencial, sendo imperioso garantir em relação a

                                                                                                                                                                               
466 BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 42.
467 Como argumenta José Adércio Leite Sampaio: “Pergunta-se todavia: o caráter conflituoso se limita apenas
aos direitos coletivos ou podemos encontrá-lo também nos direitos individuais, por exemplo, entre a
intimidade e a liberdade de imprensa ou entre a liberdade de religião e iguais práticas de circuncisão feminina
ou entre a mesma liberdade e o direito à saúde, no caso de transfusões de sangue?” (SAMPAIO, José Adércio
Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 305).
468 CANOTILHO, J. J. Gomes, MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora,
1991, p. 57.
469 Sobre o tema vide SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2000.
470 ALSTON, Philip. The Right to Development at the International Level. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le
droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de
Droit International de la Haye, 1979, pp. 107-108.
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todos os direitos o necessário ao pleno desenvolvimento do ser humano. Talvez seja por

isso que Cançado Trindade anota que a agenda dos direitos humanos na esfera

internacional se expandiu muito a partir da cristalização do direito ao desenvolvimento

como um direito humano471. Não é à toa, ainda, que Paulo Bonavides sublinha que o mais

importante dos direitos de terceira geração, justamente por ser um direito-síntese, é o

direito ao desenvolvimento472.

Também merece ser afastado o argumento de que não é possível conceber um direito ao

desenvolvimento no plano internacional porque não há um tratado ou convenção específica

sobre o mesmo.

A tese segundo a qual não há valor jurídico em documentos internacionais que não

constituam tratados ou convenções não é nova, e já deu lugar a numerosas discussões

doutrinárias473. Ela remete à discussão sobre a existência de um direito internacional, já

abordada acima, tendo em vista que se sustenta em uma visão mais tradicional, que confere

um valor mais absoluto à soberania dos Estados, à medida que estes, com base nos

princípios do consentimento474 e da livre vontade dos Estados475, não poderiam, em

                                                          
471 “The experience in human rights promotion and protection has not, in fact, been confined to meeting basic
human needs: it has gone much further than that, towards empowerment, in the civil, political, economic,
social and cultural domains. The international human rights agenda has, with the crystallization of the right to
development as a human right, expanded considerably” (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Human
development and human rights in the international agenda of the XXIst century. In TRINDADE, Antônio
Augusto Cançado. A humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 383).
472 BONAVIDES, Paulo. Federalismo das Regiões, Desenvolvimento e Direitos Humanos. In A Constituição
Aberta: Temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no Federalismo das Regiões. 2ª edição.
São Paulo: Malheiros, 1996, pp. 337-506.
473 Vide, para um resumo dos textos que tratam da discussão, HAQUANI, Zalmai. Le Droit au
Développment: Fondements et Sources. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan
international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye,
1979, p. 34 e nota 74.
474 O preâmbulo da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 afirma que o princípio do
consentimento é universalmente reconhecido. Conforme o seu artigo 9, parágrafo 1, “The adoption of the text
of a treaty takes place by the consent of all the States participating in its drawing up except as provided in
paragraph 2” (“A adoção do texto do tratado efetua-se pelo consentimento de todos os Estados que
participam da sua elaboração, exceto quando se aplica o disposto no parágrafo 2” – tradução livre). O
parágrafo 2 do artigo 9 prevê a regra da maioria de dois terços para a adoção de tratados em conferências
internacionais. O mesmo documento estipula ainda, no seu artigo 34, que “A treaty does not create either
obligations or rights for a third State without its consent” (“um tratado não cria obrigações nem direitos para
um terceiro Estado sem o seu consentimento” – tradução livre).
475 “O consentimento deve ser dado livremente” (ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional
Público. 11ª edição. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 124). Nesse sentido, o artigo 54 da Convenção de Viena
sobre o Direito dos Tratados de 1969 prevê que “A treaty is void if its conclusion has been procured by the
threat or use of force in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United
Nations” (“É nulo um tratado cuja conclusão foi obtida pela ameaça ou o emprego da força em violação dos
princípios de Direito Internacional incorporados na Carta das Nações Unidas” – tradução livre).



114

princípio, ser obrigados por terceiros a não ser que concordassem voluntariamente em

assumir obrigações através dos mecanismos de adesão aos tratados ou convenções476.

Embora fuja dos limites do presente trabalho uma abordagem extensiva sobre a questão da

soberania477, conceito polissêmico e polêmico que possui dimensão filosófica, política e

jurídica, cabe ao menos apontar que há autores segundo os quais a natureza absoluta que

caracteriza a concepção clássica da soberania, como poder incontrastável e acima de todos

os demais478, pode ser mitigada, ao menos nas relações internacionais em determinadas

hipóteses479. Vale lembrar que segundo Kéba M’Baye o direito ao desenvolvimento pode

ser extraído integralmente da Carta das Nações Unidas como uma conseqüência da

renúncia aos atributos normais da soberania clássica e como o prolongamento do dever

de cooperação480.

É comum o entendimento de que a soberania se projeta no âmbito interno e na esfera

internacional. Consubstancia o poder jurídico supremo, como última instância decisória

nos limites do Estado, e diz respeito também ao poder político independente,

especialmente na seara das relações internacionais481.

                                                          
476 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 prevê uma exceção no artigo 9, parágrafo 2,
relativa a tratados adotados em conferências internacionais, os quais são válidos pelo voto de dois terços dos
Estados. Essa exceção será adiante referida.
477 A soberania é um dos fundamentos filosóficos do Estado moderno, constituindo tema instigante e que
admite variadas concepções. Vide, dentre outros: BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para
uma crítica do contitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008; BERCOVICI, Gilberto. Verbete
Soberania. In DIMOULIS, Dimitri (coord.). Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional. São Paulo:
Saraiva, 2007, pp. 363-365; MATTEUCCI, Nicola. Verbete Soberania. In BOBBIO, Norberto,
MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 2. 12ª edição. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 2004, pp. 1179-1188; ARGUELHES, Diego Werneck. Verbete Soberania. In
BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Editora
Unisinos, 2006, pp. 763-767.
478 A concepção clássica da soberania deita raízes na obra de Jean Bodin (BODIN, Jean. Los seis libros de la
República. 4ª edição. Madrid: Tecnos, 2006). Vide, ainda, dentre outros, JELLINEK, Georg. Teoría General
del Estado. Cidade do México: FCE, 2000, pp. 401-444; SAMPAIO, Nelson de Souza. Prólogo à Teoria do
Estado (ideologia e ciência política). 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1963, pp. 267-276.
479 “A plenitude do poder estatal se encontra em seu ocaso; trata-se de um fenômeno que não pode ser
ignorado” (MATTEUCCI, Nicola. Verbete Soberania. In BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola,
PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 2. 12ª edição. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 2004, p. 1187). Vide, ainda, ARGUELHES, Diego Werneck. Verbete Soberania. In BARRETTO,
Vicente de Paulo (coord.). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2006, pp.
766-767.
480 M’BAYE, Keba. Le droit au développement. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au
plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la
Haye, 1979, pp. 88-89.
481 Vide BERCOVICI, Gilberto. Verbete Soberania. In DIMOULIS, Dimitri (coord.). Dicionário Brasileiro
de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 363.
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Anote-se ainda que a idéia de relações jurídicas internacionais efetivamente justas entre os

Estados exige que seja reconhecida a igualdade entre eles, ao menos no plano formal482. E

essa igualdade, como realça José Souto Maior Borges, é incompatível com as conotações

de ilimitação que o conceito político-ideológico tradicional de soberania envolve, tendo em

mira que a idéia de poder absoluto, ilimitado, insuscetível de ser compartilhado ou

compartido, leva a um isolacionismo ou solipsismo estatal483.

De fato, a natureza absoluta da soberania tradicional pode ser um entrave às relações

interestatais, pois em última e radical interpretação nem mesmo os tratados internacionais

teriam força obrigatória, podendo ser afastadas pelo argumento de que a soberania

ilimitada do Estado o torna imune até mesmo ao pacta sunt servanda. Isso levaria à

negação do direito internacional. Não é à toa, portanto, que preventivamente as duas

Convenções de Viena sobre os Tratados, de 1969 e 1986, logo em seus preâmbulos

invocaram a regra do pacta sunt servanda afirmando-o como universalmente aceito.

Para que as relações entre Estados possam ocorrer em situação de igualdade formal,

portanto, torna-se necessário estabelecer uma convivência cujas bases admitam que o

conceito de soberania traduz-se em independência política na esfera internacional.

Nesse contexto, é preciso pontuar que relações interestatais igualitárias podem exigir em

determinadas situações que sejam aceitas regras em relação às quais não há unanimidade.

Em outras palavras, pode ser necessário que a idéia de unanimidade ceda lugar ao

consenso ou à regra majoritária. Nesse sentido, a Convenção de Viena sobre o Direito dos

Tratados, de 1969, previu que a adoção do texto de um tratado numa conferência

internacional ocorre pelo voto da maioria de dois terços dos Estados presentes e votantes,

salvo se esses Estados, pela mesma maioria, decidirem aplicar uma regra diversa484. É

possível que essa necessidade se manifeste de maneira bastante evidente quando se propõe

uma reunião de Estados de forma duradoura e integrada. Vale relembrar que no processo

histórico de formação dos Estados Unidos da América a cláusula da unanimidade foi

incluída nos Artigos da Confederação, sendo essa uma das causas da curtíssima duração

                                                          
482 A igualdade entre os Estados é um princípio reconhecido desde os Tratados de Vestfália, de 1648, que
puseram fim à Guerra de Trinta anos (cf. SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e, ACCIOLY,
Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 15ª edição, revista e atualizada por Paulo Borba
Casella. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 11).
483 BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 180-181.
484 “The adoption of the text of a treaty at an international conference takes place by the vote of two thirds of
the States present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a different rule” (artigo
9, parágrafo 2).
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daquela forma de União das ex-colônias inglesas, a qual foi abandonada para dar lugar ao

modelo federativo previsto na Constituição de 1787485. No processo de integração da

União Européia tem aumentado consideravelmente a quantidade de decisões adotadas pelo

quorum de maioria qualificada, que passou a abranger também um número maior de

matérias486.

A doutrina tem registrado que o paulatino afastamento da regra da unanimidade nas

deliberações das organizações internacionais, em especial as de cunho universal,

demonstra um afastamento também do voluntarismo que presidia a assunção de obrigações

no foro internacional e revela uma nova fase do direito internacional, na qual a soberania

tem que conviver com outros princípios de mesma importância, dentre os quais aqueles de

defesa dos direitos humanos487.

Há doutrina no sentido de que no bojo do fenômeno da integração comunitária européia a

soberania se divide em dois aspectos distintos, o qualitativo e o quantitativo. O aspecto

qualitativo é a soberania como essência da afirmação do poder supremo estatal, ao passo

que na perspectiva quantitativa a soberania é a soma de poderes soberanos, o somatório de

todos os aspectos em que se traduz o poder supremo e independente488. Admite-se hoje em

dia que a soberania quantitativa pode ser cindida, o que tornou possível delegar uma

parcela dos poderes soberanos, constituindo essa uma premissa necessária ao modelo de

                                                          
485 Sobre essa dificuldade vide VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua Reserva de Justiça: um ensaio
sobre os limites materiais ao poder de reforma. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, pp. 61-62.
486 Desde o Tratado de Amsterdã, que entrou em vigor em 01 de maio de 1999, a maioria dos atos legislativos
passou a depender dos votos da maioria qualificada no Conselho, em co-decisão com o Parlamento Europeu.
O Tratado de Nice e o Tratado de Lisboa aumentaram a quantidade de deliberações que serão tomadas por
maioria qualificada. A redação atual do Tratado de Lisboa alargou a regra da votação por maioria qualificada,
com base no princípio da dupla maioria. Prevê que o sistema usual de votação no Conselho de Ministros será
regido pela regra da maioria qualificada, com base no princípio da dupla maioria, ou seja, maioria de Estados
e maioria da população. A aprovação com base na dupla maioria exigirá o voto favorável de no mínimo 55 %
dos Estados-membros que representem ao menos 65 % da população da União Européia. A unanimidade,
entretanto, ainda será exigida em algumas áreas, nas decisões relativas a matérias como tributação, política
externa, defesa e segurança social. O Tratado de Lisboa, assinado em 13 de Dezembro de 2007, ainda não
entrou em vigor, para o que depende da ratificação dos 27 Estados-Membros. As inovações citadas
encontram-se na versão consolidada do Tratado da União Européia e do Tratado sobre o Funcionamento da
União Européia (6655/1//08 REV 1), disponível em
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?lang=pt&id=1296&mode=g&name=, acesso em 24/07/2008.
487 GARCIA, Emerson. Influxos da Ordem Jurídica Internacional na Proteção dos Direitos Humanos: o
necessário redimensionamento da noção de soberania. In CAMARGO, Marcelo Novelino (org.). Leituras
Complementares de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 2a edição. Salvador: Edições Juspodivm,
2007, p. 71.
488 BERCOVICI, Gilberto. Verbete Soberania. In DIMOULIS, Dimitri (coord.). Dicionário Brasileiro de
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 365; QUADROS, Fausto de. Direito das comunidades
européias e direito internacional público: contributo para o estudo da natureza jurídica do direito
comunitário europeu. Coimbra: Almedina, 1991.
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integração que deu origem à União Européia489. Uma das motivações dessa integração é a

garantia da paz, evitando a repetição da tragédia da II Grande Guerra490. Nesse contexto, a

fim de evitar a reedição dos horrores daquele período também se compreendeu necessário

internacionalizar os direitos humanos, com a construção de um sistema internacional no

âmbito global e na esfera regional.

Importante como símbolo poderoso da limitação da soberania é a proscrição do jus belli,

que auferia legitimidade no direito internacional clássico como simples projeção da

soberania estatal, sob o argumento de que o mesmo integrava as competências

discricionárias dos Estados, o que tornava possível a utilização de armas sem necessidade

de qualquer justificação491.

A idéia de um sistema internacional de direitos humanos é oposta à insensibilidade

generalizada pelos assuntos internos de um Estado sob o pretexto de respeito à soberania

em seu sentido absoluto492., inclusive porque pode ocorrer que a estrutura deste Estado

tenha sido colocada a serviço de interesses outros que não aqueles do seu povo, esse sim o

verdadeiro e único soberano493. Assim, a menção à soberania pode não passar de mera

retórica com o objetivo, justamente, de perpetuar um estado de opressão contra o real

titular da mesma.

                                                          
489 “Fenômeno surpreendente: em nome da integração, a soberania estatal se retrai no âmbito comunitário.
Sem que dela entretanto os Estados-membros da comunidade abram mão” (BORGES, José Souto Maior.
Curso de Direito Comunitário. São Paulo: Saraiva, 2005, p. XXXII).
490 A integração européia é um fenômeno que tem raízes mais remotas do que o século XX, podendo ser
entendida como uma utopia constante. Porém as guerras do último século, especialmente a Segunda Guerra
Mundial, tiveram importante papel. Sobre o processo histórico da integração européia vide MARTÍN, Araceli
Mangas, NOGUERAS, Diego J. Liñán. Instituciones y Derecho de la Unión Europea. 4ª edição. Madrid:
Tecnos, 2004, pp. 31-62.
491 Cf. GARCIA, Emerson. Influxos da Ordem Jurídica Internacional na Proteção dos Direitos Humanos: o
necessário redimensionamento da noção de soberania. In CAMARGO, Marcelo Novelino (org.). Leituras
Complementares de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 2a edição. Salvador: Edições Juspodivm,
2007, p. 66. Sobre a diferença entre jus in bello (direito da guerra) e jus ad bellum (direito à guerra), bem
como sobre a evolução do tratamento da guerra pelo direito internacional, inclusive sua proibição formal e
extensiva pela Carta da ONU, vide REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: Curso Elementar. 10ª
edição, inteiramente revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 368-379.
492 Uma passagem de Hannah Arendt pode nos ilustrar o quanto a insensibilidade em relação aos assuntos
internos de um outro Estado pode ser perigosa: “Os próprios nazistas começaram a sua exterminação dos
judeus [de cidadania alemã] privando-os, primeiro, de toda condição legal (isto é, da condição de cidadãos de
segunda classe) e separando-os do mundo para ajuntá-los em guetos e campos de concentração; e, antes de
acionarem as câmaras de gás, haviam apalpado cuidadosamente o terreno e verificado, para sua satisfação,
que nenhum país reclamava aquela gente” (ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989, p. 329).
493 Sobre o povo como único soberano, vide BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma
crítica do contitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008.
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Além disso, a construção de um sistema internacional de direitos humanos exige que o ser

humano seja considerado sujeito de direitos internacionais, afastando a vetusta idéia de que

o direito internacional se restringe a relações entre Estados494.

Assim, é preciso reconhecer que textos que representem o consenso da comunidade acerca

de direitos humanos não podem ser simplesmente desconsiderados sob o argumento de

serem desprovidos de valor jurídico por não se tratarem de tratados ou convenções. O

exemplo mais simbólico diz respeito à Declaração Universal de Direitos Humanos, de

1948.

A Declaração Universal, como já dito, é um dos pilares da Organização das Nações

Unidas, inaugurou a concepção moderna de direitos humanos e tem como objetivo a

proteção de todos os seres humanos, reconhecendo a dignidade humana como fundamento

da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Integra como peça fundamental o processo de

internacionalização dos direitos humanos. Apesar disso, aquele documento não é,

tecnicamente, um tratado ou convenção, mas sim uma recomendação. Mas nem por isso se

há de lhe negar valor jurídico. Como anota Fábio Konder Comparato, seria um excesso de

formalismo negar valor jurídico à Declaração de 1948495. São várias as teses que justificam

o reconhecimento de força jurídica vinculante àquele documento. As principais são as

seguintes496: a) a Declaração Universal é apenas a definição da expressão direitos humanos

                                                          
494 Marco desse entendimento foi a decisão da Corte Permanente de Justiça Internacional do Caso Lotus,
entre a França e a Turquia, julgado em 07/09/1927. Para um resumo do caso, vide TRINDADE, Antônio
Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo: reavaliação crítica da teoria
clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito
Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 38-40. “Fortalece-se, assim, a idéia de que a proteção dos
direitos humanos não deve se reduzir ao domínio reservado do Estado, isto é, não deve se restringir à
competência nacional exclusiva ou à jurisdição doméstica exclusiva, porque revela tema de legítimo interesse
internacional. Por sua vez, esta concepção inovadora aponta a duas importantes conseqüências: a revisão da
noção tradicional de soberania absoluta do Estado, que passa a sofrer um processo de relativização, na
medida em que são admitidas intervenções no plano nacional em prol da proteção dos direitos humanos; isto
é, transita-se de uma concepção ‘hobbesiana’ de soberania centrada no Estado para uma concepção
‘kantiana’ de soberania centrada na cidadania universal; a cristalização da idéia de que o indivíduo deve ter
direitos protegidos na esfera internacional, na condição de sujeito de Direito. Prenuncia-se, deste modo, o fim
da era em que a forma pela qual o Estado tratava seus nacionais era concebida como um problema de
jurisdição doméstica, decorrência de sua soberania” (PIOVESAN, Flávia. Direito ao desenvolvimento. Texto
produzido para o II Colóquio Internacional de Direitos Humanos. São Paulo, Brasil, 2002. Disponível em
http://www.direitos.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=91&Itemid=46, acesso em
21/06/2006).
495 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 224.
496 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 5ª edição, revista,
ampliada e atualizada. São Paulo: Max Limonad, 2002, pp. 151-156. Um excelente apanhado das posições
contrárias e favoráveis ao reconhecimento da força jurídica vinculante da Declaração Universal pode ser
encontrado em LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 5a edição.
Madrid: Tecnos 1995, pp. 77-97.
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prevista no artigo 55 da Carta das Nações Unidas, que é um tratado; b) a Declaração de

1948 integra o direito costumeiro internacional; c) aquele documento faz parte dos

princípios gerais de direito. Já tivemos oportunidade de mencionar que essa expansão dos

direitos humanos é um verdadeiro elemento de diálogo entre os povos, que aufere sua

legitimidade pelo seu conteúdo ético497. Como a Declaração é a peça-chave do processo de

internacionalização, podemos concluir que essa legitimidade ética sustenta o seu valor

jurídico.

Nota-se, dessa maneira, que o processo de internacionalização das relações no mundo

globalizado atual culminou na relativização ou redimensionamento do conceito clássico de

soberania, tendo como painel de fundo a construção de um sistema internacional dos

direitos humanos498. Esse processo torna possível reconhecer valor jurídico a um texto não

convencional, constatação essa que se apresenta em consonância com a compreensão atual

das fontes do direito internacional, como veremos adiante.

Advirta-se, porém, que a idéia de redimensionamento da soberania não pode ser utilizada

como fundamento para tentar negar a condição do povo como soberano máximo que é,

acima, inclusive, da própria Constituição499.

1.6. Fontes do direito ao desenvolvimento no plano internacional

As fontes do direito ao desenvolvimento dizem respeito aos elementos que permitem

formulá-lo ou inseri-lo no direito positivo500. Relacionam-se, assim, com a discussão sobre

                                                          
497 RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos: análise dos sistemas de
apuração de violações dos direitos humanos e a implementação das decisões no Brasil. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002, p. 18.
498 “O estreitamento das relações internacionais e o reconhecimento da necessidade de proteção aos direitos
humanos são responsáveis pelo desaparecimento da plenitude do poder estatal e pelo esvaziamento de alguns
limites impostos pela soberania” (GARCIA, Emerson. Influxos da Ordem Jurídica Internacional na Proteção
dos Direitos Humanos: o necessário redimensionamento da noção de soberania. In CAMARGO, Marcelo
Novelino (org.). Leituras Complementares de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 2a edição.
Salvador: Edições Juspodivm, 2007, pp. 76-77).
499 “O soberano acima da constituição é o titular do poder de fazer e de desfazer as constituições, ou seja, o
titular do poder constituinte, o povo” (BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do
contitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 24).
500 HAQUANI, Zalmai. Le Droit au Développment: Fondements et Sources. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le
droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de
Droit International de la Haye, 1979, p. 23.
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a possibilidade de conferir valor jurídico ao desenvolvimento, enfocada acima. É possível

afirmar a existência do direito ao desenvolvimento no plano externo investigando se o

mesmo pode ser deduzido a partir das fontes do direito internacional. Anote-se, por

oportuno, que André de Carvalho Ramos assinala que a partir da regra da interpretação pro

homine uma das diretrizes hermenêuticas da jurisprudência internacional de direitos

humanos é justamente a possibilidade de reconhecer direitos inerentes, mesmo que

implícitos, através da interpretação sistemática do conjunto de normas respectivo501.

Saliente-se, entretanto, que embora essa investigação possa ser útil não se pode olvidar o já

mencionado ensinamento de Fábio Konder Comparato, no sentido de que a existência dos

direitos humanos não se subordina a maiores formalismos502.

Costuma-se dividir as fontes em formais e materiais. As primeiras seriam aquelas por meio

das quais o direito se manifesta e cria as suas normas; as últimas seriam o substrato

metajurídico que gera as fontes formais503.

Como fontes materiais do direito internacional, podem ser citadas a opinio iuris e as

manifestações da consciência jurídica universal. Estas manifestações da consciência

jurídica universal são vistas pela doutrina como fonte material última504.

Por sua vez, são reconhecidas, em geral, como fontes formais do direito internacional505

aquelas listadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça506. O dispositivo

                                                          
501 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, p. 97.
502 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 224.
503 Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 31.
504 Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 31.
505 “Por fontes do DI entendemos os documentos ou pronunciamentos dos quais emanam direitos e deveres
das pessoas  internacionais, configurando os modos formais de constatação do direito internacional” (SILVA,
Geraldo Eulálio do Nascimento e, ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 15ª
edição, revista e atualizada por Paulo Borba Casella. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 24).
506 Trata-se da mesma disposição constante do estatuto da extinta Corte Permanente de Justiça Internacional,
que foi instalada em 1920, em Haia, após o término da I Guerra Mundial, no bojo a Sociedade das Nações.
Como lembra Pedro Dallari, foi esse o primeiro tribunal de âmbito universal ao qual foi reconhecida
competência para julgar litígios entre Estados (DALLARI, Pedro B. A. Constituição e Tratados
Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 13). Em 1939, com o início da II Grade Guerra os trabalhos da
Corte permanente foram interrompidos. Posteriormente, a corte ressurgiu em 1945, agora sob os auspícios da
Organização das Nações Unidas, com o nome de Corte Internacional de Justiça. Permaneceram, em essência,
as atribuições originárias e as disposições do primeiro estatuto, que foi revisado. A numeração do artigo 38
foi mantida.
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prevê que a Corte aplicará em suas decisões507: a) as convenções internacionais, quer

gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados

litigantes; b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo

o direito; c) os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; d) sob

ressalva da disposição do artigo 59508, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais

qualificados das diferentes nações, como meios auxiliares para a determinação das regras

de direito. Diz o artigo, ainda, que não se considera prejudicada a faculdade da corte

decidir uma questão ex aequo et bono, ou seja, com base na equidade, se as partes com isto

concordarem.

O artigo 38 em estudo, assim, prevê como fontes formais principais as convenções (ou

tratados509) internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais de direito;

como fontes formais auxiliares a jurisprudência e a doutrina; e como fonte formal limitada

a equidade.

Há conhecida discussão sobre a existência ou não de hierarquia entre as fontes formais

citadas. De maneira geral, pode-se dizer que as fontes formais principais têm lugar de

destaque em relação às demais, as quais possuem feição auxiliar ou limitada510. Além

disso, cabe anotar que não foi estabelecida, ao menos de modo explícito, hierarquia entre

                                                          
507 PEIXOTO, Fernando (org.). Vade-Mécum Internacional. Rio de Janeiro: Alba, 1971, pp. 67-68.
508 O artigo 59 prevê que A decisão da Corte só será obrigatória para as partes litigantes e a respeito do
caso em questão (PEIXOTO, Fernando (org.). Vade-Mécum Internacional. Rio de Janeiro: Alba, 1971, p.
70).
509 Usaremos as expressões convenções e tratados como sinônimos, pois, como anota ACCIOLY, “A
convenção em nada difere do tratado quanto à sua estrutura e pode ser empregada como sinônimo deste”
(ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 11ª edição. São Paulo: Saraiva, 1986, p.
120). Sobre a identidade entre ambas as palavras vide ainda REZEK, Francisco. Direito Internacional
Público: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 14-16. Temos conhecimento, entretanto, das
variadas discussões doutrinárias sobre a questão terminológica em foco, dentre as quais a tese de que entende
tratado como indicativo de gênero e convenção como espécie para se referir aos tratados multilaterais: “A
palavra convenção tem sido utilizada nos principais tratados multilaterais, como os de codificação assinados,
dentre outros, em Viena ou na Haia” (SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e, ACCIOLY, Hildebrando.
Manual de Direito Internacional Público. 15ª edição, revista e atualizada por Paulo Borba Casella. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 29).
510 Sobre a questão da existência ou não de hierarquia entre as fontes, anota Cançado Trindade que “A rigor,
as dúvidas se aplicariam apenas a tratados, costume e princípios gerais do direito, uma vez que o próprio
artigo 38 cuidou de caracterizar a jurisprudência e a doutrina como meios auxiliares e atribuir função limitada
à equidade” (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 33).
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as fontes formais principais, mas há considerável consenso quanto a uma posição

proeminente dos tratados e dos costumes, que teriam igual autoridade511.

Embora tenha sofrido várias críticas, é inegável a influência do artigo 38 no direito

positivo e no desenvolvimento do direito internacional512.

Entretanto, admite-se hoje que as fontes formais nele listadas não são as únicas,

convivendo com outras, não expressas. Cançado Trindade, a esse respeito, aponta que o

próprio dispositivo jamais teve a pretensão de encerrar uma fórmula peremptória e

exaustiva das fontes formais do direito internacional, pois objetivava apenas guiar a

atuação da corte, citando inclusive decisões da própria Corte Internacional de Justiça que

admitem que o rol não é exaustivo513. Anota o autor, finalmente, que as fontes do direito

internacional não constituem categorias estáticas, ao contrário, apresentam constante e

dinâmica interação, e não se exaurem em classificações teóricas, as quais refletem apenas

um certo momento histórico.

Podemos identificar, com apoio na doutrina, como fontes formais não expressas do direito

internacional: a) os atos jurídicos unilaterais dos Estados; b) as decisões das organizações

e de conferências internacionais, que podem assumir variadas designações, como

resoluções, recomendações, diretrizes, declarações; e c) as obrigações erga omnes.

Cabe, agora, verificar se o direito ao desenvolvimento pode ser encontrado a partir das

fontes do direito internacional.

1.6.1. O direito ao desenvolvimento nas convenções internacionais

                                                          
511 Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 33. Vale anotar, entretanto, que na
opinião de Pedro Dallari “é indiscutível a atual primazia do tratado, em substituição à prevalência do
costume, que se constatava até meados do século XX, muito embora se esteja verificando a revalorização, na
esfera internacional, do direito costumeiro” (DALLARI, Pedro B. A. Constituição e Tratados Internacionais.
São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 13-14).
512 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e, ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional
Público. 15ª edição, revista e atualizada por Paulo Borba Casella. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 25.
513 Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 32-33, 35.
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Como visto acima, um dos óbices colocados à existência do direito ao desenvolvimento é o

fato de que o mesmo não seria reconhecido por nenhum tratado ou convenção

internacional.

Um equívoco nessa afirmação reside no fato de que em verdade há uma convenção,

embora de âmbito regional, que faz menção expressa ao direito ao desenvolvimento. Como

já visto acima, trata-se da Carta Africana de Direitos Humanos, de 27 de junho de 1981.

Também denominada Carta de Banjul, assinada pelos países membros da Organização da

Unidade Africana, e, portanto, não pertence ao Sistema Global de Direitos Humanos, mas

sim ao Sistema Regional Africano514.

Dessa forma, a objeção que se faz diz respeito aos países não signatários da Carta de

Banjul, dentre os quais o Brasil, em relação aos quais o direito ao desenvolvimento

consubstanciaria mera recomendação, sem valor jurídico ou força cogente.

Isso não condiz com a verdade. O direito ao desenvolvimento encontra-se definitivamente

consagrado no direito internacional, e há vários caminhos jurídicos para se chegar a essa

conclusão.

Inicialmente, o direito ao desenvolvimento pode ser extraído do texto de convenções

multilaterais em vigor, ainda que não façam menção expressa a ele. Tais convenções

podem ser constitutivas de organizações internacionais ou relativas à proteção de direitos

humanos, e podem ser de âmbito global ou regional. Vejamos algumas delas515.

1.6.1.1. O direito ao desenvolvimento nas convenções constitutivas de organizações

internacionais globais

Os problemas econômicos e sociais estiveram presentes já nas preocupações que

culminaram na criação da Sociedade das Nações na Conferência de Versalhes, em 1919.

No Pacto que deu origem àquela organização tais preocupações constam especialmente do

                                                          
514 CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58. Texto disponível em http://www.africa-
union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Banjul%20Charter.pdf, acesso em
15/06/2008. O texto em português pode ser encontrado no site
http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Doc_Histo/texto/africacarta.htm, acesso em 15/06/2008.
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seu artigo 23, segundo o qual os Estados-membros516: a) esforçar-se-ão por assegurar e

manter condições de trabalho eqüitativas e humanas para o homem, a mulher e a criança

nos seus próprios territórios, assim como em todos os países aos quais se estendam suas

relações de comércio e indústria e, com esse fim, por fundar e sustentar as organizações

internacionais necessárias; b) comprometem-se a garantir o tratamento eqüitativo das

populações indígenas dos territórios submetidos à sua administração; c) encarregam a

Sociedade da fiscalização geral dos acordos relativos ao tráfico de mulheres e crianças,

ao comércio do ópio e de outras drogas nocivas; encarregam a Sociedade da fiscalização

geral do comércio de armas e munições com o país em que a fiscalização desse comércio é

indispensável ao interesse comum; tomarão as disposições necessárias para assegurar a

garantia e manutenção da liberdade do comércio e de trânsito, assim com eqüitativo

tratamento comercial a todos os membros da Sociedade, ficando entendido que as

necessidades especiais das regiões devastadas durante a guerra de 1914 a 1918 deverão

ser tomadas em consideração; esforçar-se-ão por tomar medidas de ordem internacional a

fim de prevenir e combater moléstias.

Ainda em Versalhes, foi aprovada em 11 de abril de 1919 a Constituição da Organização

Internacional do Trabalho, cujos propósitos incluem contribuir para que se alcance uma

paz duradoura mediante a concretização da justiça social e melhorar, por meio de ação

governamental, as condições de trabalho e o padrão de vida dos trabalhadores,

promovendo a estabilidade econômica e social517. O seu preâmbulo518 chama a atenção

para a existência de condições de trabalho que resultam, para grande número de pessoas,

em miséria e privações, salientando que o descontentamento com essa situação põe em

perigo a paz e a harmonia universais. Além disso, afirma ser urgente melhorar essas

condições em muitos aspectos, como, por exemplo, no que concerne à regulamentação da

jornada de trabalho, à contratação de mão-de-obra, à luta contra o desemprego, à garantia

de um salário que assegure condições de vida adequada, à proteção dos trabalhadores

contra as moléstias graves, sejam elas profissionais ou não, bem como dos acidentes do

trabalho, à proteção das crianças, dos adolescentes e das mulheres, às pensões por velhice e

invalidez, à defesa dos interesses dos trabalhadores que laboram no estrangeiro, à

afirmação do princípio de que deve haver salário igual para igual trabalho, à afirmação do

                                                                                                                                                                               
515 O rol não pretende ser exaustivo.
516 Pacto da Sociedade das Nações, artigo 23, texto em português disponível em
http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Doc_Histo/texto/Sociedade_Nacoes.html, acesso em 23/07/2008.
517 PEIXOTO, Fernando (org.). Vade-Mécum Internacional. Rio de Janeiro: Alba, 1971, p. 90.
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princípio de liberdade sindical, à organização do ensino profissional e técnico, e outras

medidas análogas. Finalmente, reconhece que quando uma nação não adota um regime de

trabalho realmente humano provoca uma omissão que cria um obstáculo aos esforços das

demais nações que desejam melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios

territórios519.

O tema, porém, ganhou maior projeção nas relações internacionais a partir da Carta das

Nações Unidas520. Logo no seu preâmbulo, os povos das Nações Unidas declaram que

estão resolvidos a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no

valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das

nações grandes e pequenas, e a promover o progresso social e melhores condições de vida

dentro de uma liberdade ampla521. Os §§ 2º 3º do artigo 1º colocam entre os propósitos das

Nações Unidas desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao

princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras

medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal, bem como conseguir uma

cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico,

social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos

humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou

religião522.

A partir de tais premissas, aquele documento incluiu todo um capítulo para tratar da

cooperação internacional nas esferas econômica e social, englobando os artigos 55 a 60.

Conforme o primeiro deles, com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar,

necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao

princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas

                                                                                                                                                                               
518 O texto foi revisto em 1946.
519 PEIXOTO, Fernando (org.). Vade-Mécum Internacional. Rio de Janeiro: Alba, 1971, p. 91.
520 Assinada em 26 de junho de 1945, ao final da Conferência sobre a Organização Internacional das Nações
Unidas, entrou em vigor em 24 de Outubro de 1945. No Brasil foi aprovada pelo Decreto-lei n° 7935, de 4 de
setembro de 1945, sendo ratificada em 12 de setembro de 1945 e promulgada pelo Decreto n° 19841, de 22
de outubro de 1945.
521 “We the Peoples of the United Nations determined (...) to reaffirm faith in fundamental human rights, in
the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and
small, (...) and to promote social progress and better standards of life in larger freedom, (...)”. Texto
disponível em http://www.un.org/aboutun/charter/, acesso em 23/07/2008.
522 “The Purposes of the United Nations are: (...) 2. To develop friendly relations among nations based on
respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate
measures to strengthen universal peace; 3. To achieve international co-operation in solving international
problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging
respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or
religion; (...)”. Texto disponível em http://www.un.org/aboutun/charter/, acesso em 23/07/2008.
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favorecerão: a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e

desenvolvimento econômico e social; b) a solução dos problemas internacionais

econômicos, sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e

educacional; e c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião523. O artigo 56

consignou que para a realização de tais propósitos, todos os membros da Organização das

Nações Unidas se comprometem a agir em cooperação com esta, em conjunto ou

separadamente. O Capítulo X cuida do Conselho Econômico e Social, que possui entre

suas atribuições524 fazer ou iniciar estudos e relatórios a respeito de assuntos internacionais

de caráter econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos, podendo fazer

recomendações a respeito de tais assuntos à Assembléia Geral, aos Membros das Nações

Unidas e às entidades especializadas interessadas. Também poderá fazer recomendações

destinadas a promover o respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades

fundamentais para todos; preparar projetos de convenções a serem submetidos à

Assembléia Geral, sobre assuntos de sua competência e convocar, de acordo com as regras

estipuladas pelas Nações Unidas, conferências internacionais também sobre assuntos de

sua competência.

Disposições análogas foram incluídas em muitos outros textos convencionais multilaterais

referentes à criação de organizações internacionais, como por exemplo: a) o ato de

constituição da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO,

assinado em outubro de 1945, cujo preâmbulo declara que as Nações signatárias estão

determinadas a promover o bem-comum e a desenvolver esforços individuais e coletivos

com o objetivo de: elevar o nível de nutrição e as condições de vida das populações nas

respectivas jurisdições, garantir melhorias na eficiência da produção e distribuição de todos

os produtos alimentares e agrícolas, melhorar as condições da população rural e contribuir

para a expansão da economia mundial e para libertar a humanidade da fome525; b) a

                                                          
523 “With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and
friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of
peoples, the United Nations shall promote: a. higher standards of living, full employment, and conditions of
economic and social progress and development; b. solutions of international economic, social, health, and
related problems; and international cultural and educational cooperation; and c. universal respect for, and
observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language,
or religion”. Texto disponível em http://www.un.org/aboutun/charter/, acesso em 23/07/2008.
524 Artigo 62.
525 “The Nations accepting this Constitution, being determined to promote the common welfare by furthering
separate and collective action on their part for the purpose of: raising levels of nutrition and standards of
living of the peoples under their respective jurisdictions; securing improvements in the efficiency of the
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convenção de 16 de novembro de 1945 que criou a UNESCO, determinando como

objetivos desta contribuir para a paz e a segurança promovendo, a colaboração entre as

nações através da educação, da ciência e da cultura, a fim de assegurar o respeito universal

à justiça, à lei, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, que são afirmados pela

Carta das Nações Unidas para os povos do mundo, sem distinção de raça, sexo, idioma ou

religião526; c) o texto de constituição da Organização Mundial de Saúde – OMS, de 22 de

julho de 1946, cujo objetivo, nos termos do seu artigo 1º, é levar a todos os povos o mais

alto nível possível de saúde527.

1.6.1.2. O direito ao desenvolvimento nas convenções constitutivas de organizações

internacionais regionais

Também é possível encontrar disposições que dão suporte à existência do direito ao

desenvolvimento em tratados de constituição de organizações internacionais regionais nos

sistemas africano, europeu e interamericano.

Assinada em 25 de maio de 1963, a Carta da Organização da Unidade Africana continha

diversos dispositivos voltados à garantia dos direitos humanos em geral e à cooperação

entre os Estados-membros para o progresso geral da África528. Dentre os seus objetivos

constavam coordenar e intensificar a cooperação e esforços dos Estados-membros para

alcançar uma vida melhor para os povos da África, bem como promover a cooperação

internacional com observância da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos

                                                                                                                                                                               
production and distribution of all food and agricultural products; bettering the condition of rural populations;
and thus contributing towards an expanding world economy and ensuring humanity's freedom from hunger;
(...)”. Texto disponível em http://www.fao.org/docrep/010/k1713e/k1713e01.htm#1, acesso em 23/07/2008.
526 “The purpose of the Organization is to contribute to peace and security by promoting collaboration among
the nations through education, science and culture in order to further universal respect for justice, for the rule
of law and for the human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world,
without distinction of race, sex, language or religion, by the Charter of the United Nations”. Texto disponível
em http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, acesso em 23/07/2008.
527 “The objective of the World Health Organization (...) shall be the attainment by all peoples of the highest
possible level of health”. Texto disponível em http://www.who.int/governance/eb/constitution/en/index.html,
acesso em 23/07/2008.
528 Texto disponível em http://www.africa-
union.org/root/au/Documents/Treaties/text/OAU_Charter_1963.pdf, acesso em 24/07/2008.
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Direitos Humanos529. Para tanto, os Estados-membros deveriam coordenar e harmonizar

suas políticas gerais em diversos campos, dentre os quais a cooperação econômica,

educacional, cultural, sanitária, nutricional, bem como em questões de saúde530. Foi sob a

égide desta Carta que foi assinada a Convenção Africana de Direitos Humanos, também

chamada de Carta de Banjul.

A Carta da Organização da Unidade Africana foi revogada pelo Ato Constitutivo da União

Africana, de 11 de julho de 2000531. Este novo documento também contém várias

referências aplicáveis ao direito ao desenvolvimento. Já no preâmbulo os chefes de Estado

e de Governo dos países signatários declaram estarem convencidos da necessidade de

promover o desenvolvimento sócio-econômico da África e de enfrentar mais efetivamente

os desafios postos pela globalização, e se dizem guiados por uma visão comum de uma

África unida e forte e pela necessidade de construir uma parceria entre governos e todos os

segmentos da sociedade civil, em particular mulheres, jovens e o setor privado, para o

fortalecimento da solidariedade e coesão entre os povos africanos, bem como determinados

a promover e proteger os direitos humanos e dos povos532. Importante também é a

afirmação de estarem conscientes de que o flagelo dos conflitos na África constitui o

principal problema ao desenvolvimento sócio-econômico do continente e de que a

necessidade de promover a paz, segurança e estabilidade é um pré-requisito para a

implementação da agenda de desenvolvimento e integração africana533.

                                                          
529 “The Organization shall have the following purposes: (…) To coordinate and intensify their cooperation
and efforts to achieve a better life for the peoples of Africa; (…) To promote international cooperation,
having due regard to the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights”
(artigo 2, § 1).
530 “To these ends, the Member States shall coordinate and harmonize their general policies, especially in the
following fields: (…) (b) Economic cooperation, (…); (c) Educational and cultural cooperation; (d) Health,
sanitation and nutritional cooperation; (…)” (artigo 2, § 2).
531 CAB/LEG/23.15, que entrou em vigor no dia 26 de maio de 2001. Disponível em http://www.africa-
union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htm, acesso em 24/07/2008.
532 “CONVINCED of the need to (…) promote the socio-economic development of Africa and to face more
effectively the challenges posed by globalization; (…) GUIDED by our common vision of a united and
strong Africa and by the need to build a partnership between governments and all segments of civil society,
in particular women, youth and the private sector, in order to strengthen solidarity and cohesion among our
peoples; (…) DETERMINED to promote and protect human and peoples' rights(…)” (CAB/LEG/23.15,
disponível em http://www.africa-union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htm, acesso em
24/07/2008).
533 “CONSCIOUS of the fact that the scourge of conflicts in Africa constitutes a major impediment to the
socio-economic development of the continent and of the need to promote peace, security and stability as a
prerequisite for the implementation of our development and integration agenda; (…)” (CAB/LEG/23.15,
disponível em http://www.africa-union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htm, acesso em
24/07/2008).
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O artigo 3º estabelece os objetivos da União, dentre os quais estão acelerar a integração

política e sócio-econômica do continente; encorajar a cooperação internacional,

observando a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos do Homem;

promover e proteger os direitos humanos, em conformidade com a Carta Africana de

Direitos Humanos e dos Povos, além de outros instrumentos relevantes de proteção aos

direitos humanos; estabelecer as condições necessárias que permitam o continente a

exercer seu adequado papel na economia global e nas negociações internacionais;

promover o desenvolvimento sustentável nos planos econômico, social e cultural, bem

como a integração das economias africanas; promover a cooperação em todos os campos

de atividade humana para elevar o padrão de vida dos povos africanos; avançar o

desenvolvimento do continente pela promoção da pesquisa em todos os campos,

particularmente na ciência e tecnologia; trabalhar com relevantes parceiros internacionais

na erradicação de doenças previsíveis e na promoção da boa saúde no continente534.

Dentre os princípios da União Africana, estabelecidos no artigo 4º, estão a promoção da

igualdade de gênero; o respeito aos princípios democráticos, direitos humanos, Estado de

Direito e boa gestão da coisa pública; promoção da justiça social para assegurar o

desenvolvimento econômico equilibrado; respeito pela sacralidade da vida humana535.

A União Européia é resultado de um processo histórico longo de integração, que teve como

principais documentos convencionais os seguintes536: a) o Tratado de Instituição da

Comunidade Européia do Carvão e do Aço – CECA, assinado em Paris em 18 de abril de

                                                          
534 “The objectives of the Union shall be to: (…) (c) accelerate the political and socio-economic integration of
the continent; (…) (e) encourage international cooperation, taking due account of the Charter of the United
Nations and the Universal Declaration of Human Rights; (…) (h) promote and protect human and peoples'
rights in accordance with the African Charter on Human and Peoples' Rights and other relevant human rights
instruments; (i) establish the necessary conditions which enable the continent to play its rightful role in the
global economy and in international negotiations; (j) promote sustainable development at the economic,
social and cultural levels as well as the integration of African economies; (k) promote co-operation in all
fields of human activity to raise the living standards of African peoples; (…) (m) advance the development of
the continent by promoting research in all fields, in particular in science and technology; (n) work with
relevant international partners in the eradication of preventable diseases and the promotion of good health on
the continent” (CAB/LEG/23.15, disponível em http://www.africa-
union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htm, acesso em 24/07/2008).
535 “The Union shall function in accordance with the following principles: (…) (l) promotion of gender
equality; (m) respect for democratic principles, human rights, the rule of law and good governance; (n)
promotion of social justice to ensure balanced economic development; (o) respect for the sanctity of human
life, (…)” (CAB/LEG/23.15, disponível em http://www.africa-
union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htm, acesso em 24/07/2008).
536 Vale lembrar que ocorreram outras alterações dos tratados constitutivos, inclusive para a adesão de novos
Estados-Membros, respectivamente, em 1973 (Dinamarca, Irlanda e Reino Unido), em 1981 (Grécia), em
1986 (Espanha e Portugal), em 1995 (Áustria, Finlândia e Suécia), em 2004 (Chipre, Eslováquia, Eslovênia,
Estónia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Checa) e em 2007 (Bulgária e Romênia).



130

1951, que entrou em vigor em 23 de julho de 1952 e durou até 23 de julho de 2002; b) o

Tratado de Roma, que instituiu a Comunidade Econômica Européia – CEE, assinado

naquela cidade em 25 de março de 1957, cuja entrada em vigor ocorreu em 01 de janeiro

de 1958537; c) o Tratado de Fusão, assinado em Bruxelas em 08 de abril de 1965, em vigor

a partir de 01 de julho de 1967, que instituiu uma Comissão e um Conselho únicos,

abrangendo as três Comunidades Européias então existentes; d) o Ato Único Europeu –

AUE, assinado em Luxemburgo e em Haia, entrou em vigor em 01 de julho de 1987 e

disciplinou modificações visando implementar o Mercado Interno; e) o Tratado da União

Européia, também denominado Tratado de Maastricht, assinado naquela cidade em 07 de

fevereiro de 1992 e com vigência a partir de 01 de novembro de 1993, mudou a designação

da Comunidade Econômica Européia, que passou a se chamar Comunidade Européia, e

trouxe novas formas de cooperação entre os governos dos Estados-Membros em áreas

como defesa, justiça, e assuntos internos. O acréscimo dessa cooperação

intergovernamental ao sistema já existente marcou a criação de uma nova estrutura política

e econômica, a União Européia – UE; f) o Tratado de Amsterdã, assinado em 2 de outubro

de 1997 e que entrou em vigor a partir de 01 de maio de 1999, introduziu alterações no

Tratado da União Européia e no Tratado que Instituiu a Comunidade Européia; g) o

Tratado de Nice, assinado em 26 de fevereiro de 2001, entrou em vigor em 01 de fevereiro

de 2003 e realizou uma reforma nas instituições existentes com o objetivo de assegurar o

bom e eficaz funcionamento da União Européia, tendo em vista o seu crescimento futuro,

passando para 25 Estados-Membros em 2004 para e para 27 Estados-Membros em 2007.

Este tratado foi reunido ao Tratado da União Européia e ao Tratado que instituiu a

Comunidade Européia, em versão única consolidada; h) o Tratado que estabelece uma

Constituição para a Europa, adotado pelos Chefes de Estado e de Governo no Conselho

Europeu de Bruxelas entre os dias 17 e 18 de junho de 2004, foi assinado em Roma, em 29

de outubro de 2004, porém não chegou a ser ratificado; i) o Tratado de Lisboa, assinado

em 13 de dezembro de 2007, tem como objetivos principais aumentar a democracia e a

eficácia da União Européia, bem como a sua capacidade em fazer frente aos desafios

globais atuais, tais como a questão das alterações climáticas, a segurança e o

                                                          
537 Na mesma ocasião foi assinado o tratado que instituiu a Comunidade Européia da Energia Atômica
(EURATOM, o que fez com que estes dois tratados fossem chamados conjuntamente de Tratados de Roma).
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desenvolvimento sustentável. O Tratado de Lisboa ainda não entrou em vigor, o que

depende da ratificação dos 27 Estados-Membros538.

Em todos esses documentos encontramos inúmeras disposições tratando de questões

diretamente ligadas ao direito ao desenvolvimento, como, por exemplo, a cooperação

internacional, os direitos humanos e liberdades fundamentais, a participação popular, o

desenvolvimento econômico sustentável. Vale à pena, entretanto, observar o último texto

resultante das negociações diplomáticas, o Tratado de Lisboa, que regerá a União Européia

se for concluído o processo de ratificação dos Estados-membros539.

A versão consolidada do Tratado da União Européia com as inovações do Tratado de

Lisboa revela, no seu preâmbulo, que os chefes de Estado e de Governo inspiraram-se no

patrimônio cultural, religioso e humanista da Europa, do qual emanaram os valores

universais que são os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa humana, bem como a

liberdade, a democracia, a igualdade e o Estado de direito. Declara, ainda, que aquelas

autoridades confirmaram o apego aos princípios da liberdade, da democracia, do respeito

pelos direitos do Homem e liberdades fundamentais e do Estado de direito, bem como o

seu apego aos direitos sociais fundamentais, e que desejam aprofundar a solidariedade

entre os seus povos, respeitando a sua história, cultura e tradições. Finalmente, o

preâmbulo esclarece que as autoridades estão determinadas a promover o progresso

econômico e social dos seus povos, levando em consideração o princípio do

desenvolvimento sustentável, aplicando políticas que garantam que os progressos na

integração econômica sejam acompanhados de progressos paralelos noutras áreas. O artigo

2º diz que a União Européia funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da

liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos do

Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Tais valores seriam

comuns aos Estados-Membros, numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, não-

discriminação, tolerância, justiça, solidariedade e igualdade entre homens e mulheres. Já o

artigo 3º afirma que o objetivo da União é promover a paz, os seus valores e o bem-estar

                                                          
538 As inovações trazidas pelo Tratado de Lisboa podem ser conferidas na versão consolidada do Tratado da
União Européia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia (6655/1//08 REV 1), disponível em
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?lang=pt&id=1296&mode=g&name=, acesso em 24/07/2008.
539 No momento de conclusão do presente texto o Tratado de Lisboa dependia ainda de ratificação por parte
da República Checa e da Irlanda. Em relação à primeira, o procedimento previsto é o de aprovação
parlamentar, o qual se encontrava em andamento. Quanto à Irlanda, que rejeitou o processo de ratificação em
referendo realizado em 12/06/2008, as medidas que a serem tomadas ainda estavam sendo estudadas. Vide, a
respeito, o site oficial sobre o tratado: http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_pt.htm, acesso em
15/01/2009.
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dos seus povos. Diz ainda que: a) é estabelecido um mercado interno e que a União se

empenha no desenvolvimento sustentável da Europa, com base em um crescimento

econômico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia social de mercado

altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, e num

elevado nível de proteção e de melhoramento da qualidade do ambiente; b) a União

fomenta o progresso científico e tecnológico, combate a exclusão social e as

discriminações e promove a justiça e a proteção sociais, a igualdade entre homens e

mulheres, a solidariedade entre as gerações e a proteção dos direitos da criança; c) a União

promove a coesão econômica, social e territorial, bem como a solidariedade entre os

Estados-Membros; d) a União respeita a riqueza da sua diversidade cultural e lingüística e

vela pela salvaguarda e pelo desenvolvimento do patrimônio cultural europeu; e) nas suas

relações com o resto do mundo, a União afirma e promove os seus valores e interesses e

contribui para a proteção dos seus cidadãos, contribuindo para a paz, a segurança, o

desenvolvimento sustentável do planeta, a solidariedade e o respeito mútuo entre os povos,

o comércio livre e eqüitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos do

Homem, em especial os da criança, bem como para a rigorosa observância e o

desenvolvimento do direito internacional, incluindo o respeito dos princípios da Carta das

Nações Unidas. O Artigo 6º determina que a União reconhece os direitos, as liberdades e

os princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia, de 07 de

dezembro de 2000, com as adaptações que lhe foram introduzidas em 12 de Dezembro de

2007, em Estrasburgo, e que tem o mesmo valor jurídico que os Tratados. Além disso,

conforme o mesmo dispositivo a União adere à Convenção Européia para a Proteção dos

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. Reconhece, ainda, que fazem parte do

direito da União, enquanto princípios gerais, os direitos fundamentais.

Uma inovação importante do Tratado de Lisboa é a inserção, na versão consolidada do

Tratado sobre o Funcionamento da União Européia, de uma base jurídica voltada de

maneira específica à ajuda de natureza humanitária, e de uma política de cooperação para o

desenvolvimento540. Estes temas são tratados como competências paralelas partilhadas, o

que significa não só que a política da União Européia é autônoma, não impedido que os

Estados-Membros também atuem com base em suas próprias competências, como também

                                                          
540 Na Parte V, sobre a ação externa da União, o Título III cuida da cooperação com os países terceiros e da
ajuda humanitária. O Capítulo 1, que abrange os artigos 208 a 211, cuida da cooperação para o
desenvolvimento (6655/1//08 REV 1, disponível em



133

que essa política da União Européia não é meramente complementar das políticas dos

Estados-Membros. Portanto, a política de desenvolvimento é considerada uma política

autônoma e não apenas um acessório da política externa e de segurança comum. Tais

políticas, conforme o artigo 208, são complementares entre si e reforçam-se mutuamente.

O mesmo dispositivo estabelece que o objetivo principal da política da União relativa à

cooperação para o desenvolvimento é a redução e, a longo prazo, a erradicação da pobreza.

Além disso, determina que na execução das políticas que possam afetar os países em

desenvolvimento a União deve levar em conta estes objetivos da cooperação para o

desenvolvimento. O artigo 209 disciplina a formalização da política de cooperação da

União Européia com os países em desenvolvimento, através de acordos internacionais com

países terceiros ou com organismos internacionais no modelo de programas plurianuais ou

de abordagem temática, inclusive com contribuições do Banco Europeu de Investimento.

Os artigos 212 e 213 tratam da cooperação econômica, financeira e técnica, inclusive de

assistência em especial no domínio financeiro, com países terceiros que não sejam países

em desenvolvimento. Já o artigo 214 cuida da ajuda humanitária, cujas ações têm por

objetivo, pontualmente, prestar assistência, socorro e proteção às populações dos países

terceiros vítimas de catástrofes naturais ou de origem humana, de modo a fazer face às

necessidades humanitárias resultantes dessas diferentes situações. As ações de ajuda

humanitária devem ser desenvolvidas em conformidade com os princípios do direito

internacional e com os princípios de imparcialidade, de neutralidade e de não

discriminação.

No âmbito ao continente americano, o preâmbulo da Carta de Constituição da Organização

dos Estados Americanos, subscrita em Bogotá em 1948541 diz que os Estados-partes

estão542: a) convencidos de que a missão histórica da América é oferecer ao Homem uma

                                                                                                                                                                               
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?lang=pt&id=1296&mode=g&name=, acesso em
24/07/2008).
541 No Brasil foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 64, de 7 de dezembro de 1949, tendo sido depositado
em 13 de março de 1950 o instrumento de ratificação respectivo, após o que foi editado o Decreto
presidencial nº 30.544, de 14 de fevereiro de 1952. A Carta foi reformada pelo Protocolo de Reforma da
Carta da Organização dos Estados Americanos, Protocolo de Buenos Aires, assinado em 27 de fevereiro de
1967, na Terceira Conferencia Interamericana Extraordinária; pelo Protocolo de Reforma da Carta da
Organização dos Estados Americanos, Protocolo de Cartagena das Índias, assinado em 5 de dezembro de
1985, no Décimo Quarto período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral; pelo Protocolo de Reforma
da Carta da Organização dos Estados Americanos, Protocolo de Washington, assinado em 14 de dezembro de
1992, no Décimo Sexto período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral; e pelo Protocolo de
Reforma da Carta da Organização dos Estados Americanos, Protocolo de Manágua, assinado em 10 de junho
de 1993, no Décimo Nono Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral.
542 Texto disponível em http://www.oas.org/juridico/portuguese/carta.htm, acesso em 27/07/2008.
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terra de liberdade e um ambiente favorável ao desenvolvimento de sua personalidade e à

realização de suas justas aspirações; b) seguros de que a democracia representativa é

condição indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região; c) certos

de que o verdadeiro sentido da solidariedade americana e da boa vizinhança não pode ser

outro senão o de consolidar neste Continente, dentro do quadro das instituições

democráticas, um regime de liberdade individual e de justiça social, fundado no respeito

dos direitos essenciais do Homem; d) persuadidos de que o bem-estar de todos eles, assim

como sua contribuição ao progresso e à civilização do mundo exigirá, cada vez mais, uma

intensa cooperação continental. Além disso, vários dos seus propósitos essenciais, listados

no artigo 2º, também dizem respeito a questões ligadas ao direito ao desenvolvimento,

como por exemplo: a) procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos

que surgirem entre os Estados membros; b) promover, por meio da ação cooperativa, seu

desenvolvimento econômico, social e cultural; c) erradicar a pobreza crítica, a qual

constitui um obstáculo ao pleno desenvolvimento democrático dos povos do Hemisfério; e

d) alcançar uma efetiva limitação de armamentos convencionais que permita dedicar a

maior soma de recursos ao desenvolvimento econômico-social dos Estados membros. O

mesmo se diga dos seus princípios, listados no artigo 3º, dentre os quais encontramos que:

a) todo Estado tem o direito de escolher, sem ingerências externas, seu sistema político,

econômico e social; b) os Estados americanos cooperarão amplamente entre si,

independentemente da natureza de seus sistemas políticos, econômicos e sociais; c) a

eliminação da pobreza crítica é parte essencial da promoção e consolidação da democracia

representativa e constitui responsabilidade comum e compartilhada dos Estados

americanos; d) a justiça e a segurança sociais são bases de uma paz duradoura; e) a

cooperação econômica é essencial para o bem-estar e para a prosperidade comuns dos

povos do Continente; f) os Estados americanos proclamam os direitos fundamentais da

pessoa humana, sem fazer distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo; g) a unidade

espiritual do Continente baseia-se no respeito à personalidade cultural dos países

americanos e exige a sua estreita colaboração para as altas finalidades da cultura humana;

h) a educação dos povos deve orientar-se para a justiça, a liberdade e a paz.

E não é só. O capítulo VII da Carta, que engloba os artigos 30 a 52, dispõe longamente

sobre o desenvolvimento integral e a cooperação internacional para atingi-lo. Vale citar

algumas passagens, especialmente importantes. Conforme o artigo 30, os Estados

membros, inspirados nos princípios de solidariedade e cooperação interamericanas,
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comprometem-se a unir seus esforços no sentido de que impere a justiça social

internacional em suas relações e de que seus povos alcancem um desenvolvimento integral,

condições indispensáveis para a paz e a segurança. O mencionado desenvolvimento

integral, ainda nos termos do artigo sob comento, abrange os campos econômico, social,

educacional, cultural, científico e tecnológico, nos quais devem ser atingidas as metas que

cada país definir para alcançá-lo. O dispositivo seguinte afirma que a cooperação

interamericana para o desenvolvimento integral é responsabilidade comum e solidária dos

Estados membros, no contexto dos princípios democráticos e das instituições do Sistema

Interamericano, e deve compreender os campos econômico, social, educacional, cultural,

científico e tecnológico, apoiar a consecução dos objetivos nacionais dos Estados membros

e respeitar as prioridades que cada país fixar em seus planos de desenvolvimento, sem

vinculações nem condições de caráter político. O artigo 33, de sua parte, estipula que o

desenvolvimento é responsabilidade primordial de cada país e deve constituir um processo

integral e continuado para a criação de uma ordem econômica e social justa que permita a

plena realização da pessoa humana e para isso contribua. A seguir, o artigo 34 enuncia,

como alguns dos objetivos básicos do desenvolvimento integral, a igualdade de

oportunidades, a eliminação da pobreza crítica e a distribuição eqüitativa da riqueza e da

renda, a plena participação dos povos nas decisões relativas a seu próprio

desenvolvimento. Diz ainda que para alcançar estes objetivos os Estados devem dedicar

seus maiores esforços à consecução de determinadas metas básicas, dentre as quais: a)

aumento substancial e auto-sustentado do produto nacional per capita; b) distribuição

eqüitativa da renda nacional; c) salários justos, oportunidades de emprego e condições de

trabalho aceitáveis para todos; d) rápida erradicação do analfabetismo e ampliação, para

todos, das oportunidades no campo da educação; e) defesa do potencial humano mediante

extensão e aplicação dos modernos conhecimentos da ciência médica; f) alimentação

adequada, especialmente por meio da aceleração dos esforços nacionais no sentido de

aumentar a produção e disponibilidade de alimentos; g) habitação adequada para todos os

setores da população; h) condições urbanas que proporcionem oportunidades de vida sadia,

produtiva e digna.

Nota-se, destarte, a intensa relação entre a Carta da Organização dos Estados Americanos e

a noção de desenvolvimento humano adotada pelo Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento. Nessa mesma linha, o artigo 45 prescreve que os Estados membros,

convencidos de que o Homem somente pode alcançar a plena realização de suas aspirações
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dentro de uma ordem social justa, acompanhada de desenvolvimento econômico e de

verdadeira paz, convêm em envidar os seus maiores esforços na aplicação de diversos

princípios e mecanismos, dentre os quais destacamos: a) todos os seres humanos, sem

distinção de raça, sexo, nacionalidade, credo ou condição social, têm direito ao bem-estar

material e a seu desenvolvimento espiritual em condições de liberdade, dignidade,

igualdade de oportunidades e segurança econômica; b) o trabalho é um direito e um dever

social; confere dignidade a quem o realiza e deve ser exercido em condições que,

compreendendo um regime de salários justos, assegurem a vida, a saúde e um nível

econômico digno ao trabalhador e sua família, tanto durante os anos de atividade como na

velhice, ou quando qualquer circunstância o prive da possibilidade de trabalhar; c) a

incorporação e crescente participação dos setores marginais da população, tanto das zonas

rurais como dos centros urbanos, na vida econômica, social, cívica, cultural e política da

nação, a fim de conseguir a plena integração da comunidade nacional, o aceleramento do

processo de mobilidade social e a consolidação do regime democrático; d) o estímulo a

todo esforço de promoção e cooperação populares que tenha por fim o desenvolvimento e

o progresso da comunidade.

Os Estados membros, segundo o artigo 47, darão primordial importância, dentro dos seus

planos de desenvolvimento, ao estímulo da educação, da ciência, da tecnologia e da

cultura, orientadas no sentido do melhoramento integral da pessoa humana e como

fundamento da democracia, da justiça social e do progresso. Além disso, por força do

artigo 48, cooperarão entre si, a fim de atender às suas necessidades no tocante à educação,

de promover a pesquisa científica e de impulsionar o progresso tecnológico para seu

desenvolvimento integral, e considerar-se-ão individual e solidariamente comprometidos a

preservar e enriquecer o patrimônio cultural dos povos americanos.

A Carta dispõe, ainda, sobre: a) educação (artigo 49); b) erradicação do analfabetismo,

fortalecimento dos sistemas de educação de adultos e de habilitação para o trabalho,

garantia a toda a população do gozo dos bens da cultura (artigo 50); c) promoção da

ciência e da tecnologia (artigo 51); d) intercâmbio cultural (artigo 52).

A cooperação internacional também foi fortemente disciplinada na Carta da Organização

dos Estados Americanos. Nos termos do artigo 32, a cooperação interamericana para o

desenvolvimento integral deve ser contínua e encaminhar-se, de preferência, por meio de

organismos multilaterais, sem prejuízo da cooperação bilateral acordada entre os Estados
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membros. Estes últimos devem contribuir para a cooperação interamericana para o

desenvolvimento integral, de acordo com seus recursos e possibilidades e em

conformidade com suas leis. O artigo 35, de sua vez determina que os Estados membros

devem abster-se de exercer políticas e praticar ações ou tomar medidas que tenham sérios

efeitos adversos sobre o desenvolvimento de outros Estados membros. Como se não fosse

suficiente, consoante o artigo 37 os Estados membros devem buscar, coletivamente,

solução para os problemas urgentes ou graves que possam apresentar-se quando o

desenvolvimento ou estabilidade econômicos de qualquer Estado membro se virem

seriamente afetados por situações que não puderem ser solucionadas pelo esforço desse

Estado.

O artigo 39 reconheceu a estrita interdependência que há entre o comércio exterior e o

desenvolvimento econômico e social, estabelecendo diversos objetivos nesse sentido. Por

conduto do artigo 40, os Estados membros reafirmam o princípio de que os países de maior

desenvolvimento econômico, que em acordos internacionais de comércio façam

concessões em benefício dos países de menor desenvolvimento econômico no tocante à

redução e abolição de tarifas ou outras barreiras ao comércio exterior, não devem solicitar

a estes países concessões recíprocas que sejam incompatíveis com seu desenvolvimento

econômico e com suas necessidades financeiras e comerciais.

A Carta criou, ainda, em capítulo específico543, o Conselho Interamericano de

Desenvolvimento Integral, o qual possui como finalidade promover a cooperação entre os

Estados americanos, objetivando obter seu desenvolvimento integral, e, em particular,

contribuir para a eliminação da pobreza crítica, conforme as normas da Carta,

principalmente aquelas consignadas no Capítulo VII no que se refere aos campos

econômico, social, educacional, cultural, e científico e tecnológico. Também foi criada a

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no artigo 106.

O sistema asiático ainda é incipiente, podendo ser questionada até mesmo a existência de

um sistema. Além disso, em muitos países daquele continente a visão predominante sobre

o direito ao desenvolvimento não ultrapassa a mera projeção econômica, deixando de lado

outros aspectos de profunda importância para a compreensão ocidental daquele direito544.

                                                          
543 Capítulo XIII, artigos 93 a 98.
544 Sobre a variação conceitual do direito ao desenvolvimento em relação aos países do sudeste asiático, vide
DELGADO, Ana Paula Teixeira. O Direito ao Desenvolvimento na Perspectiva da Globalização: Paradoxos
e Desafios. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 106-112.
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Entretanto, não se pode deixar de anotar que, em 1967, Indonésia, Malásia, Filipinas,

Singapura e Tailândia assinaram a chamada Declaração de Bangkoc, através da qual

estabeleceram uma associação para cooperação regional entre países do sudeste asiático,

que denominaram Associação de Nações do Sudeste Asiático. Dentre os objetivos

declarados constam os seguintes: a) acelerar o crescimento econômico, o progresso social e

o desenvolvimento cultural da região; b) promover a paz e a estabilidade regionais, através

do respeito pela justiça e pelo Estado de Direito nas relações entre países da região e

concordância com os princípios da Carta das Nações Unidas; c) promover a colaboração

ativa e a assistência mútua em questões de interesse comum nos campos econômico,

social, cultural, técnico, científico e administrativo545. A associação cresceu e engloba hoje

também Brunei, Camboja, Laos, Miamar e Vietnã. Em 2007 adotou novo documento

constitutivo, a Carta da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que manteve

basicamente os objetivos da Declaração de Camboja e adotou outros, dentre os quais546: a)

manter e ampliar a paz, a segurança e a estabilidade e fortalecer valores pacíficos na

região; b) favorecer a recuperação regional pela promoção de maior cooperação política,

econômica, sócio-cultural e de segurança; c) preservar o Sudeste Asiático como uma zona

livre de armas nucleares e de armas de destruição em massa ; d) garantir que os povos e os

Estados membros do ASEAN vivam em paz com o mundo em um ambiente justo,

democrático e harmonioso; e) criar um mercado único e uma base de produção estáveis,

prósperos, altamente competitivos e integrados economicamente com facilitação efetiva

para o comércio e investimento no qual haja livre circulação de homens de negócio,

profissionais, talentos e trabalhadores, e maior liberdade de capitais; f) mitigar a pobreza e

reduzir o fosso de desenvolvimento dentro da ASEAN através de assistência e cooperação

mútuas; g) fortalecer a democracia, garantindo a boa governança e o Estado de Direito, e

promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais, de acordo com os

direitos e responsabilidades dos Estados membros da ASEAN; h) promover o

desenvolvimento sustentável para garantir a proteção do meio ambiente da região, a

sustentabilidade de seus recursos naturais, a preservação da sua herança cultural e a boa

                                                          
545 “(…)that the aims and purposes of the Association shall be: 1. To accelerate the economic growth, social
progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and
partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East
Asian Nations; 2. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of
law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations
Charter; 3. To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the
economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields; (…)” (Declaração de Bangcoc, texto
disponível em http://www.aseansec.org/1212.htm, acesso em 04/08/2008).
546 Texto disponível em http://www.aseansec.org/1212.htm, acesso em 04/08/2008.
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qualidade de vida de seus povos; i) desenvolver recursos humanos através da cooperação

mais intensa na educação e aprendizagem de longo prazo, e em ciência e tecnologia, para o

emponderamento dos povos da ASEAN e para o fortalecimento da comunidade da

ASEAN; j)ampliar o bem estar e a expectativa de vida dos povos da ASEAN fornecendo

acesso igualitário às oportunidades de desenvolvimento humano, assistência social e

justiça; k) promover uma identidade da ASEAN através do estímulo ao conhecimento das

diversas culturas da região.

Dessa maneira, as convenções que criam organismos internacionais regionais contêm

inúmeras disposições que dão suporte aos pilares do direito ao desenvolvimento,

especialmente quando considerado o paradigma do desenvolvimento humano do Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

1.6.1.3. O direito ao desenvolvimento nas convenções globais de direitos humanos

Os dois Pactos Internacionais de Direitos de 1966 constituem, juntamente com a

Declaração Universal de Direitos Humanos, a denominada Carta Internacional de Direitos

Humanos. A adoção do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos547 e do Pacto

Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais548, os quais detalharam em

esfera convencional os direitos da Declaração de 1948, corresponde ao que seria uma

segunda etapa do processo de institucionalização de direitos humanos universais. Em

ambos os pactos existem disposições que dão substrato ao direito ao desenvolvimento,

                                                          
547 Adotado pela Resolução n.º 2.200-A da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de
1966. Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Em vigor no Brasil em 24.4.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 592, de 6.7.1992. Texto integral em
português disponível no site
http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030616104212/20030616113
554/, acesso em 11/06/2008.
548 Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Assinado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Entrou em vigor no Brasil em 24.2.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 591, de 6.7.1992. Texto integral
em português disponível no site
http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030616104212/20030616110
115, acesso em 11/06/2008.
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especialmente a partir da noção de que esse direito não se resume apenas a questões

econômicas549.

O texto do preâmbulo dos dois Pactos Internacionais de Direitos é essencialmente o

mesmo. Menciona a dignidade humana, a igualdade entre todos e a inalienabilidade dos

direitos como fundamentos da liberdade, da justiça e da paz. Diz, ainda, que o ideal do ser

humano livre e liberto do temor e da miséria não pode ser realizado a menos que se criem

condições que permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais,

assim como de seus direitos civis e políticos, o que revela um nítido comprometimento

com a indivisibilidade dos direitos humanos. Aduz também que a Carta das Nações Unidas

impõe aos Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e

das liberdades da pessoa humana.

Como já mencionado em outra passagem, o artigo 1°, § 1°, de ambos os documentos

assegura a todos os povos o direito à autodeterminação, por força do qual determinam

livremente seu estatuto político e asseguram seu desenvolvimento econômico, social e

cultural. O § 2° do mesmo artigo, também idêntico em ambos os instrumentos, garante que

para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas

riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da

cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo, e do Direito

internacional, e que em caso algum poderá um povo ser privado de seus meios de

subsistência. Os pactos asseguram a igualdade, sem distinção de qualquer natureza, na

fruição dos direitos neles previstos.

O Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, dentre outros direitos, cuida do

direito à vida (artigo 6º), do direito à liberdade (artigos 8º a 12, 18 a 19), do direito à

igualdade (artigos 14, 23, § 4°, 26), do direito à participação política (artigo 25). O seu

artigo 27 estatui que nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas,

as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter,

conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e

                                                          
549 André de Carvalho Ramos acentua, com precisão, que os tratados de direitos humanos são diferentes dos
demais porque só trazem deveres aos Estados signatários, não obedecendo à lógica das vantagens recíprocas,
o que leva a um enigma sobre os motivos que os levam a assiná-los, tema que é objeto de uma interessante
análise do autor (RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional.
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 59-68. Estes tratados teriam, ainda, uma natureza objetiva, no sentido de
que os países signatários assumem compromissos com as pessoas sob sua jurisdição, não com outros Estados,
respeitando-se direitos pela própria natureza destes, não pela lógica da oportunidade e reciprocidade (p. 68-
71).
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praticar sua própria religião e usar sua própria língua. Previu, também um Comitê de

Direitos Humanos (artigos 28 a 45).

Importa consignar que, conforme determina o artigo 2º, o propósito do Pacto Internacional

Sobre Direitos Civis e Políticos é a de que todos os direitos nele previstos sejam usufruídos

por todas as pessoas que se encontram sob a jurisdição dos Estados signatários, os quais,

portanto, devem tomar as medidas legislativas necessárias à efetivação dos direitos,

modificando se necessário for o seu direito interno. O Protocolo Facultativo550 desse pacto,

ainda não ratificado pelo Brasil, permite que o Comitê de Direitos Humanos receba e

examine comunicações provenientes de particulares que aleguem ser vítimas de violações

praticadas pelos Estados signatários em relação a qualquer dos direitos enunciados.

O Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de sua vez,

assegura, dentre outros, direitos relativos: ao trabalho (artigo 6°); a condições justas e

favoráveis de trabalho, inclusive no que concerne à remuneração, igualdade de

oportunidades, descanso, lazer e jornada de trabalho (artigo 7°); à liberdade sindical (artigo

8°); à previdência social (artigo 9°); à proteção à família, à maternidade, à criança e ao

adolescente (artigo 10); ao desfrute do mais elevado nível de saúde física e mental, com o

compromisso da redução das taxas de mortinatalidade e mortalidade infantil (artigo 12); à

educação, inclusive à educação primária obrigatória e gratuita (artigos 13 e 14); à

participação na vida cultural, a se beneficiar do progresso científico e das suas aplicações,

bem como a se beneficiar da proteção dos interesses morais e materiais que decorrem da

produção científica, literária ou artística (artigo 15).

Merece atenção especial o artigo 11 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,

Sociais e Culturais, o qual afirma que os Estados reconhecem o direito de toda pessoa a um

nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à alimentação,

vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de

vida. Diz, ainda, que os Estados-partes tomarão medidas apropriadas destinadas a

assegurar a realização deste direito reconhecendo para este efeito a importância essencial

de uma cooperação internacional fundada no livre consentimento. Prevê, também, o direito

fundamental à proteção contra a fome, para a efetivação do qual devem ser adotadas

                                                          
550 Resolução nº 2.200 A (XXI) a Assembléia Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1966, que
entrou em vigor em 23 de março de 1976. Há um segundo protocolo adicional, referente à abolição da pena
de morte (Resolução nº 44/128, de 15 de dezembro de 1989, da Assembléia Geral das Nações Unidas, em
vigor desde 11 de julho de 1991).
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medidas relativas à produção, conservação e distribuição de alimentos, bem como a

repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades.

Ambos os pactos têm observância obrigatória em relação aos signatários, e o direito

interno não pode constituir um óbice à sua efetivação. Nesse sentido, o Pacto Sobre

Direitos Civis e Políticos estatui, no seu artigo 2°, § 2°, que todos os Estados-partes se

comprometem a adotar, conforme seus processos constitucionais, medidas que permitam a

adoção de decisões de ordem legislativa ou de outra natureza capazes de dar efeito aos

direitos nele reconhecidos que ainda não estiverem em vigor. Já o Pacto Sobre Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais estipula, no artigo 4°, que os Estados signatários

reconhecem que só podem submeter os direitos nele previstos às limitações estabelecidas

pela lei unicamente na medida compatível com a natureza desses direitos e exclusivamente

com o fim de promover o bem-estar geral numa sociedade democrática.

Os Pactos prevêem, ainda, sistemas de monitoramento, através de relatórios551.

Outras convenções de direitos humanos do sistema global também contêm disposições

diversas que se relacionam com o direito ao desenvolvimento. Tomemos como exemplo a

Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial552. Dentre

outras disposições, o seu artigo 2°, § 2°, estabelece que os Estados Parte tomarão, se as

circunstâncias o exigirem, nos campos social, econômico, cultural e outros, medidas

especiais e concretas visando assegurar, como convier, o desenvolvimento ou a proteção de

certos grupos raciais de indivíduos pertencentes a estes grupos com o objetivo de garantir-

lhes, em condições de igualdade, o pleno exercício dos direitos do homem e das liberdades

fundamentais.

A Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a

Mulher553 também possui disposições que interessam à identificação do direito ao

desenvolvimento. Seu preâmbulo afirma que o fortalecimento da paz e da segurança

                                                          
551 Artigos 40 e ss. do Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos e artigos 16 e ss do Pacto Sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais.
552 Resolução n° 2.106 (XX) da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de 21 de dezembro de
1965.
553 Adotada pela Resolução n° 34/180 da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, em 18 de
dezembro de 1979. Entrou em vigor em 03 de setembro de 1981. No Brasil foi objeto inicialmente do
Decreto Legislativo nº 93, de 14 de novembro de 1983 e do Decreto presidencial nº 89.460, de 20 de março
de 1984. Posteriormente algumas reservas foram retiradas pelo Brasil, tendo sido ambos os decretos acima
revogados e substituídos pelo Decreto Legislativo nº 26, de 22 de junho de 1994, e pelo Decreto Presidencial
nº 4.377, de 13 de setembro de 2002.
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internacionais, o alívio da tensão internacional, a cooperação mútua entre todos os Estados,

independentemente de seus sistemas econômicos e sociais, o desarmamento geral e

completo, e em particular o desarmamento nuclear sob um estrito e efetivo controle

internacional, a afirmação dos princípios de justiça, igualdade e proveito mútuo nas

relações entre países e a realização do direito dos povos submetidos a dominação colonial e

estrangeira e a ocupação estrangeira, à autodeterminação e independência, bem como o

respeito da soberania nacional e da integridade territorial, promoverão o progresso e o

desenvolvimento sociais, e, em conseqüência, contribuirão para a realização da plena

igualdade entre o homem e a mulher. Além disso, declara que a participação máxima da

mulher, em igualdade de condições com o homem, em todos os campos, é indispensável

para o desenvolvimento pleno e completo de um país, o bem-estar do mundo e a causa da

paz, e que a grande contribuição da mulher ao bem-estar da família e ao desenvolvimento

da sociedade, até agora não foi plenamente reconhecida. O seu artigo 3° estabelece que os

Estados Partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social,

econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para

assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o

exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de

condições com o homem. Já o artigo 14 reconhece o direito da mulher das zonas rurais a

participar da elaboração e execução dos planos de desenvolvimento em todos os níveis.

A Convenção Sobre os Direitos da Criança554, de sua vez, logo no preâmbulo diz que os

povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos humanos fundamentais

e na dignidade e no valor da pessoa humana, e resolveram promover o progresso social e a

elevação do padrão de vida em maior liberdade. Reconhece, ainda, a importância da

cooperação internacional para a melhoria das condições de vida das crianças em todos os

países, em particular nos países em desenvolvimento. O seu artigo 6°, § 2°, garante que os

Estados Membros assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da criança.

Em vários dispositivos aponta-se que deve ser conferida atenção especial às necessidades

dos países em desenvolvimento. Já o artigo 27 assenta que os Estados Membros

reconhecem o direito de toda criança a um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento

físico, mental, espiritual, moral e social, e que cabe aos pais, ou a outras pessoas

encarregadas, a responsabilidade primordial de proporcionar, de acordo com suas

                                                          
554 Adotada pela Resolução n.º L. 44 (XLIV) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro
de 1989. Promulgada no Brasil pelo Decreto Presidencial 99.710, de 21 de novembro de 1990.
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possibilidades e meios financeiros, as condições de vida necessárias ao desenvolvimento

da criança. O mesmo dispositivo determina, porém, que os Estados Membros, de acordo

com as condições nacionais e dentro de suas possibilidades, adotarão medidas apropriadas

a fim de ajudar os pais e outras pessoas responsáveis pela criança a tornar o efetivo esse

direito e, caso necessário, proporcionarão assistência material e programas de apoio,

especialmente no que diz respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação.

Foi assinada em Paris, em 17 de outubro de 2003, a Convenção Para a Salvaguarda do

Patrimônio Cultural Imaterial, da UNESCO, que menciona em seu preâmbulo a

importância do patrimônio cultural imaterial como fonte de diversidade cultural e garantia

do desenvolvimento sustentável, e cujo artigo 18, § 1°, determina que sejam levadas em

conta as necessidades especiais dos países em desenvolvimento na seleção e promoção de

programas, projetos e atividades para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial555.

Merece destaque também, ainda no âmbito da UNESCO, a Convenção Sobre a Proteção e

a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adotada em 20 de Outubro de

2005556, a qual contém diversos dispositivos diretamente ligados a questões de

desenvolvimento. Seu preâmbulo afirma que a diversidade cultural cria um mundo rico e

variado que aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e valores humanos,

constituindo, assim, um dos principais motores do desenvolvimento sustentável das

comunidades, povos e nações. Destaca, ainda, a necessidade de incorporar a cultura como

elemento estratégico das políticas de desenvolvimento nacionais e internacionais, bem

como da cooperação internacional para o desenvolvimento, considerando igualmente a

Declaração do Milênio das Nações Unidas, com sua ênfase na erradicação da pobreza.

Dentre os objetivos da Convenção consta o de reafirmar a importância do vínculo entre

cultura e desenvolvimento para todos os países, especialmente para países em

desenvolvimento, e encorajar as ações empreendidas no plano nacional e internacional para

                                                          
555 “Considering the importance of the intangible cultural heritage as a mainspring of cultural diversity and a
guarantee of sustainable development (…) On the basis of proposals submitted by States Parties, and in
accordance with criteria to be defined by the Committee and approved by the General Assembly, the
Committee shall periodically select and promote national, subregional and regional programmes, projects and
activities for the safeguarding of the heritage which it considers best reflect the principles and objectives of
this Convention, taking into account the special needs of developing countries” (MISC/2003/CLT/CH/14,
preâmbulo e artigo 18). A Convenção entrou em vigor em 20 de abril de 2006, e foi promulgada no Brasil
pelo Decreto nº 5.753, de 12 de abril de 2006.
556 Em vigor desde 18 de maio de 2007. No Brasil foi promulgada pelo Decreto Presidencial nº 6.177, de 01
de agosto de 2007. Emblemático que mais uma vez não tenha havido o voto favorável dos Estados Unidos.
Dos 154 países representados na conferência, 148 votaram a favor, dois votaram contra (Estados Unidos e
Israel) e quatro se abstiveram (Austrália, Nicarágua, Honduras e Libéria).
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que se reconheça o autêntico valor desse vínculo, bem como o de fortalecer a cooperação e

a solidariedade internacionais em um espírito de parceria visando, especialmente, o

aprimoramento das capacidades dos países em desenvolvimento de protegerem e de

promoverem a diversidade das expressões culturais557.

Dentre os princípios diretores estabelecidos naquela Convenção encontramos três que são

especialmente importantes para o reconhecimento do direito ao desenvolvimento. O

princípio da solidariedade e cooperação internacionais significa que a cooperação e a

solidariedade internacionais devem permitir a todos os países, em particular os países em

desenvolvimento, criarem e fortalecerem os meios necessários a sua expressão cultural –

incluindo as indústrias culturais, sejam elas nascentes ou estabelecidas – nos planos local,

nacional e internacional558. Conforme o princípio da complementaridade dos aspectos

econômicos e culturais do desenvolvimento, sendo a cultura um dos motores fundamentais

do desenvolvimento, os aspectos culturais deste são tão importantes quanto os seus

aspectos econômicos, e os indivíduos e povos têm o direito fundamental de participarem e

se beneficiarem dele559. Finalmente, segundo o princípio do desenvolvimento sustentável a

diversidade cultural constitui grande riqueza para os indivíduos e as sociedades, e a

proteção, promoção e manutenção da diversidade cultural é condição essencial para o

desenvolvimento sustentável em benefício das gerações atuais e futuras560.

O artigo 13 da Convenção cuida da integração da cultura no desenvolvimento sustentável,

e afirma que as Partes envidarão esforços para integrar a cultura nas suas políticas de

desenvolvimento, em todos os níveis, a fim de criar condições propícias ao

                                                          
557 “The objectives of this Convention are: (...) to reaffirm the importance of the link between culture and
development for all countries, particularly for developing countries, and to support actions undertaken
nationally and internationally to secure recognition of the true value of this link; (…) to strengthen
international cooperation and solidarity in a spirit of partnership with a view, in particular, to enhancing the
capacities of developing countries in order to protect and promote the diversity of cultural expressions”
(Convenção da Unesco Sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade Cultural, artigo 1, letras “f” e “i”).
558 “ Principle of international solidarity and cooperation - International cooperation and solidarity should be
aimed at enabling countries, especially developing countries, to create and strengthen their means of cultural
expression, including their cultural industries, whether nascent or established, at the local, national and
international levels” (Convenção da Unesco Sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade Cultural, artigo
2, § 4).
559 “ Principle of the complementarity of economic and cultural aspects of development - Since culture is one
of the mainsprings of development, the cultural aspects of development are as important as its economic
aspects, which individuals and peoples have the fundamental right to participate in and enjoy” (Convenção
da Unesco Sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade Cultural, artigo 2, § 5).
560 “ Principle of sustainable development - Cultural diversity is a rich asset for individuals and societies. The
protection, promotion and maintenance of cultural diversity are an essential requirement for sustainable
development for the benefit of present and future generations” (Convenção da Unesco Sobre a Proteção e a
Promoção da Diversidade Cultural, artigo 2, § 6).
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desenvolvimento sustentável e, nesse marco, fomentar os aspectos ligados à proteção e

promoção da diversidade das expressões culturais561.

Também importante é o artigo 14 da mesma Convenção, que disciplina a cooperação para

o desenvolvimento. Nos termos do dispositivo sob comento, os Estados signatários

procurarão apoiar a cooperação para o desenvolvimento sustentável e a redução da

pobreza, especialmente em relação às necessidades específicas dos países em

desenvolvimento, com vistas a favorecer a emergência de um setor cultural dinâmico por

diversos meios, dentre os quais o fortalecimento das indústrias culturais em países em

desenvolvimento, a transferência de tecnologias e conhecimentos e o apoio financeiro,

inclusive mediante o estabelecimento de um Fundo Internacional para a Diversidade

Cultural, a concessão de assistência oficial ao desenvolvimento e outras formas de

assistência financeira, tais como empréstimos com baixas taxas de juros, subvenções e

outros mecanismos de financiamento562.

O artigo 16 prevê tratamento preferencial para países em desenvolvimento, conforme o

qual os países desenvolvidos facilitarão intercâmbios culturais com os países em

desenvolvimento garantindo, por meio dos instrumentos institucionais e jurídicos

apropriados, um tratamento preferencial aos seus artistas e a outros profissionais e

praticantes da cultura, assim como aos seus bens e serviços culturais563.

Outras convenções globais de direitos humanos também possuem dispositivos que

permitem identificá-las como fontes do direito ao desenvolvimento. É o caso, por exemplo,

da Convenção Internacional Sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores

                                                          
561 “Integration of culture in sustainable development - Parties shall endeavour to integrate culture in their
development policies at all levels for the creation of conditions conducive to sustainable development and,
within this framework, foster aspects relating to the protection and promotion of the diversity of cultural
expressions” (Convenção da Unesco Sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade Cultural, artigo 13).
562 “Article 14 – Cooperation for development - Parties shall endeavour to support cooperation for sustainable
development and poverty reduction, especially in relation to the specific needs of developing countries, in
order to foster the emergence of a dynamic cultural sector by, inter alia, the following means: (...) (a) the
strengthening of the cultural industries in developing countries (...); (c) technology transfer through the
introduction of appropriate incentive measures for the transfer of technology and know-how (...); (d)
financial support through: (i) the establishment of an International Fund for Cultural Diversity (...) (ii) the
provision of official development assistance, as appropriate, including technical assistance, to stimulate and
support creativity; (iii) other forms of financial assistance such as low interest loans, grants and other funding
mechanisms” (Convenção da Unesco Sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade Cultural, artigo 14).
563 “Article 16 – Preferential treatment for developing countries - Developed countries shall facilitate cultural
exchanges with developing countries by granting, through the appropriate institutional and legal frameworks,
preferential treatment to artists and other cultural professionals and practitioners, as well as cultural goods
and services from developing countries” (Convenção da Unesco Sobre a Proteção e a Promoção da
Diversidade Cultural, artigo 16).
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Migrantes e dos Membros das suas Famílias564, da Convenção Internacional Sobre a

Eliminação e Repressão do Crime de Apartheid565, da Convenção Sobre a Luta contra a

Discriminação no Campo do Ensino da UNESCO566, bem como das Convenções 122567,

143568 e 169569 da Organização Internacional do Trabalho. Esta última se refere

especificamente aos povos indígenas e tribais de países independentes, e será examinada

mais adiante.

1.6.1.4. O direito ao desenvolvimento nas convenções regionais de direitos humanos

Já foi dito que a Carta de Banjul é o único tratado internacional que prevê expressamente o

direito ao desenvolvimento. O documento foi adotado em 27 de junho de 1981 e entrou em

vigor no dia 21 de outubro de 1986. Já no seu preâmbulo se lê que os signatários estão

convencidos de que doravante é essencial prestar particular atenção ao direito ao

desenvolvimento, bem como que os direitos civis e políticos não podem ser dissociados

dos direitos econômicos, sociais e culturais, tanto na sua concepção como na sua

universalidade, e que a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais é uma

garantia da fruição dos direitos civis e políticos570. Nos termos do seu artigo 22, todos os

povos têm direito ao seu desenvolvimento econômico, social e cultural de acordo com sua

liberdade e identidade, e à fruição igual do patrimônio comum da humanidade571. O direito

ao desenvolvimento, portanto, tem tríplice dimensão, abrangendo aspectos econômicos,

                                                          
564 A/RES/45/158, entrou em vigor em 01/07/2003.
565 Resolução 3068 (XXVIII) da Assembléia Geral das Nações Unidas. Texto disponível em
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/281/40/IMG/NR028140.pdf?OpenElement, acesso
em 29/07/2008.
566 ED/2003/CONV/H/1, adotada em Paris em 14 de dezembro de 1960. Texto disponível em
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132598por.pdf, acesso em 29/07/2008. No Brasil foi adotada
pelo Decreto Presidencial nº 63.223, de 6 de setembro de 1968.
567 Convenção sobre a Política de Emprego, de 1964. Texto disponível em
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm, acesso em 29/07/2008.
568 Convenção sobre Disposições Suplementares aplicáveis aos Trabalhadores Migrantes, de 1975. Texto
disponível em http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm, acesso em 29/07/2008.
569 Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais, de 1989. Texto disponível em
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm, acesso em 29/07/2008.
570 “Convinced that it is henceforth essential to pay a particular attention to the right to development and that
civil and political rights cannot be dissociated from economic, social and cultural rights in their conception as
well as universality and that the satisfaction of economic, social and cultural rights is a guarantee for the
enjoyment of civil and political rights” (CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58).
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sociais e culturais. Ainda segundo o documento, os Estados têm o dever, individual ou

coletivamente, de assegurar o exercício do direito ao desenvolvimento572. Dessa forma, a

cooperação internacional integra a noção do direito ao desenvolvimento. O artigo 24,

finalmente, incorpora a noção de desenvolvimento sustentável ao prever que todos os

povos têm o direito a um meio ambiente favorável ao seu desenvolvimento573.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi assinada na Conferência

Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José, Costa Rica, em 22 de

novembro de 1969574. É conhecida também como Pacto de San José. No seu preâmbulo

reiterou que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, só pode ser

realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas

condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e

culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos. Deixou claro, dessa forma, a

indivisibilidade dos direitos humanos. Em seus diversos artigos a Convenção assegura

vários direitos, como todos os direitos civis e políticos tradicionais. No seu capítulo III,

dedicado aos direitos econômicos, sociais e culturais, o artigo 26 assegura o direito ao

desenvolvimento progressivo, segundo o qual os Estados-partes comprometem-se a adotar

providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional,

especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena

efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação,

ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, na medida

dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. Criou, ainda,

a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos

Humanos.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos conta ainda com o Protocolo Adicional

em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, denominado também Protocolo

de San Salvador. O preâmbulo deste documento afirma a estreita relação entre a vigência

dos direitos econômicos, sociais e culturais e a dos direitos civis e políticos, tendo em vista

                                                                                                                                                                               
571 “All peoples shall have the right to their economic, social and cultural development with due regard to
their freedom and identity and in the equal enjoyment of the common heritage of mankind” (CAB/LEG/67/3
rev. 5, 21 I.L.M. 58, artigo 22, item 1).
572 “States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development”
(CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58, artigo 22, item 2).
573 “All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their development”
(CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58, artigo 24).
574 O Brasil depositou a carta de adesão a essa convenção em 25 de setembro de 1992, e a mesma foi objeto
do Decreto Presidencial nº 678, de 6 de novembro de 1992.
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que as diferentes categorias de direito constituem um todo indissolúvel que encontra sua

base no reconhecimento da dignidade da pessoa humana, pelo qual exigem uma tutela e

promoção permanente, com o objetivo de conseguir sua vigência plena, sem que jamais

possa se justificar a violação de uns a pretexto da realização de outros. Mais uma vez,

assim, encontramos a menção à indivisibilidade. Reconhece, ainda, os benefícios

decorrentes do fomento e desenvolvimento da cooperação entre os Estados e das relações

internacionais. O artigo 1º do Protocolo estipula que os Estados-partes comprometem-se a

adotar as medidas necessárias, tanto de ordem interna como por meio da cooperação entre

os Estados, especialmente econômica e técnica, até o máximo dos recursos disponíveis e

levando em conta seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir, progressivamente e de

acordo com a legislação interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos neste

Protocolo. Já o seu artigo 2° prevê que se o exercício dos direitos ali estabelecidos ainda

não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes

comprometem-se a adotar, de acordo com suas normas constitucionais e com as

disposições do Protocolo, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem

necessárias para tornar efetivos esses direitos. Dentre os direitos previstos no protocolo

encontramos o direito ao trabalho (artigo 6º) e a condições justas, eqüitativas e satisfatórias

de trabalho (artigo 7º), direitos sindicais (artigo 8º), direito à previdência social (artigo 9º),

direito à saúde (artigo 10), direito a um meio ambiente sadio (artigo 11), direito à

alimentação (artigo 12), direito à educação (artigo 13), direito aos benefícios da cultura

(artigo 14), direito à constituição e proteção da família (artigo 15), direito da criança

(artigo 16), direito à Proteção de pessoas idosas (artigo 17), direito à proteção do deficiente

(artigo 18).

A Convenção Européia dos Direitos Humanos, cujo nome oficial é Convenção para a

proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, foi adotada no âmbito

do Conselho da Europa575. Concluída em Roma em 4 de novembro de 1950, entrou em

vigor em 1953576. O seu preâmbulo menciona a Declaração Universal dos Direitos do

                                                          
575 O Conselho da Europa é uma organização internacional com sede em Estrasburgo, que reúne 47 Estados.
Criada em 1949, é a mais antiga organização política daquele continente. A sua finalidade é a promoção da
democracia e a proteção dos Direitos do Homem e do Estado de Direito na Europa. Não deve ser confundido
com o Conselho Europeu, que é o nome dado a uma reunião periódica dos chefes de Estado e de governo dos
Estados membros da União Européia, que ocorre no mínimo duas vezes por ano, com o objetivo de orientar a
política comunitária. Também não se confunde com a Comissão Européia, a qual se trata do órgão executivo
da União Européia, com sede em Bruxelas, cujo desiderato é velar pela adequada aplicação das disposições
dos tratados e das decisões adotadas pelas instituições da União Européia.
576 European Treaty Series, n° 5, disponível em http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/005.doc,
acesso em 28/07/2008.
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Homem proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro de

1948, considerando que a mesma se destina a assegurar o reconhecimento e aplicação

universais e efetivos dos direitos nela enunciados. Diz também que a finalidade do

Conselho da Europa é realizar uma união mais estreita entre os seus Membros e que um

dos meios de alcançar esta finalidade é a proteção e o desenvolvimento dos direitos do

homem e das liberdades fundamentais. O texto assegura, nos seus artigos 1° a 18, diversos

direitos humanos, como o direito à vida, à vedação da tortura, à liberdade, à segurança, ao

devido processo legal, ao respeito à vida privada e familiar, à liberdade de expressão, de

reunião e de associação, à não-discriminação. Cria, ainda, o Tribunal Europeu dos Direitos

do Homem, nos artigos 19 a 51. O artigo 34 estabelece que o Tribunal pode receber

petições de qualquer pessoa, individualmente, ou de organização não governamental ou

grupo de particulares que se considere vítima de violação por qualquer signatário dos

direitos reconhecidos na Convenção ou nos seus protocolos, bem como que os Estados

contratantes se comprometem a não criar qualquer entrave ao exercício efetivo desse

direito. De destacar, assim, a possibilidade de acesso da pessoa humana diretamente à

Corte.

A Convenção Européia dos Direitos Humanos é complementada pela Carta Social

Européia, a qual foi aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em

18 de outubro de 1961, entrou em vigor em 26 de fevereiro de 1965. A convenção foi

revisada, e o texto revisto foi aberto à sssinatura em 03/05/1996 e entrou em vigor em

01/071999577. O texto da Carta Social Européia Revista menciona em seu preâmbulo a

indivisibilidade dos direitos humanos, e garante uma série de direitos, relacionados à

proteção do trabalhador (Parte II, artigos 1° a 6°, 9° a 10, 20 a 22, 25 a 29), à criança e ao

adolescente (Parte II, artigo 7°), à mulher trabalhadora (Parte II, artigo 8°), à saúde (Parte

II, artigo 11), à segurança social (Parte II, artigo 12), à assistência social e médica (Parte II,

artigo 13); à proteção social do idoso (Parte II, artigo 23); à habitação (Parte II, artigo 31).

Todos eles se relacionam ao direito ao desenvolvimento, mas especialmente importantes

são os direitos previstos nos artigos 14, 16, 17 e 30. O Artigo 14 prevê o direito ao

benefício dos serviços sociais, pelo qual as partes comprometem-se a encorajar ou a

organizar serviços que utilizem métodos próprios de serviço social e que contribuam para o

bem-estar e desenvolvimento dos indivíduos e dos grupos na comunidade, bem como para

                                                          
577 European Treaty Series, n° 163, disponível em http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/163.doc,
acesso em 28/07/2008.
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a sua adaptação ao meio social. O artigo 16 trata do direito da família à proteção social,

jurídica e econômica. Os Estados signatários afirmam que, com vista a assegurar as

condições de vida indispensáveis ao pleno desenvolvimento da família, célula fundamental

da sociedade, comprometem-se a promover a proteção econômica, jurídica, e social da

vida familiar. Também as crianças e os adolescentes tiveram reconhecido seu direito à

proteção social, jurídica e econômica. Nos termos do artigo 17, as partes contratantes,

objetivando assegurar às crianças e aos adolescentes o exercício efetivo do direito a crescer

num ambiente favorável ao desabrochar da sua personalidade e ao desenvolvimento das

suas aptidões físicas e mentais, comprometeram-se a tomar, quer diretamente quer em

cooperação com as organizações públicas ou privadas, todas as medidas necessárias e

apropriadas. Finalmente, o artigo 30 cuida do direito à proteção contra a pobreza e a

exclusão social, e, visando assegurar o exercício efetivo desse direito os Estados

comprometeram-se a tomar medidas, no quadro de uma abordagem global e coordenada,

para promover o acesso efetivo ao emprego, à habitação, à formação, ao ensino, à cultura,

à assistência social e médica das pessoas que se encontrem ou corram o risco de se

encontrar em situação de exclusão social ou de pobreza, e da sua família.

A Convenção para a Proteção do Patrimônio Arquitetônico da Europa, adotada em

Granada em 03 de outubro de 1985, entrou em vigor em 01/12/1987578. Seu preâmbulo

relembra a importância de transmitir às gerações futuras um sistema de referências

culturais, bem como de favorecer o desenvolvimento econômico, social, e cultural dos

Estados e das regiões579.

A Convenção-Quadro do Conselho da Europa sobre o Valor do Patrimônio Cultural para

a Sociedade, aprovada em Faro em 27 de outubro de 2005, e que ainda não entrou em

vigor, também traz diversos dispositivos que interessam à identificação do direito ao

desenvolvimento580. Logo no preâmbulo enfatiza o valor e o potencial do patrimônio

cultural quando bem utilizado como um recurso para o desenvolvimento sustentável e a

                                                          
578 European Treaty Series - No. 121. Disponível em
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Word/121.doc, acesso em 28/07/2008.
579 “Rappelant qu'il importe de transmettre un système de références culturelles aux générations futures, (...)
et de favoriser par la même occasion le développement économique, social et culturel des Etats et des
régions”. European Treaty Series, n° 121, disponível em
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Word/121.doc, acesso em 28/07/2008.
580 Council of Europe Treaty Series, n°. 199, disponível em
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/199.doc, acesso em 28/07/2008.
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qualidade de vida em uma sociedade em constante evolução581. O artigo 1° veicula os

propósitos da Convenção, no qual as Partes enfatizam que a conservação do patrimônio

cultural e seu uso sustentável têm o desenvolvimento humano e a qualidade de vida como

seu objetivo, e, além disso, concordam em adotar as medidas necessárias para a aplicação

das disposições da convenção relativas ao papel do patrimônio cultural na construção de

uma sociedade pacífica e democrática, no processo do desenvolvimento sustentável e na

promoção da diversidade cultural582. O artigo 3° define o patrimônio comum da Europa

como sendo também os ideais, princípios e valores derivados da experiência obtida através

do progresso e dos conflitos do passado, que engendra o desenvolvimento de uma

sociedade pacífica e estável, fundada no respeito pelos direitos humanos, democracia e

pelo Estado de Direito583. Diante disso, nos termos do artigo 5° os Estados signatários se

comprometem a promover a proteção do patrimônio cultural como um fator central nos

objetivos de ajuda mútua em termos de desenvolvimento sustentável, diversidade cultural e

criatividade contemporânea584. A Seção II, que engloba os artigos 7° a 10, cuida da

contribuição do patrimônio cultural para a sociedade e o desenvolvimento humano,

enfocando questões concernentes ao diálogo intercultural das diferentes comunidades

étnicas (artigo 7°); às relações entre meio ambiente, patrimônio cultural e qualidade de

vida (artigo 8°); à utilização sustentável do patrimônio cultural (artigo 9°); à utilização do

patrimônio cultural como fator de desenvolvimento econômico sustentável (artigo 10). A

Convenção, destarte, sublinha a importância da diversidade cultural para o

desenvolvimento sustentável585.

                                                          
581 “Emphasizing the value and potential of cultural heritage wisely used as a resource for sustainable
development and quality of life in a constantly evolving society” (Council of Europe Treaty Series, n°. 199,
disponível em http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/199.doc, acesso em 28/07/2008.)
582 “The Parties to this Convention agree to: (…) emphasize that the conservation of cultural heritage and its
sustainable use have human development and quality of life as their goal; (…) take the necessary steps to
apply the provisions of this Convention concerning (…) the role of cultural heritage in the construction of a
peaceful and democratic society, and in the processes of sustainable development and the promotion of
cultural diversity” (Council of Europe Treaty Series, n°. 199, disponível em
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/199.doc, acesso em 28/07/2008).
583 “The Parties agree to promote an understanding of the common heritage of Europe, which consists of:
(…) the ideals, principles and values, derived from the experience gained through progress and past conflicts,
which foster the development of a peaceful and stable society, founded on respect for human rights,
democracy and the rule of law” (Council of Europe Treaty Series, n°. 199, disponível em
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/199.doc, acesso em 28/07/2008).
584 “The Parties undertake to: (…) promote cultural heritage protection as a central factor in the mutually
supporting objectives of sustainable development, cultural diversity and contemporary creativity” (Council of
Europe Treaty Series, n°. 199, disponível em http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/199.doc,
acesso em 28/07/2008).
585 Sobre o tema, vide SILVA, Fernando Fernandes da. Diversidade Cultural e Desenvolvimento. In
AMARAL JR., Alberto do (org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, pp. 181-
199.
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Existem outras convenções do sistema europeu que também contém dispositivos que dão

suporte à existência do direito ao desenvolvimento, como, por exemplo, o Código Europeu

de Seguridade Social, de 1964586; a Convenção Européia Sobre Seguridade Social, de

1972587; o Código Europeu de Seguridade Social Revisto, de 1990588.

Saliente-se que o artigo 6º do Tratado da União Européia, na versão do Tratado de Lisboa,

reconhece a exigibilidade dos direitos fundamentais e vincula juridicamente os Estados à

Carta dos Direitos Fundamentais, que passa a ter o mesmo valor jurídico dos tratados589.

1.6.1.5. As convenções internacionais como fontes do direito ao desenvolvimento

Nota-se, assim, que vários documentos convencionais de âmbito global e regional, sejam

criadoras de organismos internacionais sejam garantidoras de direitos humanos, sustentam,

através das obrigações contidas nos seus diversos dispositivos, a existência do direito ao

desenvolvimento. De fato, os temas estruturais do direito ao desenvolvimento estão todos

previstos nas convenções internacionais: direitos humanos, interdependência, cooperação

internacional, desenvolvimento sustentável, dentre outros.

Vale recordar que a Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas,

em seu preâmbulo, aponta entre as suas fontes a Carta das Nações Unidas e os dois Pactos

Internacionais de Direitos de 1966.

Com razão, portanto, Cançado Trindade, quando sustenta que elementos da Declaração do

Direito ao Desenvolvimento já se encontravam em documentos internacionais como os

dois Pactos de Direitos Humanos de 1966, e que os redatores do Pacto Sobre Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais, embora não tenham feito menção expressa, tinham em

                                                          
586 European Treaty Series, n° 48, disponível em http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/048.doc.
587 European Treaty Series, n° 78, disponível em http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/078.doc.
588 European Treaty Series, n° 139, disponível em http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/139.doc.
589 Artigo 6°, § 1°: “A União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios enunciados na Carta dos
Direitos Fundamentais da União Européia, de 7 de Dezembro de 2000, com as adaptações que lhe foram
introduzidas em 12 de Dezembro de 2007, em Estrasburgo, e que tem o mesmo valor jurídico que os
Tratados” (6655/1//08 REV 1).
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mente questões sobre o desenvolvimento quando redigiram o documento, cuja

implementação se relaciona ao processo de desenvolvimento de cada país590.

Também tem razão José Augusto Lindgren Alves ao afirmar que a base jurídica da

vinculação entre desenvolvimento e os direitos humanos encontra-se no Capítulo IX da

Carta das Nações Unidas, que versa acerca da cooperação internacional econômica e

social, especialmente no seu artigo 55, e no Capítulo X, que deu ao Conselho Econômico e

Social atribuições correlatas aos dois temas591.

Zalmai Haquani, de sua vez, vê como fontes do direito ao desenvolvimento o preâmbulo e

os artigos 1°, § 3°, e 55 da Carta das Nações Unidas, bem como outros documentos

convencionais, como as convenções de criação da UNESCO, da FAO, da OMS e da

Organização dos Estados Americanos, o Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto

Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Internacional Sobre a

Eliminação e Repressão do Crime de Apartheid, a Convenção da UNESCO Sobre a Luta

contra a Discriminação no Campo do Ensino, as Convenções 122 e 143 da Organização

Internacional do Trabalho, a Convenção para a proteção dos Direitos do Homem e das

Liberdades Fundamentais, a Carta Social Européia, a Convenção Americana Sobre

Direitos Humanos592.

Keba M’Baye, em 1979, afirmou que o direito ao desenvolvimento já estava escrito no

direito internacional. Segundo M’Baye, como já referido, o direito ao desenvolvimento

figura em todas as letras na Carta das Nações Unidas, como uma conseqüência das

renúncias aos atributos normais da soberania clássica e como o prolongamento do dever de

cooperação, o que se depreende de diversas passagens do preâmbulo e especialmente nos

artigos 55 e 56, que seriam ainda mais explícitos593. Diz, ainda, que também os Pactos

Internacionais de Direitos Humanos de 1966 trazem disposições que consagram o direito

                                                          
590 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Paralelo dos Sistemas de
Proteção Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, pp. 175 e 178.
591 ALVES, José Augusto Lindgren. A Arquitetura Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: FTD,
1997, p. 205.
592 HAQUANI, Zalmai. Le Droit au Développment: Fondements et Sources. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le
droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de
Droit International de la Haye, 1979, pp. 29-33.
593 M’BAYE, Keba. Le droit au développement. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au
plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la
Haye, 1979, pp. 88-89.
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ao desenvolvimento, bem como os atos constitutivos da UNESCO, da FAO, da OIT e

notadamente da OMS594.

Diversos outros autores também vêem os documentos acima citados e outras convenções

mencionadas nos tópicos anteriores como fontes do direito ao desenvolvimento595.

Estudo do Secretário-Geral da ONU apresentado em 1979596 sobre as dimensões

internacionais do direito ao desenvolvimento como um direito humano também afirma que

diversas convenções internacionais, inclusive boa parte das acima citadas597, servem de

fonte àquele direito.

Pode-se afirmar, dessa forma, que dentre as fontes do direito ao desenvolvimento

encontramos diversas convenções internacionais.

1.6.2. O direito ao desenvolvimento no costume internacional

Como vimos, diversas convenções internacionais servem de fonte ao direito ao

desenvolvimento, dando-lhe assim suporte jurídico. Porém, não apenas os tratados podem

exercer esse papel. Vale lembrar o ensinamento de Fábio Konder Comparato, no sentido de

que atualmente se reconhece em toda parte que a vigência dos direitos humanos não

depende dos mesmos serem declarados em constituições, leis ou tratados internacionais, e

isso porque se está diante de exigências ligadas ao respeito à dignidade humana e que são

exercidas contra todos os poderes estabelecidos, sejam eles oficiais ou não, e que, portanto,

é possível a existência de direitos humanos não escritos na ordem internacional com base

nos costumes e nos princípios gerais de justiça598.

                                                          
594 M’BAYE, Keba. Le droit au développement. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au
plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la
Haye, 1979, pp. 89-92.
595 Por exemplo: SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Editora
Método, 2004, p. 43; OLIVEIRA, Silvia Menicucci de. Barreiras Não Tarifárias no Comércio Internacional
e direito ao desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 518-522. Nestas obras encontra-se também
uma síntese das posições doutrinárias sobre as fontes do direito ao desenvolvimento.
596 E/CN.4/1334.
597 Algumas das convenções citadas são posteriores àquele estudo, que, como visto, é de 1979.
598 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 224.



156

Assim, também é fonte do direito ao desenvolvimento o costume internacional.

O Estatuto da Corte Internacional de Justiça refere-se ao costume internacional como prova

de uma prática geral aceita como sendo o direito599. A partir daí podem ser identificados os

seus dois elementos clássicos: o elemento objetivo, ou material, que concerne à prática

internacional, e o elemento subjetivo, ou psicológico, a chamada opinio juris sive

necessitatis, ou simplesmente opinio juris, que diz respeito à convicção de que a

mencionada prática é de direito e é aceita como tal600.

Com base nesses elementos, é possível identificar um costume e conferir-lhe forte valor

jurídico. Saliente-se, nesse ponto, que tratados e costumes internacionais desfrutam de

igual autoridade, não havendo hierarquia entre ambos, de maneira que é inclusive

admissível que um tratado mais recente se sobreponha a um costume mais antigo, e vice-

versa601. Dentre as implicações jurídicas da igualdade entre essas fontes do Direito

Internacional está a de que o reconhecimento de um direito humano por força de um

costume conferir-lhe-á a mesma força cogente que teria se estivesse escrito em uma

convenção.

A conjunção dos elementos objetivo e subjetivo, necessária à caracterização de um

costume, pode ter como fonte propulsora disposições escritas em documentos

internacionais, ou, ao contrário, pode ser que um costume já reconhecido como tal passe a

ser expresso em um texto escrito. Assim, documentos internacionais escritos,

convencionais ou não, podem estar na origem de um costume, ou podem formalizá-lo.

Francisco Rezek lembra, a esse respeito, que os grandes textos normativos dificilmente

dispõem sobre novas regras a partir do nada, sendo como que declarem algo já existente no

costume602.

                                                          
599 PEIXOTO, Fernando (org.). Vade-Mécum Internacional. Rio de Janeiro: Alba, 1971, pp. 67-68.
600 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 36. O autor discorre, ainda, sobre
as críticas doutrinárias aos dois elementos do costume internacional, inclusive as de Kelsen e Guggenheim
sobre o elemento subjetivo, destacando a posterior mudança de posição de ambos (pp. 36-38). Expõe, ainda,
o entendimento da Corte Permanente de Justiça Internacional (pp. 38-39).
601 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 33.
602 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 123.
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Embora existam algumas contestações, reconhece-se que caso disposições de tratados se

transformem em costumes obrigarão todos os Estados, mesmo aqueles que não sejam

signatários603. Esse entendimento é consentâneo com a idéia geral hoje prevalecente, no

sentido de que se aplica o costume mesmo em relação aos Estados que não participaram

diretamente da produção das normas costumeiras, ou seja, que não cumpriram nenhum

papel na construção prática (elemento objetivo) e na opinio juris (elemento subjetivo), o

que confere ao costume um cunho de universalidade604. Nesse sentido, o artigo 38 da

Convenção de Viena Sobre o Direito dos Tratados605, de 1969, cuida dessa hipótese,

afirmando que nada impede que uma regra prevista em um tratado se torne obrigatória para

terceiros Estados como regra consuetudinária de Direito Internacional, reconhecida como

tal. As próprias disposições desta convenção servem de exemplo, pois vários países que

não a ratificaram, dentre os quais o Brasil606, seguem suas regras.

Anote-se, ainda, o fato de que hodiernamente o elemento objetivo, ou seja, a prática

internacional, abarca não apenas a atuação dos Estados, mas também a dos demais atores

do cenário internacional, como as organizações internacionais607, a exemplo da ONU.

A discussão da obrigatoriedade ou não dos costumes ganhou relevo à época do movimento

de descolonização, que originou diversos novos Estados, os quais, obviamente, não haviam

participado diretamente da produção das normas costumeiras então existentes, ou seja, não

haviam cumprido nenhum papel na construção prática (elemento objetivo) e na opinio juris

(elemento subjetivo) respectivas. Adotando-se a teoria positiva do consentimento, seria

possível argumentar que os novos Estados apenas estariam obrigados em relação às normas

costumeiras que aceitassem livremente, porém os Estados recém-emancipados preferiram

admitir os costumes pré-existentes, não porque com eles concordassem, mas sim com o

objetivo de tentar adaptá-los, introduzindo as modificações que entendiam pertinentes nas

                                                          
603 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 33.
604 Cf. NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law. In AMARAL JR.,
Alberto do (org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, pp. 208-207.
605 Adotado em 26 de maio de 1969, entrou em vigor internacional no dia 27 de janeiro de 1980. Texto
disponível em http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf, acesso em
30/07/2008.
606 O site do Ministério das Relações Exteriores do governo Brasileiro disponibiliza o texto integral:
http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm, acesso em 03/08/2008.
607 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 40-41; TRINDADE, Antônio
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instâncias adequadas, dentre as quais, por exemplo, a Assembléia Geral das Nações

Unidas608. Essa estratégia foi sustentada pelo grande número de novos Estados, o que

facilitava a obtenção do quorum de maioria nas votações.

A estratégia de atuação dos novos Estados, que pretendiam mudanças rápidas, deu ensejo à

discussão sobe o tempo necessário à consolidação de um costume. Tradicionalmente,

entende-se que a formação de um costume passa por fases. Conforme Salem Hikmat

Nasser, embora não haja resposta precisa quanto ao tempo de sua duração, são conhecidas

as fases de formação do costume: de uma conduta inicialmente neutra em termos jurídicos

avança-se para uma prática relevante juridicamente, segue-se a formação da norma e por

último temos a definição do seu alcance609.

A esse modelo opôs-se outro, segundo o qual o costume poderia nascer não apenas de um

processo, mas também de um instante. Essa deu origem ao chamado costume selvagem610,

também denominado costume instantâneo, costume imediato, costume incipiente ou direito

costumeiro imediato611. Ainda conforme Salem Hikmat Nasser, o costume selvagem

significa a admissão de que uma regra costumeira pode nascer de um único

comportamento ou de uma prática apenas incipiente, exigindo-se, porém, ser possível

identificar uma convicção mais ou menos generalizada acerca de sua obrigatoriedade.

Aponta o autor que um conceito próximo, mas não idêntico, é o de que no costume

selvagem, ao contrário do que normalmente ocorre, a opinio juris surgiria antes da

prática612.

Ao abordar o tempo necessário à consolidação do costume, Francisco Rezek observa que a

celeridade contemporânea contagiou o mecanismo de formação tradicional do costume, e

                                                                                                                                                                               
Augusto Cançado. O Direito Internacional em um Mundo em Transformação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002,
pp. 1048-1049.
608 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 41.
609 NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law. In AMARAL JR., Alberto
do (org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 209.
610 Salem Hikmat Nasser lembra que a distinção entre costume comportado e costume selvagem foi feita por
René-Jean Dupuy no artigo Coutume sage et coutume sauvage, publicado inicialmente em 1974 (NASSER,
Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law. In AMARAL JR., Alberto do [org.].
Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 210, nota 18).
611 Conforme Cançado Trindade, a expressão direito costumeiro imediato (instant customary law), foi
cunhada por Bin Cheng (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional
contemporâneo: reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto
Cançado. A humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 43).
612 NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law. In AMARAL JR., Alberto
do (org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 210.
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que em 1969 a Corte Internacional de Justiça, no caso da plataforma continental do mar do

norte, afirmou que o transcurso de um tempo reduzido não constitui em si mesmo um

impedimento a uma nova norma de direito internacional consuetudinário613.

A idéia de costume imediato foi utilizada também na regulamentação de novas áreas do

direito internacional que até então estavam fora das discussões jurídicas. Embora com

algumas controvérsias, foi utilizada para atender os interesses das duas principais potências

mundiais que polarizavam as relações da época, os Estados Unidos e a União Soviética,

por exemplo, quanto à exploração e ao uso do espaço, matéria inicialmente normatizada

por resoluções da Assembléia das Nações Unidas e não por tratado ou convenção

internacional, o que só ocorreu alguns anos depois614. A idéia era a de que bastava o

elemento subjetivo para a elaboração do costume, sendo desnecessária a prática por um

período longo. Bastaria, portanto, um período de tempo muito curto aliado à opinio juris

para que uma regra costumeira surgisse ou se modificasse. Segundo Cançado Trindade, as

resoluções identificariam a opinio juris latente dos Estados e delineariam a existência e o

conteúdo das novas disposições costumeiras, que seriam obrigatórias, não sendo possível

aos Estados se oporem de boa-fé contra elas615.

Salem Hikmat Nasser, nesse mesmo sentido, anota que a identificação do costume com o

direito internacional geral confere à idéia da prevalência da opinio juris a sua dimensão

mais problemática, já que a convicção de que se trata de um direito não precisa ser

unânime, bastando que seja generalizada, e uma vez que isso ocorra é estabelecida a

existência de uma norma jurídica que tem força obrigatória para o conjunto de Estados,

                                                          
613 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 119.
614 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 42-43. As resoluções referidas
são: 1721 (XVI), de 20/12/1961, e 1962, de 13/12/1963, que segundo o autor citado foram conhecidas como
sendo o capítulo inicial do direito espacial. A resolução 1962 cuida dos princípios legais que regem a
exploração espacial pelos Estados (disponível em http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/lpos.html,
acesso em 30/07/2008). O início da era espacial teve como marco o lançamento ao espaço, pela ex-União
Soviética (URSS), do primeiro satélite artificial da Terra, denominado Sputnik I, que se deu em 4 de outubro
de 1957. Somente cerca de 10 anos após essa data, e depois que as citadas resoluções iniciaram o tratamento
jurídico da matéria, é que surgiu o “Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na
Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos Celestes”, comumente conhecido
como “Tratado do Espaço”, que foi assinado e entrou em vigor em 1967. Esse tratado é até hoje o principal
documento do Direito Espacial Internacional, embora outros quatro tenham se seguido a ele. A Organização
das Nações Unidas têm um órgão específico para cuidar dos assuntos do espaço sideral, e os principais
documentos sobre o tema estão no documento ST/SPACE/11, disponível em
http://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf, acesso em 30/07/2008.
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mesmo para aqueles que não compartilhavam com a crença sobre a juridicidade, ou seja, os

que discordavam da opinião predominante616.

Nesse contexto, os novos Estados se beneficiaram do fato de serem numerosos para levar

os embates que lhes interessavam para discussões plenárias, tendo como foro principal a

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, na qual foram aprovadas diversas

resoluções que veicularam declarações, recomendações e planos de ação que tinham o

papel de veicular novos valores em busca do atendimento das necessidades sociais dos

Estados que surgiram da descolonização617.

Obviamente, nem todas as milhares de resoluções e os inúmeros documentos aprovados na

Assembléia Geral da ONU tinham ou têm a pretensão de exprimirem um novo costume

selvagem, com base na nova opinio juris a ser seguida obrigatoriamente. É preciso um

exame minucioso e casuístico para identificar essa pretensão. Conforme aponta Salem

Hikmat Nasser, algumas dessas resoluções que veiculam essa pretensão são: a) a

Declaração sobre a independência dos países e dos povos coloniais618; b) a Estratégia

para a primeira década das Nações Unidas para o desenvolvimento619; c) a Resolução

sobre a soberania permanente sobre os recursos naturais620; d) a Declaração da

Conferência do Cairo621, de 1962, que lançou as bases do Grupo do 77 e inspirou a

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD),

realizada em Genebra em 1964622; e) a Estratégia para a segunda Década das Nações

Unidas para o desenvolvimento623; f) a Declaração e Programa de Ação sobre a

instauração de uma nova ordem econômica internacional624; g) a Carta dos direitos

                                                                                                                                                                               
615 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 43.
616 NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law. In AMARAL JR., Alberto
do (org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 210.
617 NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law. In AMARAL JR., Alberto
do (org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 211.
618 Resolução 1514 (XV) de 14 de dezembro de 1960.
619 Resolução 1710 (XVI) de 19 de dezembro de 1961.
620 Resolução 1803 (XVI) de 1962.
621 Resolução 1820 (XVII) de 18 de dezembro de 1962.
622 Resolução 1995 (XIX) de 1964.
623 Resolução 2626 (XXV) de 24 de outubro de 1970.
624 Resolução 3201 e 3202 (S-VI) de 1° de maio de 1974.
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econômicos e deveres dos Estados625; h) a Estratégia para a terceira Década das Nações

Unidas para o desenvolvimento626.

Como se vê, todas essas resoluções referidas por Salem Hikmat Nasser estão vinculadas ao

fenômeno do desenvolvimento e ao processo que culminou com o surgimento do Direito

Internacional do Desenvolvimento e do Direito Internacional ao Desenvolvimento. A elas

poderíamos citar muitas outras resoluções e documentos, já mencionados quando

estudamos o surgimento do direito ao desenvolvimento, que podem ter tido a pretensão de

veicular um costume selvagem, como, por exemplo: a) a Declaração Sobre o Progresso e

Desenvolvimento Social627; b) a Declaração Sobre Raça e Preconceito Racial628; c) a

Resolução 34/46, de 23 de novembro de 1979, através da qual a Assembléia Geral da

ONU, ao apreciar o relatório do Secretário-geral sugerido pela Resolução 4 (XXXIII) da

Comissão de Direitos Humanos sobre as dimensões internacionais do Direito ao

Desenvolvimento, enfatizou, pela primeira vez em um texto oficial e de forma expressa,

que o direito ao desenvolvimento é um direito humano, e, além disso, que a igualdade de

oportunidade para o desenvolvimento é uma prerrogativa das nações e dos indivíduos que

as integram629; d) a Declaração das Nações Unidas sobre Direito ao Desenvolvimento, de

04 de dezembro de 1986630, e Resolução 41/133, da mesma data, que a acompanhou,

segundo a qual a concretização desse direito requer a combinação de esforços no âmbito

nacional e internacional; e) a Declaração Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio

92631; f) a Resolução 48/141, de 1993, que criou o posto do Alto Comissariado para os

Direitos Humanos das Nações Unidas, a qual faz várias referências ao direito ao

desenvolvimento632; g) a Declaração e o Programa de Ação de Viena aprovados por

consenso na Conferência Mundial de Direitos Humanos de 1993, reafirmando o direito ao

desenvolvimento, como direito universal e inalienável e integrante dos direitos humanos

fundamentais,633; h) o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e

                                                          
625 Resolução 3281 (XXIX), de 12 de dezembro de 1974.
626 Resolução 35/56 de 5 de dezembro 1980.
627 Resolução 2542 (XXIV), de 11 de dezembro de 1969. Destacamos o seguinte trecho do preâmbulo:
“Emphasizing the interdependence of economic and social development in the wider process of growth and
change, as well as the importance of a strategy of integrated development which takes full account at all
stages of its social aspects” .
628 E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1, annex V, 1982.
629 A/RES/34/46.
630 A/RES/41/128.
631 A/CONF.151/26 (Vol. I), de 1992.
632 A/RES/48/141.
633 A/CONF.177/20/REV.1.
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Desenvolvimento do Cairo, de 1994634; i) o Programa de Ação resultante da Reunião da

Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social de Copenhague, em 1995635; j) a

Declaração de Pequim, adotada na IV Conferência Mundial sobre a Mulher: Igualdade,

Desenvolvimento e Paz, em 1995636; k) a Declaração de Istambul, de 1996, fruto da II

Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos637; l) a Declaração do

Milênio, firmada em 18 de setembro de 2000638; m) a Declaração das Nações Unidas sobre

os Direitos dos Povos Indígenas639.

Há, ainda, várias resoluções de órgãos internos da ONU. É o caso da Comissão de Direitos

Humanos da ONU, cujas resoluções foram importantes no processo de afirmação do

direito ao desenvolvimento, podendo ser citadas, por exemplo, a Resolução n° 2 (XXXI)

de 10 de fevereiro de 1975, a Resolução n° 4 (XXXIII) de 21 de fevereiro de 1977, que

teria sido o primeiro documento oficial a mencionar o direito ao desenvolvimento640 e a

Resolução n° 5 (XXXV) de 02 de março de 1979.

Não se pode afirmar que todos esses documentos tiveram, individualmente, a pretensão de

veicular um costume instantâneo. A generalização da idéia de que todo e qualquer

documento não convencional aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas ou por

plenários das diversas instâncias, órgãos e conferências da ONU produz costume selvagem

pode dificultar o processo evolutivo das relações internacionais. O temor de que uma

simples resolução ou declaração tenha força idêntica à de um tratado fará com que a

obtenção de consensos, ainda que frágeis, se torne um processo muito mais difícil. Caso

isso ocorra, além de se mostrar infrutífero para fins da produção de costumes, tarefa que

terminará dificultada, colocará sérios obstáculos a outros mecanismos importantes do

direito internacional, como é o caso do soft law, que será visto adiante.

Por outro lado, a pretensão de produzir efeitos costumeiros imediatos deve ter ocorrido no

processo de produção de ao menos alguns dos documentos acima elencados, o que

permitiria identificar o costume internacional como fonte do direito ao desenvolvimento.

                                                          
634 A/CONF.171/13/Rev.1.
635 A/CONF.166/L.3/Add.1.
636 A/CONF.177/20/REV.1.
637A/CONF.165/14, de 7 de agosto de 1996.
638 A/RES/55/2.
639 A/61/L.67.
640 Cf. ISA, Felipe Gómez. El Derecho al Desarrollo como Derecho Humano. In BERBOSA, Carlos, ISA,
Felipe Gómez, SEBASTIÁN, Luis de, VITORIA, F. Javier, SAÉZ, Pedro, MESA, Manuela. Derechos
Humanos e Desarrollo. Bilbao: Ediciones Mensajero, 1999, p. 34.
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Entretanto, ainda que assim não se conclua, é certo que o rol de documentos acima, aliado

a resoluções e a outros textos anteriores, revela que o Direito ao Desenvolvimento

indiscutivelmente se incorporou ao costume internacional ao menos sob o modelo

tradicional, comum, que exige um tempo razoável para a sua configuração. De fato, os

documentos enumerados demonstram que estamos diante de uma firme opinio juris sobre o

tema, que perdurou por um longo tempo e aliou-se à prática, preenchendo, assim, os

elementos objetivo e subjetivo. Essa prática pode ser demonstrada, dentre outros

elementos, pela proliferação dos relatórios de desenvolvimento humano do Programa das

Nações Unidas Para o Desenvolvimento por todo o mundo, os quais inclusive contam com

a colaboração dos Estados, os quais são publicados regularmente desde 1991.

Vale à pena relembrar que não deve causar espanto a afirmação de que direitos humanos

podem ser afirmados juridicamente a partir de processos costumeiros deflagrados a partir

de resoluções da Assembléia Geral da ONU641, das deliberações do Conselho Econômico e

Social e da Comissão de Direitos Humanos. Esses documentos estão na origem de diversos

costumes, inclusive no campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, não se

podendo perder de vista que, como já dito, uma das teses que justificam o reconhecimento

da existência de força jurídica vinculante à Declaração Universal dos Direitos do Homem

considera que aquele documento integra o direito costumeiro internacional, tendo inclusive

a Corte Internacional de Justiça decidido expressamente neste sentido642.

1.6.3. O direito ao desenvolvimento como princípio geral do direito

                                                          
641 “Dessa forma, as resoluções da Assembléia Geral da ONU são consideradas hoje uma importante etapa na
consolidação de costumes de Direito Internacional dos Direitos Humanos existentes, tendo contribuído
também na formação de novas regras internacionais, como demonstram as diversas convenções
internacionais de direitos humanos, originariamente resoluções da Assembléia Geral” (RAMOS, André de
Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.
55). “As resoluções não figuram expressamente na enumeração do artigo 38 do Estatuto da Corte, mas como
eventual manifestação do costume podem ser invocadas” (SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e,
ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 15ª edição, revista e atualizada por Paulo
Borba Casella. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 26).
642 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, p. 55. Vide, também, PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito
Constitucional Internacional. 5ª edição, revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Max Limonad, 2002, pp.
151-156. Um excelente apanhado das posições contrárias e favoráveis ao reconhecimento da força jurídica
vinculante da Declaração Universal pode ser encontrado em LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos Humanos,
Estado de Derecho y Constitucion. 5a edição. Madrid: Tecnos 1995, pp. 77-97.
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O Direito Internacional também pode ter sua fonte nos princípios gerais de direito,

reconhecidos pelas nações civilizadas. Os princípios gerais do direito, segundo

Hildebrando Accioly, são as normas de justiça objetiva que servem de fundamento para o

direito643. O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ao fazer menção a

nações civilizadas, revela o paradigma vigente à época da sua elaboração, quando ainda se

acreditava em um processo evolutivo único para todas as sociedades, distinguindo-se entre

aquelas que se encontravam em um estágio adiantado e as que ainda estavam em estágios

mais incipientes644. Atualmente, em um mundo pluralista e multicultural, o paradigma do

determinismo cultural não mais persiste645. Segundo Cançado Trindade, a expressão países

civilizados tinha um cunho eurocêntrico, e hoje deve ser entendida como alusão àqueles

Estados que tenham um efetivo respeito pelo Direito Internacional e pelos direitos

humanos de todos aqueles que se encontram sob suas respectivas jurisdições646.

O papel central do Estado na afirmação dos direitos humanos tem ocupado os principais

debates nos últimos anos. A relação entre ambos, porém, é antiga, como prova a simbiose

entre a teoria dos direitos humanos e o constitucionalismo, cujos processos evolutivos são

paralelos. Os Estados modernos são regidos e organizados por constituições, as quais,

tomadas em seu sentido jurídico647, ocupam o ápice do ordenamento jurídico, não podendo

ser contrariadas por normas legais de nenhuma outra natureza. E, como afirma Canotilho,

um dos elementos da constituição moderna é a declaração de um conjunto de direitos

fundamentais e das suas garantias648. Constituição e direitos fundamentais são categorias

indissociáveis, a ponto do conceito de inconstitucionalidade material não poder ser

desvinculado dos princípios superiores de justiça, igualdade e dignidade da pessoa

humana, como adverte Paulo Bonavides649. Vê-se, assim, que o papel dos Estados na

                                                          
643 ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 11ª edição. São Paulo: Saraiva, 1986,
p. 3.
644 Francisco Rezek, entretanto, afirma que não houve intenção discriminatória, e que a menção foi feita no
sentido de que só pode haver ordem jurídica da qual se podem depreender princípio na civilização (REZEK,
Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 133).
645 Sobre determinismo cultural e desenvolvimento vide: Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, pp. 18-19.
646 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 55. O autor traz, ainda, uma
excelente exposição sobre as principais discussões acerca dos princípios gerais de direito (pp. 54-57).
647 Sobre o sentido jurídico de Constituição, ver KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins
Fontes, 1987, pp. 240-242.
648 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria
Almedina, 1998, p. 46.
649 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 553.
Sobre o papel dos direitos fundamentais na interpretação da Constituição, vide ANJOS FILHO, Robério
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atualidade está intrinsecamente ligado à realização e garantia de direitos fundamentais

daqueles que se encontram sob suas jurisdições.

Nessa perspectiva, é indiscutível que a proteção aos direitos humanos é um fator presente

no Direito interno de todos os Estados, o que o aproxima do entendimento de que se trata,

efetivamente, de um princípio geral de direito. Como se sabe, a presença nos direitos

internos dos Estados é um guia seguro para a identificação de um princípio geral de

direito650.

Diante, disso, é possível concluir, em consonância com a lição de André de Carvalho

Ramos, que a proteção de direitos humanos é um princípio geral do direito. Lembra o

autor, inclusive, que esta é uma conclusão reconhecida em decisões da Corte Internacional

de Justiça651. Porém, como o mesmo adverte652, certamente os Estados e parte da doutrina

não aceitariam a argumentação de que todos os direitos humanos são princípios gerais de

direito, mesmo diante da sua indivisibilidade, pois o consenso internacional difere quanto

aos vários direitos humanos quando individualmente considerados: o consenso quanto o

respeito ao direito à vida é diferente daquele relativo à nacionalidade, à intimidade ou à

vida privada.

Entretanto, embora nem todos os direitos humanos possam ser princípios gerais de direito

está firme que alguns deles podem atingir esse estágio.

Ao nosso ver, o direito ao desenvolvimento, entendido para além da sua dimensão

puramente econômica, reúne as condições de ser galgado à categoria de princípio geral de

direito. A expressão princípios gerais de direito, como lembra Cançado Trindade,

inegavelmente estabelece um liame entre o Direito Interno e o Direito Internacional653.

Como se sabe, o direito ao desenvolvimento possui essas duas projeções, dizendo respeito

não só ao cenário internacional, mas também ao âmbito interno de cada um dos Estados.

                                                                                                                                                                               
Nunes dos. Direitos Fundamentais e Hermenêutica Constitucional. In Revista dos Mestrandos em Direito
Econômico da UFBA, n° 7, Salvador, jan.-dez. 1999, pp. 293-330.
650 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 56.
651 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, pp. 56-57.
652 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, p. 57.
653 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 56.
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Embora escape aos objetivos do presente trabalho realizar um estudo profundo de direito

comparado para testar a hipótese de maneira mais contundente, é possível verificar, a partir

da crescente preocupação dos Estados em geral com as questões jurídicas referentes ao

desenvolvimento humano e aos direitos básicos a ele inerentes, cada vez mais presentes no

plano constitucional e infraconstitucional dos diversos países, que o direito ao

desenvolvimento se encontra hoje difundido em escala global, ainda que nem sempre de

maneira expressa.

Uma das funções clássicas do Direito é dar cada um o que é seu, o que ficou consagrado

na conhecida expressão latina suum cuique tribuere. Considerando o surgimento do Estado

de bem-estar social e dos direitos de segunda e terceira dimensões, é direito de cada um a

realização dos deveres de prestação estatal correlatos. Logo, é uma questão básica de

realização de justiça garantir o direito a uma vida plena e ao gozo de uma liberdade

alargada, os quais são requisitos da concretização da dignidade da pessoa humana, que, por

sua vez, é entendida hoje como fundamento do próprio Direito. Tais requisitos, como visto,

vinculam-se ao conceito de desenvolvimento humano, e, também, ao direito ao

desenvolvimento.

Além disso, as razões acima também indicam que não há como desvincular o direito ao

desenvolvimento da idéia de proteção dos direitos humanos. Sendo assim, afirmar que a

proteção dos direitos humanos é um dos princípios gerais de direito é conferir essa

qualidade também ao direito ao desenvolvimento.

1.6.4. O direito ao desenvolvimento na doutrina

A doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações também é fonte do direito

internacional, embora como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. É

verdade que a condição de meio auxiliar terminou por relegar à doutrina um papel modesto

no direito internacional em geral, mas isso não lhe tira a utilidade, inclusive como reforço a

outras fontes.

Cabe anotar, ainda, que essa realidade do Direito Internacional em geral é atenuada no

Sistema Regional Interamericano, ao qual pertencemos. Cançado Trindade registra, a esse
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respeito, que no Sistema Interamericano a doutrina e as resoluções das conferências

internacionais americanas têm um relevo maior do que aquele que lhe é conferido em

outros sistemas, tanto na formação de normas convencionais quanto no que diz respeito a

normas costumeiras654.

O direito ao desenvolvimento tem inegável lastro na doutrina. A própria formulação da

expressão direito ao desenvolvimento e as suas bases conceituais surgiram em um texto

doutrinário. Como vimos, foi o jurista senegalês quem por primeiro utilizou a expressão,

quando proferiu a conferência inaugural do Curso de Direitos Humanos do Instituto

Internacional de Direitos do Homem de Estrasburgo em 1972, a qual terminou publicada

com o título de O direito ao desenvolvimento como um direito do Homem655. Também já

mencionamos que no mesmo ano o professor espanhol Juan Antonio Carrillo Salcedo

redigiu e publicou um artigo sobre o direito ao desenvolvimento, visto como um direito

humano e um direito dos povos656.

A partir daí a doutrina se ocupou largamente do tema, tendo decisiva influência na

consolidação do direito ao desenvolvimento.

Vale lembrar ainda que um importante documento no processo de reconhecimento do

direito ao desenvolvimento foi o estudo feito em 1979 pelo Secretário-Geral das Nações

Unidas sobre as dimensões internacionais desse direito. Esse estudo afirma textualmente

que dentre as fontes da sua preparação constam estudos de reconhecidos doutrinadores657,

e faz inúmeras citações doutrinárias a respeito do direito ao desenvolvimento por todo o

texto.

Ainda no ano de 1979 foi realizado, entre os dias 16 e 18 de outubro, o famoso Colóquio

da Academia de Direito Internacional de Haia e pela Universidade das Nações Unidas, que

teve o direito ao desenvolvimento como tema central, com a participação de vários

                                                          
654 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 34.
655 M’BAYE, Keba. Le droit au développement comme um droit de l’homme. Revue des droits de l’homme,,
vol. V, 1972, pp. 505-534.
656 SALCEDO, Juan Antonio Carrillo. El derecho al desarrollo como derecho de la persona humana. In
Revista Española de Derecho Internacional, vol. XXV, 1972, pp. 119-125. Apud Hector Gross ESPIELL. El
Derecho al Desarrollo como un Derecho Humano. In Revista de Estudios Internacionales, Número 1,
janeiro-Março de 1980, p. 45.
657 “In the preparation of the study the Secretary-General has also utilized published material and written
statements from the following sources: (…) (iii) the writings of recognized scholars; (…)” (E/CN.4/1334, §
10).
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doutrinadores, alguns dos quais haviam sido citados no mencionado relatório do

Secretário-Geral das Nações Unidas. As conferências realizadas foram publicadas em

forma de artigos, juntamente com os debates, em obra que ficou a cargo de René-Jean

Dupuy658, e que influenciou largamente as discussões futuras e a cristalização do direito ao

desenvolvimento. Não é à toa que Philip Alston chegou a afirmar que o fato da Academia

de Direito Internacional de Haia realizar um colóquio sobre o Direito ao Desenvolvimento

constitui em si mesmo uma importante fonte desse direito659.

A literatura atual sobre o tema é vastíssima, como se pode perceber nas menções aos

diversos trabalhos de autores de vários países que perpassam o presente texto. É certo que

não há consenso doutrinário sobre muitos dos aspectos concernentes ao direito ao

desenvolvimento, e sequer há unanimidade sobre a sua existência. Mas é bom lembrar que

não se exige a unanimidade para o reconhecimento de direitos, e que é próprio do processo

dialético a existência de opiniões divergentes que revelam as mais diversas tensões

filosóficas e ideológicas, o que é absolutamente comum ao processo de evolução do

Direito, que, não custa relembrar, pode ser visto como pura linguagem.

Fato é que a esmagadora maioria dos autores que escreveram sobre o direito ao

desenvolvimento nas últimas décadas não duvida da sua existência, como se pode observar

nas diversas fontes citadas no presente trabalho, estando os debates atuais mais centrados

em temas como conteúdo, sujeitos, aferição e implementação.

1.6.5. O direito ao desenvolvimento na jurisprudência

Assim como a doutrina, a jurisprudência, entendida essa como o conjunto de decisões

judiciais e arbitrais, também é considerada uma fonte auxiliar do Direito Internacional. As

                                                          
658 DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18
octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979.
659 Résumé des débats. Première partie. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan
international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye,
1979, p. 129.
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decisões judiciais podem ser emanadas de tribunais internacionais, de tribunais

administrativos internacionais, ou de tribunais nacionais660.

A jurisprudência, em geral, tem se ocupado cada vez mais com questões relativas aos

direitos humanos, especialmente a partir do último século, quando se intensificou o

fenômeno da politização do Poder Judiciário, à luz de diversos fatos históricos, políticos e

jurídicos, como o surgimento do paradigma de Estado Social, da segunda e terceira

dimensões de direitos fundamentais, das demandas coletivas e difusas. O poder Judiciário,

assim, passou a ser chamado a intervir em uma série de demandas voltadas à proteção dos

direitos fundamentais, dentre as quais merecem destaque aquelas de cunho social e que

tinham como cerne o dever estatal vinculado a prestações positivas, embora não se possa

esquecer que entre os diversos países há imensas diferenças culturais em relação à

aceitação do discurso sobre direitos humanos661, bem como à concepção desses, o que

obviamente termina tendo reflexos nos tribunais e em suas decisões, não se podendo falar

de uma uniformidade geral sobre tais temas.

Nesse contexto, é natural que direitos intimamente vinculados ao desenvolvimento humano

sejam cada vez mais apreciados judicialmente nos diversos países, gerando uma miríade de

decisões sobre o tema662.

A Construção de um Sistema Internacional de Direitos Humanos, de outro lado, veio

acompanhada da criação de tribunais e cortes internacionais, sendo um dos grandes

desafios da atualidade a expansão desse sistema, de maneira que seja possível proporcionar

                                                          
660 Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 58. Lembra o autor que a doutrina
reconheceu a ênfase horizontal do ordenamento jurídico internacional, cuja descentralização, aliada à
interação entre as ordens jurídicas interna e internacional, permite aos tribunais nacionais exercerem
importante função, de maneira que em várias decisões da Corte Internacional de Justiça há menção à
jurisprudência interestatal.
661 São conhecidos os debates entre os defensores da universalidade e os adeptos do relativismo cultural,
assim como as correntes que buscam conciliar os discursos, como é o caso de Boaventura de Sousa Santos,
que propõe uma aproximação intercultural. Dentre os diversos textos do sociólogo português sobre o tema,
vide SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma concepção intercultural dos direitos humanos. In
SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flávia (coords.). Igualdade, diferença e direitos
humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 3-45.
662 Saliente-se, inclusive, que as dificuldades normalmente encontradas em relação à aceitação do discurso
dos direitos humanos nem sempre se repetem especificamente em relação ao direito ao desenvolvimento,
tendo em vista que mesmo países culturalmente diversos o têm reconhecido: “Within the United Nations
System, the Islamic States have advanced international law, with emphasis on political and economic
sovereignty, the right to self-determination, devolution of rights and responsibilities, and a right to
development” (UK Centre for Legal Education. Manual on Teaching Islamic International Law. 1st Draft
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o acesso direto da pessoa que seja violada em seus direitos humanos às cortes

internacionais663. Dentre os principais tribunais podemos destacar a Corte Internacional de

Justiça, a Corte Européia de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos

Humanos. Em todos esses órgãos há uma tendência à valorização cada vez maior das suas

próprias decisões anteriores, as quais ajudam a formar a jurisprudência internacional.

O direito ao desenvolvimento, embora não tenha um rico histórico de citações expressas

nas decisões e nos votos, tem vários de seus elementos afirmados na jurisprudência

internacional e em muitos tribunais nacionais. Além disso, tem sido utilizado em diversas

fundamentações das partes.

Cançado Trindade anota que já há reconhecimento judicial do direito ao desenvolvimento,

referindo-se ao caso da Delimitação Marítima entre Guiné e Guiné-Bissau, em cujo Laudo

de 18 de fevereiro de 1983 o Tribunal Arbitral que o decidiu se refere às reivindicações

legítimas das partes como Estados em desenvolvimento e ao direito dos povos relativos a

um nível de desenvolvimento econômico e social que preserve de maneira plena a sua

dignidade664.

A Corte Internacional de Justiça, por exemplo, em recente decisão, afirmou que a

disposição de tratado bilateral que prevê o desenvolvimento de cooperação no campo

econômico, monetário, social e cultural encerra obrigação de direito, e embora se refiram à

realização de aspirações não são desprovidas de conteúdo legal. Afirma, ainda, que as

obrigações jurídicas podem ser articuladas como obrigações de conduta ou de cooperação,

e que podem dizer respeito ao alcance de certos objetivos definidos como o progresso em

uma variedade de campos ou como questões relativas à paz e segurança665. Ao nosso ver, a

                                                                                                                                                                               
Copy. UKCLE, 2008, p. 29). Esse reconhecimento, entretanto, não necessariamente abrange vários aspectos
conceituais tidos como inerentes ao direito ao desenvolvimento nas culturas ocidentais.
663 Destaque-se, nesse ponto, o artigo 23 do novo regulamento da Corte Interamericana de Justiça, adotado
em 2000, que trata da participação das supostas vítimas, permitindo que depois de admitida a demanda as
mesmas, seus familiares ou seus representantes devidamente acreditados possam apresentar suas petições,
argumentos e provas de forma autônoma durante todo o processo. Texto disponível em
http://www.corteidh.or.cr/regulamento.pdf, acesso em 31/07/2008. Na doutrina, vide TRINDADE, Antônio
Augusto Cançado. Le nouveau règlement de la cour interaméricaine dês droits de l’homme: quelques
réflexions sur la condition de l’individu comme sujet du droit international. In TRINDADE, Antônio
Augusto Cançado. A humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 142-156.
664 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Paralelo dos Sistemas de
Proteção Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, pp. 185-186.
665 “The Court observes that, notwithstanding the broad intention to promote mutual respect as described in
Article 1 of the Treaty of 1977, the principal objective of the Treaty is the development of co-operation in the
economic, monetary, social and cultural fields. Its substantive provisions speak of objectives to be attained,
friendship to be fostered and goodwill to be developed. While these provisions refer to the realization of
aspirations, they are not bereft of legal content. The respective obligations of the Treaty are obligations of
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partir do entendimento da corte resta claro que disposições sobre aspirações e metas de

progresso e desenvolvimento econômico, monetário, social e cultural, quando

convencionadas, geram direitos.

É provável que em um futuro muito próximo tenhamos a menção expressa ao direito ao

desenvolvimento em uma decisão da Corte Internacional de Justiça, tendo em vista que o

mesmo foi expressamente invocado por Hector Gross Espiell como um dos fundamentos

de defesa do Uruguai em recente audiência relativa ao processo movido pela Argentina e

que se refere à construção de duas fábricas de celulose nas margens do Rio Uruguai, na

divisa entre os dois Estados666.

Anote-se, por oportuno, que essa não foi a primeira vez em que o direito ao

desenvolvimento fui utilizado como argumento das partes na Corte Internacional de

Justiça. O mesmo foi deduzido tanto por Portugal como pela Austrália em caso no qual o

primeiro acusava a segunda de desrespeitar não só o seu direito de administração sobre o

Timor Leste, mas também o direito à auto-determinação do povo daquele país. Dentre os

motivos da alegada violação estava a assinatura de um Tratado entre Austrália e Indonésia,

que ocupava militarmente o Timor Leste, criando uma zona de cooperação. Argumentando

a favor de Portugal, em 31 de janeiro de 1995 o professor Dupuy invocou o direito ao

desenvolvimento, tendo como base a declaração das Nações Unidas e a Resolução que a

adotou, afirmando-o como fonte da soberania dos povos e dos Estados sobre os recursos

naturais667. Em audiência pública realizada no dia 09 de fevereiro de 1995, o professor

Derek Bowett, agora em prol dos argumentos da Austrália, também invocou o direito ao

                                                                                                                                                                               
law, articulated as obligations of conduct or, in this case, of co-operation, of a broad and general nature,
committing the Parties to work towards the attainment of certain objectives defined as progress in a variety of
fields, as well as in matters relating to peace and security. These goals are to be achieved by the employment
of certain procedures and institutional arrangements. That France has ratified the Treaty without finding it
necessary to submit it for parliamentary approval does not alter the fact that the Treaty creates legal
obligations of the kind just described” (Case Concerning Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal
Matters, Djibouti v. França, § 104. Julgamento de 04 de junho de 2008. Grifamos. Texto disponível em
http://www.icj-cij.org/docket/files/136/14550.pdf, acesso em 01/08/2008).
666 Trata-se do caso Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguai). O trecho mencionado é o
seguinte: “This steadfast attachment on the part of Uruguay to respect for the environment and for individual
and collective rights to a healthy, ecologically balanced environment is matched with the will to safeguard, in
a way which is both harmonious and coherent, its right to development, which too figures among human
rights, in order to ensure its economic and social growth and its human development”. O registro da
audiência, que ocorreu no dia 08/06/2008, está no documento CR 2006/47 (traduction), p. 3, disponível em
http://www.icj-cij.org/docket/files/135/13129.pdf, acesso em 01/08/2008.
667 CR 95/3 (Traduction), pp. 16-17. Texto disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/84/5332.pdf,
acesso em 01/08/2008.
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desenvolvimento668. Um dia depois, a Austrália, em argumentação apresentada pelo

professor Alain Pellet, afirmou que ao assinar o Tratado com a Indonésia exercia um

direito que lhe pertencia, e, ao mesmo tempo, exercia um dever para com o povo

australiano, promovendo o seu desenvolvimento, conforme estabelecido no artigo 3°, § 1°

da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento adotada pela Assembléia Geral da

ONU, o qual seria um direito humano inalienável dos povos669. A Corte, entretanto,

encerrou o caso por força da admissão da preliminar de ausência de jurisdição, e não

enfrentou o mérito670. Em outro caso, decidido recentemente pela Corte Internacional de

Justiça, um dos argumentos levantados pela Nicarágua contra Honduras para justificar

determinado método de medição de áreas marítimas foi o de que este seria capaz de

assegurar o adequado exercício do direito ao desenvolvimento das partes671.

O juiz Ramon Fogel, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, deixou registrado a

sua concordância com a posição da Comissão de Direitos Humanos da Organização das

Nações Unidas no sentido de que a as situações de pobreza extrema afetam todos os

direitos humanos, sejam eles civis, culturais, econômicos e políticos, assim como o direito

ao desenvolvimento, já que todos têm a pessoa humana como sujeito central672.

Aquela mesma Corte, no Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana,

decidiu no sentido da violação pelo Estado do dever de desenvolvimento progressivo,

previsto no artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos, fazendo uma série de

                                                          
668 CR 95/10, pp 21 e 35. Texto disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/84/5318.pdf, acesso em
01/08/2008.
669 “In concluding the Treaty of 11 December 1989 - 1 hesitate to add ‘with Indonesia’, since Portugal would
have us not mention that absent party - in concluding this Treaty therefore, Australia simply exercised a right
belonging to it. At the same time, it discharged a duty, the duty incumbent on it vis-à-vis the Australian
people, of promoting their development, since, as stated in Article 3, paragraph 1, of the Declaration on the
Right to Development, adopted by the General Assembly on 4 December 1986, ‘States have the primary
responsibility for the creation of national and international conditions favourable to the realization of the
right to development’, an inalienable human right of peoples (Article 1, paragraph 1)” In CR 95/11
(Traduction), pp. 13-14, disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/84/5371.pdf, acesso em
01/08/2008.
670 Um resumo do caso, feito pela própria Corte Internacional de Justiça, pode ser encontrado em
http://www.icj-cij.org/docket/files/84/6951.pdf, acesso em 01/08/2008.
671 Case Concerning Territorial and Maritime Dispute Between Nicaragua and Honduras in the Caribbean
Sea (Nicaragua v. Honduras), § 290, julgado em 08 de outobro de 2007. Texto disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/120/14075.pdf, acesso em 01/08/2008.
672 Corte Interamerica de Direitos Humanos, Caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai, sentença
de 17 de junho de 2005, voto em separado do Juiz Ramon Fogel, § 28, nota 252, texto disponível em
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.doc, acesso em 01/08/2008.
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considerações que abordam temas diretamente ligados ao direito ao desenvolvimento,

como o dever de prover educação primária gratuita673.

A Corte Européia de Direitos Humanos, embora tenha considerável jurisprudência na

matéria de direitos humanos em geral, ainda não teve a oportunidade de abordar

especificamente o direito ao desenvolvimento em suas decisões.

Nota-se, assim, que ainda é tímida a jurisprudência específica sobre o direito ao

desenvolvimento, embora seja possível que em um futuro próximo esse quadro seja

alterado.

1.6.6. O direito ao desenvolvimento como obrigação erga omnes

Conforme André de Carvalho Ramos, a obrigação erga omnes é a que protege valores de

toda a comunidade internacional, fazendo nascer o direito dos Estados exigir o seu

cumprimento. Há, destarte, um direito subjetivo da comunidade internacional como um

todo em vê-lo respeitado674. Os valores essenciais que guiam a comunidade internacional

ganham assim importante proteção.

Lembra ainda o autor que o leading case foi o caso Barcelona Traction, movido pela

Bélgica contra a Espanha na Corte Internacional de Justiça, na qual foi feita a distinção

entre obrigações derivadas de relações bilaterais e multilaterais entre Estados e obrigações

que, por força de conterem valores comuns, são devidas por um Estado diante de todos os

demais. A comunidade internacional, assim, tem interesse jurídico em que tais obrigações

sejam cumpridas675.

A nota caracterizadora de uma obrigação erga omnes é o seu conteúdo essencial, do qual

deriva a exigibilidade do seu cumprimento. Esses valores essenciais têm as suas origens no

                                                          
673 Corte Interamerica de Direitos Humanos, Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana,
sentença de 08 de setembro de 2005, § 185, texto disponível em
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.doc, acesso em 01/08/2008.
674 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, pp. 71-72.
675 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, pp. 72-73.
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Direito Internacional contemporâneo, que protege os direitos humanos a partir de

disposições costumeiras ou convencionais.

O conceito, portanto, é o de que certas violações às normas do direito internacional que

tratam de temas como não-agressão, genocídio, escravidão e direitos humanos são tão

graves que ofendem ao conjunto de todos os Estados. Não se pode deixar de apontar que

subjacente a essa idéia encontra-se ainda que indiretamente uma visão de universalidade

dos direitos, que obrigam a todos os Estados.

A universalidade é, ao lado da solidariedade, uma das duas características básicas das

obrigações erga omnes, segundo Mauricio Ragazzi. A universalidade significa que as

obrigações erga omnes são obrigatórias para todos os Estados; a solidariedade implica no

fato de que todos os Estados têm interesse na proteção e cumprimento dessas

obrigações676.

Conforme a decisão do caso Barcelona Traction, a Corte Internacional de Justiça entendeu

que as obrigações erga omnes podem derivar também dos princípios e regras relativos aos

direitos básicos da pessoa humana. Cançado Trindade lembra, a respeito, que a

argumentação da Nova Zelândia no caso dos testes nucleares era no sentido de que as

atividades francesas neste sentido na região do pacífico sul violavam também o direito de

todos os membros da comunidade internacional a que nenhum teste nuclear produzindo

fallout radioativo fosse realizado677. Em outro texto, o mesmo autor defende que uma das

necessidades a serem preenchidas no longo caminho da consolidação do movimento

universal irreversível em prol dos direitos humanos é justamente desenvolver as obrigações

erga omnes de proteção do ser humano, tomando os direitos fundamentais como parte

integrante do jus cogens, disseminando o papel da sociedade civil na construção de uma

cultura universal de observância dos direitos humanos678.

Nessa ótica, a consolidação do entendimento de que o desenvolvimento constitui um

direito de todos os Estados é uma peça-chave para que os direitos humanos sejam

                                                          
676 RAGAZZI, Maurizio. The Concept Of International Obligations Erga Omnes. Oxford: Oxford University
Press, 2000, p. 1-17.
677 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A formação do Direito Internacional contemporâneo:
reavaliação crítica da teoria clássica de suas “fontes”. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A
humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 50-51.
678 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. La humanización del derecho internacional y los limites de la
razón de estado. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito Internacional. Belo
Horizonte: Del Rey, 2006, p. 125.
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concretizados, em especial no que diz respeito à efetivação da igualdade e da justiça

redistributiva. Não é à toa, portanto, que parte da doutrina aponta que o direito ao

desenvolvimento pode ser considerado uma obrigação erga omnes. É o caso, por exemplo,

de Mohammed Bedjaoui679. Maurizio Ragazzi, de sua vez, em obra específica sobre as

obrigações erga omnes, após anotar que muitos autores defendem que o direito ao

desenvolvimento pode ter essa natureza, faz uma análise detalhada dessa possibilidade,

reconhecendo alguns elementos nesse sentido, razão pela qual entende que o direito ao

desenvolvimento pode ao menos ser considerado um candidato da doutrina internacional à

configuração como obrigação erga omnes, já que isso ainda não foi reconhecido

expressamente por decisões da Corte Internacional de Justiça680.

1.6.7. O direito ao desenvolvimento e o soft law

A expressão soft law pode ser compreendida a partir de dois sentidos distintos. Em

primeiro lugar, temos o que pode ser chamado de soft law material ou substancial, que,

conforme Salem Hikmat Nasser, relaciona-se com as normas jurídicas no que concerne às

suas características substanciais, às obrigações criadas, à precisão ou às conseqüências das

violações. Assim, as normas do direito internacional, inclusive aquelas previstas nos

tratados internacionais, serão caracterizadas como soft quando apresentarem ao menos uma

dessas características: generalidade excessiva, configurando princípios e não exatamente

obrigações jurídicas; ambigüidade ou incerteza na linguagem, gerando imprecisão na

correta identificação do seu alcance; inexigibilidade do seu conteúdo, pela previsão de

simples exortações e recomendações; déficit de capacidade de responsabilização e previsão

de tribunais que lhes confiram coercibilidade. Ainda segundo o autor, tais características,

em maior ou menor grau, estão presentes em todos os ramos do direito, e são mais comuns

no Direito Internacional, que poderia ser considerado um direito por natureza soft, no qual

proliferam expressões de relativa normatividade, motivadas pela necessidade de ação com

                                                          
679 Bedjaoui, Mohammed. Some Unorthodox Reflections on the "Right to Development". In: International
Law of Development: Comparative Perspectives. SNYDER, Francis G., SLINN, Peter (eds.). Abingdon:
Professional Books, 1985, pp. 87-116.
680 RAGAZZI, Maurizio, The Concept Of International Obligations Erga Omnes. Oxford: Oxford University
Press, 2000, pp. 145-151.
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foco no longo prazo, pela característica complexa dos problemas enfrentados, pela

abundância de soluções de compromisso entre os Estados681.

A segunda maneira de compreender a expressão soft law implica uma mudança grande de

paradigma no campo das fontes do Direito Internacional, pois se trata de reconhecer

obrigações exigíveis a partir de documentos produzidos em um contexto no qual a avença

não envolvia inicialmente a idéia de obrigatoriedade. Em outras palavras, significa admitir

que documentos ou mecanismos soft, não convencionais, criam normas de Direito

Internacional, pelo que podemos chamá-lo de soft law normativo682.

Dentre esses documentos encontramos as declarações, recomendações, diretrizes e

resoluções da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, ou de outros órgãos

daquele mesmo organismo, como o Conselho Econômico e Social. Também podem ser

citadas declarações, programas de ação e outros textos resultantes de encontros de cúpula,

de organismos internacionais ou de órgãos setoriais da ONU.

As decisões de organizações internacionais, ainda que não alcancem o quorum de

unanimidade, obrigam a todos os Estados que delas participam quando dizem respeito a

normas procedimentais ou de organização interna. Mas no paradigma tradicional do

Direito Internacional não há obrigatoriedade estrita alguma nas decisões que não sejam

organizativas ou procedimentais, que teriam no máximo valor no plano moral, como uma

espécie de disposição programática puramente política, destituída de dimensão jurídica.

Esse é o entendimento contestado pelo soft law normativo, sob o argumento de que algum

direito daí resulta, ao menos entendido como um direito em gestação683.

Impende relembrar, mais uma vez, que a formalidade não é uma exigência crucial da

identificação dos direitos humanos em geral, como sustenta Fábio Konder Comparato684.

                                                          
681 NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law. In AMARAL JR., Alberto
do (org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, pp. 213-215.
682 Cabe não confundir o soft law, em nenhuma das suas duas concepções, com o gentlement’s agreement.
Este último, diferentemente dos tratados, não é um compromisso de Estados com base no direito, mas sim um
acordo entre estadistas, de natureza pessoal, fundado na honra e dependente da continuidade dos estadistas no
poder. REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 18-
19.
683 NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law. In AMARAL JR., Alberto
do (org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 215.
684 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 224.
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Emerson Garcia anota que muito se evoluiu desde as antigas teorias voluntaristas do direito

internacional, fortemente ligadas ao conceito tradicional de soberania, segundo as quais a

existência e a obrigatoriedade do direito internacional se deviam à vontade singular ou

coletiva dos Estados, até se chegar ao reconhecimento de que existem regras de

observância imperativa que transcendem a vontade estatal. Diz o autor que para esse

processo contribuiu bastante o papel da Organização das Nações Unidas, cujas

deliberações são legitimadas pela congregação da quase totalidade dos Estados

existentes685.

Além disso, Perez Luño menciona que uma vez atendidos os pressupostos de validade que

presidem a criação normativa no seio da ONU não se pode descartar a significação jurídica

das recomendações da sua Assembléia Geral686. Vale lembrar, nesse sentido, que a

Declaração Universal de 1948 é mais conhecida pela população em geral do que os Pactos

Internacionais de Direitos de 1966.

Zalmai Haquani observa que para apreciar o grau de obrigatoriedade das recomendações,

especialmente aquelas de instâncias universais, como a Assembléia Geral das Nações

Unidas, e destinadas a criar direitos ou obrigações com relação aos Estados, conta menos a

natureza formal da resolução do que seu conteúdo e sua estrutura687.

Convém anotar, na esteira de Silvia Menicucci de Oliveira, que países desenvolvidos já

reconheceram que resoluções da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas são

capazes de criar direito. Os Estados Unidos, por exemplo, admitiu, em 1945, na Comissão

da Palestina, que as resoluções podem virtualmente criar direitos, e, como se não bastasse,

em 1975 o seu Departamento de Estado declarou que esses documentos quando adotados

por unanimidade e cumpridos pelos países evidenciam costumes688.

Sobre a importância política e jurídica das resoluções e de outros documentos, não se pode

deixar de considerar ainda que não só tratados e convenções influenciam o direito interno.

                                                          
685 GARCIA, Emerson. Influxos da Ordem Jurídica Internacional na Proteção dos Direitos Humanos: o
necessário redimensionamento da noção de soberania. In CAMARGO, Marcelo Novelino (org.). Leituras
Complementares de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 2a edição. Salvador: Edições Juspodivm,
2007, pp. 76-77.
686 LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. Madrid: Tecnos, 1995,
p. 84.
687 HAQUANI, Zalmai. Le Droit au Développment: Fondements et Sources. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le
droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de
Droit International de la Haye, 1979, p. 34.
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Instrumentos de soft law também podem fazê-lo. E caso gerem normas internas mais

favoráveis que as previstas em textos convencionais, podem se sobrepor a elas na esfera

daquele Estado, com base no princípio da norma mais benéfica689.

Especificamente no que diz respeito ao direito ao desenvolvimento, o mesmo é afirmado

largamente em um enorme número de documentos internos das Nações Unidas e de outras

organizações internacionais, em textos extraídos de reuniões internacionais de cúpula entre

chefes de Estado e de Governo690. Um documento importante foi o estudo feito pelo

Secretário-Geral das Nações Unidas sobre as dimensões internacionais desse direito, e que

foi objeto de resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas691. Nele está consignado

de maneira expressa que dentre as fontes utilizadas na sua preparação estavam relatórios de

várias conferências internacionais, seminários e outros encontros sobre temas relevantes

que haviam ocorrido recentemente, fazendo diversas referências a tais documentos692.

De lá para cá muitas outras já se somam, reforçando o rol de disposições do soft law

relativas ao direito ao desenvolvimento. Dentre estas encontramos a Declaração Sobre o

Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas, adotada pela Resolução 41/133 da

Assembléia das Nações Unidas, em 04 de dezembro de 1986. O seu preâmbulo, inclusive,

é expresso ao invocar os importantes Acordos, Convenções, Resoluções, Recomendações e

outros instrumentos das Nações Unidas e de suas agências especializadas relativos ao

desenvolvimento integral do ser humano, ao progresso econômico e social e

desenvolvimento de todos os povos, inclusive os instrumentos relativos à descolonização, à

prevenção de discriminação, ao respeito e observância dos direitos humanos e das

liberdades fundamentais, à manutenção da paz e segurança internacionais e maior

promoção das relações amistosas e cooperação entre os Estados de acordo com a Carta.

                                                                                                                                                                               
688 OLIVEIRA, Silvia Menicucci de. Barreiras Não Tarifárias no Comércio Internacional e direito ao
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 530-531, nota 44.
689 Sobre esse princípio, vide RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem
Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 106-110.
690 Um rol de resoluções que dizem respeito direta ou indiretamente ao direito ao desenvolvimento pode ser
encontrado em HAQUANI, Zalmai. Le Droit au Développment: Fondements et Sources. In DUPUY, René-
Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia:
Académie de Droit International de la Haye, 1979, pp. 35-40.
691 Resolução 34/46, de 23 de novembro de 1979, que enfatiza que o direito ao desenvolvimento é um direito
humano.
692 “In the preparation of the study the Secretary-General has also utilized published material and written
statements from the following sources: (…) (iv) the reports of various international conferences, seminars
and other meetings on relevant subjects held in recent years” (E/CN.4/1334, § 10).
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Segundo Francisco Rezek, decisões de órgãos internacionais de maior importância, que

não sejam procedimentais ou organizativas, só são obrigatórias para todos quando

alcançam a unanimidade, e, se majoritárias, obrigam apenas aqueles Estados da corrente

vitoriosa693. A partir desse ponto de vista, deve-se lembrar que embora não tenha havido

unanimidade na aprovação da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento, a

Declaração de Viena, que o reafirmou, foi adotada por consenso entre todos os Estados

presentes, o que, consoante Silvia Menicucci de Oliveira, permite concluir que o direito ao

desenvolvimento passou a ter maior apoio político694.

O soft law, ao nosso ver, ganha força com a crescente proliferação de mecanismos de

proteção extraconvencional, no bojo dos quais são produzidos relatórios que constituem

atualmente, conforme lembra André de Carvalho Ramos, uma fonte importante na

interpretação dos direitos humanos protegidos, contribuindo para consolidar a sua

dimensão internacional695. Nesse sentido, relembre-se que a Declaração sobre o Direito ao

Desenvolvimento influenciou decisivamente a visão de desenvolvimento humano adotada

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento696, e que esse programa

originou um grande sistema de avaliação e monitoramento sobre o tema, publicando

relatórios globais, regionais e nacionais, de ampla projeção.

Sublinhe-se, ainda, que também auxilia a consolidação do direito ao desenvolvimento

como norma jurídica a criação, pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas697,

do já referido mecanismo de follow up, por sugestão do Segundo Grupo de Trabalho Sobre

o direito ao desenvolvimento. A criação de mecanismos de follow up pode ser entendida

como um dos indícios da transformação de um valor social em uma norma jurídica

internacional698.

                                                          
693 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 138-
139.
694 OLIVEIRA, Silvia Menicucci de. Barreiras Não Tarifárias no Comércio Internacional e direito ao
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 517.
695 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, p. 133.
696 ALVES, José Augusto Lindgren. A Arquitetura Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: FTD,
1997, p. 210
697 E/CN.4/RES/1996/15, de 11 de abril de 1996.
698 Conforme lembra Silvia Menicucci de Oliveira, esse é o entendimento de Georges Abi-Saab (OLIVEIRA,
Silvia Menicucci de. Barreiras Não Tarifárias no Comércio Internacional e direito ao desenvolvimento. Rio
de Janeiro: Renovar, 2005, p. 527).
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Pode-se perceber, assim, que assiste plena razão a Salem Hikmat Nasser quando diz que o

tema do desenvolvimento fez parte do nascimento do soft law, e que sua projeção jurídica é

até hoje um dos ramos do direito que mais utilizam esses instrumentos699.

O soft law normativo, é certo, é alvo de muitas críticas, mas é inegável que pode exercer

um papel importante na cristalização de direitos humanos. Pode, inclusive, impulsionar a

formação de normas costumeiras700, como pudemos notar quando abordamos vários

documentos incluídos nesse processo em relação ao direito ao desenvolvimento.

1.6.8. O valor jurídico do direito ao desenvolvimento

Ao lado dos que aceitam a juridicidade do direito ao desenvolvimento há os que a negam,

produzindo uma dicotomia que, em linhas gerais, reflete a cisão norte-sul em assuntos

ligados ao tema do desenvolvimento701. Em uma posição de meio-termo, há, ainda, os que

o vêem como um direito em processo de positivação702, ou como obrigação meramente

moral. Como se pode notar a partir da exposição acima, são várias as teses jurídicas que se

alinham ao primeiro grupo e buscam extrair valor jurídico do direito ao

desenvolvimento703. Esse grupo ganhou um reforço importante em sua fundamentação a

                                                          
699 NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law. In AMARAL JR., Alberto
do (org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 216.
700 “A adoção de declarações solenes também contribuiu sobremaneira para a evolução desse campo do
direito internacional. Primeiramente, elas podem ser precursoras e orientar um processo ulterior de traty-
making e, em segundo lugar, as declarações, mesmo não-mandatórias, podem influenciar a conduta dos
Estados e, na medida em que forem bem sucedidas, podem levar à criação de um costume internacional,
expressando de forma normativa certos princípios cuja aceitação já era percebida” (FONSECA, Fúlvio
Eduardo. A convergência entre a proteção ambiental e a proteção da pessoa humana no âmbito do direito
internacional. In Revista Brasileira de Política Internacional, v. 50, n. 1, jan./jun. 2007. Brasília: Instituto
Brasileiro de Relações Internacionais, 2007, pp 121-138).
701 Para uma descrição das tendências dos acadêmicos sobre o direito ao desenvolvimento a partir da divisão
norte-sul, vide OLIVEIRA, Silvia Menicucci de. Barreiras Não Tarifárias no Comércio Internacional e
direito ao desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 530-531.
702 Sobre as posições possíveis na doutrina em geral, vide: ISA, Felipe Gómez. El Derecho al Desarrollo
como Derecho Humano. In BERBOSA, Carlos, ISA, Felipe Gómez, SEBASTIÁN, Luis de, VITORIA, F.
Javier, SAÉZ, Pedro, MESA, Manuela. Derechos Humanos e Desarrollo. Bilbao: Ediciones Mensajero,
1999, pp. 38-40; OLIVEIRA, Silvia Menicucci de. Barreiras Não Tarifárias no Comércio Internacional e
direito ao desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 525-532.
703 Há, ainda, outras teses no sentido da força normativa do direito ao desenvolvimento. Uma síntese do
pensamento de Mohammed Bedjaoui e de Anja Lindroos sobre esse tema, por exemplo, pode ser encontrada
em SPIELER, Paula Bartolini. Evolução histórica e conceituação do direito ao desenvolvimento. In Direito,
Estado e Sociedade, nº 22/23, Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica – Departamento de Direito,
janeiro-dezembro, 2003, pp. 54-56.
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partir do consenso obtido na Conferência Internacional de Direitos Humanos de Viena, em

1993, sobre o direito ao desenvolvimento.

Reconhecer valor jurídico ao direito ao desenvolvimento é de extrema importância para a

consolidação do sistema internacional de direitos humanos e para a plena concretização

destes no plano nacional. Philip Alston assinala que em termos gerais a importância do

reconhecimento do direito ao desenvolvimento pode ser destacada por três razões

principais. A primeira indica que o reconhecimento e a implementação desse direito será o

próximo passo no processo de descolonização, contribuindo para a emancipação

econômica, social e cultural dos Estados e povos, ainda dependentes quanto ao seu

desenvolvimento global. A segunda é o fato de que o direito ao desenvolvimento, ao focar

a interação entre direitos humanos e desenvolvimento, conjugou duas áreas essenciais dos

objetivos das Nações Unidas que vinham até então percorrendo linhas paralelas. A terceira

diz respeito ao reforço que o direito ao desenvolvimento confere às tentativas de introduzir

um forte componente ético nas análises internacionais, no contexto da idéia de direitos de

solidariedade. Conclui que é provável que o conceito do direito ao desenvolvimento se

torne o principal instrumento da Comissão de Direitos Humanos da ONU no sentido de

promover o respeito internacional dos direitos humanos, bem como que o seu

reconhecimento deveria ser visto como o ponto de partida de qualquer esforço visando a

reforma fundamental do atual paradigma econômico internacional, adotado no período

imediato ao pós-guerra e baseado em regras e procedimentos estipulados no Acordo de

Bretton Woods e no Acordo Geral de Tarifas e Comércio704.

Fato é que o direito ao desenvolvimento tem provocado efeitos práticos, no campo

jurídico, político, econômico e social, o que reforça o seu poder de conformar situações

concretas. Esses efeitos podem ser sentidos, por exemplo, na ampliação dos debates

internacionais e nacionais sobre o tema; na consolidação dos resultados do Programa das

Nações Unidas Para o Desenvolvimento; na extensão de mecanismos de cooperação

internacional; na cobrança exercida pelos agentes públicos e privados que no campo

nacional e internacional são responsáveis pelas medidas necessárias ao desenvolvimento;

na inserção do direito ao desenvolvimento na jurisprudência.

                                                          
704 ALSTON, Philip. The Right to Development at the International Level. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le
droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de
Droit International de la Haye, 1979, pp. 110-112.
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Algumas conseqüências práticas representam os três tipos de efeitos jurídicos que, segundo

Silvia Menicucci de Oliveira, Obiora Okafor identificou no direito ao desenvolvimento ao

fundamentar uma abordagem alternativa sobre seu valor jurídico705: a) geração de direito;

b), a regulação do direito; e c) a deslegitimação do direito. O primeiro reside no fato de que

o direito ao desenvolvimento pode dar origem um tratado ou ser compreendido como um

princípio geral de direito. Nesse aspecto, um bom exemplo é o fato de tratados e acordos

internacionais preverem tratamento diferenciado para países em desenvolvimento, o que

demonstra que o direito ao desenvolvimento pode gerar normas convencionais. O segundo

efeito vincula-se à circunstância de que o direito ao desenvolvimento serve de fonte de

interpretação das normas do direito internacional, inclusive convencionais, e também como

fonte de inspiração para normas futuras. Finalmente, o direito ao desenvolvimento pode

legitimar direitos reconhecidos em disposições internacionais, a exemplo do direito à

alimentação, ou deslegitimar outros, como a previsão da igualdade formal. O tratamento

diferenciado aos países em desenvolvimento, por exemplo, afetou a legitimidade das

previsões de igualdade formal entre Estados.

É claro que esse processo não produziu ainda os frutos esperados, e que persistem, por

exemplo, desigualdades extremas, pobreza e fome, fatores que afastam o ser humano da

possibilidade de se desenvolver plenamente. Some-se a isso a circunstância de que nem

todos os atores e Estados estão convencidos do dever de solidariedade, razão pela qual em

alguns casos é possível vislumbrar até mesmo claros retrocessos706.

Mas devemos recordar que a eficácia jurídica de um direito, seja no plano interno ou

internacional, nem sempre consegue alcançar rapidamente seu grau máximo, que depende,

também de outros fatores. A eficácia social da norma, como se sabe, é um processo lento e

gradual, que pode passar por flutuações de avanços e retrocessos.

De qualquer forma, no sistema internacional há muito tempo já se discute sobre os

obstáculos e os desafios à implementação do direito ao desenvolvimento. O foco central da

discussão, a essa altura, já se desprendeu do debate sobre o direito ao desenvolvimento

consistir ou não em um verdadeiro direito. Como já anotado em outra passagem, é

predominante no Sistema Internacional de Direitos Humanos da Organização das Nações

                                                          
705 OLIVEIRA, Silvia Menicucci de. Barreiras Não Tarifárias no Comércio Internacional e direito ao
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 532-534.
706 É o caso, por exemplo, da recente legislação restritiva sobre imigrantes aprovada pela União Européia,
que passa ao largo da solidariedade.
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Unidas o entendimento de que é possível tomar o desenvolvimento como objeto de

direitos. Reflexo dessa posição é a construção, a par das objeções colocadas, do direito

internacional do desenvolvimento e do direito ao desenvolvimento, este último no campo

dos direitos humanos, e do consenso a que se chegou na Conferência de Viena em 1993.

Não é à toa, portanto, que atualmente boa parte das ações da Organização das Nações

Unidas é pautada por objetivos voltados à promoção do desenvolvimento.

As discussões que devem seguir ao estágio atual do direito ao desenvolvimento têm

potencial para irem muito além da questão da sua existência. A partir da sua condição de

autêntico direito humano, e considerando que as questões relativas à sua implementação já

se encontram em foco, os próximos passos bem podem se dirigir ao tema da sua

irrevocabilidade707.

O importante é que a questão do direito ao desenvolvimento parece emergir hoje da

consciência jurídica universal, considerada, como vimos, a fonte material última das

normas costumeiras, e também da consciência ética universal. Como ensina Fábio Konder

Comparato, a partir dessa última a exigência de condições sociais adequadas à plena

realização de todas as virtualidades do ser humano intensifica-se no tempo e traduz-se pela

formulação de novos direitos708. Entendemos que o direito ao desenvolvimento é um

desses novos e necessários direitos. Como bem sintetizou Paulo Bonavides, ontem, falar

em desenvolvimento era subversão; hoje, é direito709.

1.7. Dimensões, sujeitos e objeto do direito ao desenvolvimento

Desde o surgimento do direito ao desenvolvimento vários têm sido os debates sobre os

seus sujeitos ativo e passivo. Para Keba M’Baye, os sujeitos ativos, ou credores, do direito

ao desenvolvimento são os indivíduos, os povos e os Estados, ao passo em que são sujeitos

                                                          
707 Na lição de Fábio Konder Comparato, são dois os princípios estruturais dos direitos humanos: a
irrevocabilidade, ou irreversibilidade, e a complementaridade solidária (COMPARATO, Fábio Konder. A
afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 65).
708 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 65-66.
709 BONAVIDES, Paulo. Federalismo das Regiões, Desenvolvimento e Direitos Humanos. In A Constituição
Aberta: Temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no Federalismo das Regiões. 2ª edição.
São Paulo: Malheiros, 1996, p. 349.
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passivos todos os elementos do corpo social internacional, ou seja, o Estado em questão, os

demais Estados e a comunidade internacional, esta última ocupando a posição de principal

devedora, tendo em vista as responsabilidades assumidas quanto à aplicação da Carta das

Nações Unidas710.

A posição de M’Baye, entretanto, não encontrou unanimidade na doutrina, especialmente

quanto à dimensão coletiva do direito ao desenvolvimento. Quando da redação da

Declaração Sobre o Direito do Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas teve

lugar intenso debate entre os países subdesenvolvidos e socialistas que pregavam, em

consonância com M’Baye, que os povos e os Estados também eram sujeitos ativos do

direito ao desenvolvimento, e os países desenvolvidos que negavam essa condição a

outrem que não o indivíduo ou, pior, sequer aceitavam a hipótese do desenvolvimento ser

compreendido como objeto de um direito. Revivia-se, assim, a velha discussão sobre a

possibilidade dos direitos humanos ultrapassarem a projeção puramente individual e

atingirem um plano coletivo. Ao final, prevaleceu no texto da Declaração de uma dupla

dimensão, individual e coletiva, do direito ao desenvolvimento.

O conteúdo do direito ao desenvolvimento é multidimensional, sofrendo variações em

razão da titularidade ativa e passiva e de sua incidência nacional ou internacional. A

identificação dos sujeitos e do conteúdo do direito ao desenvolvimento deverá considerar

as convenções internacionais vigentes, especialmente a Carta das Nações Unidas e os

Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966. Porém, lugar de destaque nessa tarefa

deve ter a Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento, que, embora não seja uma

convenção, representa uma síntese do entendimento majoritário sobre o tema. Também

podem servir de esteio outros documentos importantes para o direito ao desenvolvimento,

como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, e a Declaração e Programa

de Ação de Viena, fruto da Conferência Mundial de Direitos Humanos de 1993, na qual se

formou um consenso. A projeção nacional do direito ao desenvolvimento terá também

relação direta com as normas do direito interno de cada Estado, especialmente com aquelas

situadas no plano constitucional.

                                                          
710 M’BAYE, Keba. Le droit au développement. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au
plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la
Haye, 1979, pp. 76-77.
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Balizaremos nosso estudo a partir das dimensões individual e coletiva do direito ao

desenvolvimento, em relação a cada uma das quais buscaremos identificar os credores,

devedores e objeto desse direito.

1.7.1. A dimensão individual do Direito ao Desenvolvimento

O direito ao desenvolvimento terá sempre uma dimensão individual, com foco no ser

humano. A posição central da pessoa humana é assegurada pela Carta das Nações Unidas,

pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e pelos Pactos Internacionais

de Direitos Humanos de 1966, a partir do momento em que todos esses documentos tomam

como fundamento a dignidade da pessoa humana.

A Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento é coerente com esse paradigma, até

porque o seu texto e a sua interpretação não podem contrariar os propósitos e princípios

das Nações Unidas nem justificar a prática de qualquer ato voltado à violação dos direitos

consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais

sobre Direitos Humanos711. Dessa forma, reconhece que a pessoa humana deve ser não só

o sujeito central mas também o principal participante e beneficiário do desenvolvimento712.

Também a Declaração e Programa de Ação de Viena adota o paradigma que coloca a

pessoa humana como o sujeito central do desenvolvimento713.

Essa posição é consentânea com a idéia de que a dignidade da pessoa humana é a fonte de

todos os direitos humanos. Todos os seres humanos, assim, são titulares do direito ao

desenvolvimento, sem distinção de qualquer natureza. Mesmo quando se tratar da

dimensão coletiva desse direito uma perspectiva individual também estará presente, pois,

afinal, coletividades são formadas por seres humanos. Temos, assim, proclamada a

universalidade do direito ao desenvolvimento, como, aliás, textualmente faz a Declaração

e Programa de Ação de Viena714.

                                                          
711 Artigo 9°, § 2°, da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
712 Preâmbulo e artigo 2º, § 1º da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
713 A/CONF.157/23, preâmbulo e § 10.
714 “A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao desenvolvimento, previsto na
Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, como um direito universal e inalienável e parte integral dos
direitos humanos fundamentais” (A/CONF.157/23, § 10).
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Além disso o ser humano é o sujeito central do Direito Internacional como um todo, e,

portanto, também do direito ao desenvolvimento nessa dimensão. Eis o resultado do

processo de humanização do Direito Internacional, ressaltando Cançado Trindade que essa

titularidade jurídica internacional do ser humano já é hoje uma realidade inegável715. A

própria construção do sistema internacional de direitos humanos exige que o ser humano

seja considerado sujeito de direitos internacionais, e implica o reconhecimento da

responsabilidade dos demais Estados e da comunidade internacional em relação a

violações de direitos humanos no plano interno, superando a ultrapassada concepção da

Paz de Westfália, segundo a qual a soberania bloqueava qualquer intromissão nos assuntos

internos dos Estados.

As disposições que tratam do conteúdo do direito ao desenvolvimento se projetam em

relação à pessoa humana individualmente considerada. O desenvolvimento é considerado

um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa o constante

incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base em sua

participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos

benefícios daí resultantes716. Esse desenvolvimento deve ser, ainda, integral,

maximizando-se todas as potencialidades humanas, o que justifica o fato da promoção, do

respeito e do gozo de certos direitos humanos e liberdades fundamentais não poderem

justificar a negação de outros direitos humanos e liberdades fundamentais717.

Tomando esses parâmetros, Nicolás Angulo Sánchez entende que o direito ao

desenvolvimento no plano individual consiste no direito de fazer possível desenvolvimento

integral de toda pessoa humana como indivíduo autônomo e livre, não só no aspecto

econômico e material, mas, também, no que concerne ao social, cultural e espiritual.

Abrange, dessa forma, o direito de cada um ao pleno desenvolvimento da sua

personalidade e das suas capacidades, bem como a uma vida livre e digna no seio da

                                                          
715 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A recta ratio nos fundamentos jus gentium como Direito
Internacional da humanidade. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito
Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 17-18. Diz, ainda, que “O ser humano é,
inconstestavelmente, em última análise, o sujeito último do direito tanto interno como internacional”, e que a
tarefa que se apresenta agora é consolidar a sua capacidade processual internacional (p. 18). Sobre o tema
vide, ainda do mesmo autor, TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. La consolidación de la personalidad y
capacidad jurídicas internacionales del ser humano en la agenda de los derechos humanos del siglo XXI. In
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey,
2006, pp. 129-142.
716 Preâmbulo da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
717 Preâmbulo da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
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comunidade à qual pertence, convive e interage com os demais indivíduos que a

compõem718.

Mesmo os direitos que admitem dimensões coletivas sempre consideram como finalidade

última o ser humano, o que se encontra de acordo com a idéia de que os direitos de

segunda e terceira geração podem ser reduzidos à titularidade individual. Por isso, é

também em prol da dimensão individual do direito ao desenvolvimento que os Estados

devem tomar providências para eliminar os obstáculos ao desenvolvimento resultantes da

falha na observância não só dos direitos civis e políticos, mas ainda dos direitos

econômicos, sociais e culturais719. Vale lembrar que os dois Pactos Internacionais de

Direitos de 1966, já examinados, garantem todos esses direitos.

É importante para a dimensão individual do direito ao desenvolvimento que seja

assegurada a igualdade de oportunidades em relação ao desenvolvimento, o que é

considerado uma prerrogativa tanto das nações quanto dos indivíduos que as compõem720.

Por isso, os Estados devem assegurar a igualdade de oportunidade para todos no acesso aos

recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, emprego e

distribuição eqüitativa da renda721. Essas medidas dizem respeito, obviamente, à igual

satisfação das necessidades básicas, através da quais são ampliadas as potencialidades, as

capacidades de escolha, ou, para lembrar Amartya Sen, as liberdades das pessoas. Ainda à

luz desses objetivos igualitários medidas efetivas devem ser tomadas para assegurar que as

mulheres tenham um papel ativo no processo de desenvolvimento, e reformas econômicas

e sociais apropriadas devem ser efetuadas com vistas à erradicação de todas as injustiças

sociais.

A igualdade de oportunidades, se assegurada, faz com que eventuais diferenças de

desenvolvimento sejam justificadas por critérios puramente meritocráticos, o que se

aproxima do valor da justiça. Porém, nem mesmo a eventual ausência de mérito justifica

um déficit de desenvolvimento tal que resulte na privação de direitos básicos mínimos, que

na perspectiva de solidariedade devem ser assegurados a todos, sem distinção de qualquer

                                                          
718 SÁNCHEZ, Nicolás Angulo. El derecho al desarrollo frente a la mundialización del mercado: conceptos,
contenido, objetivos y sujetos. Madrid: IEPALA, 2005, p. 177.
719 Artigo 6°, § 3º, da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
720 Preâmbulo da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
721 Artigo 8º, § 1°, da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
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natureza, o que condiz com a garantia do mínimo existencial e com o fato do direito ao

desenvolvimento ser considerado um direito humano inalienável722.

A intenção de assegurar a igualdade fica evidente quando se entende o direito ao

desenvolvimento como um processo em virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão

habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para

com ele contribuir e dele desfrutar, de maneira que todos os direitos humanos e liberdades

fundamentais possam ser plenamente realizados. Essa compreensão foi explicitada no

artigo 1°, § 1°, da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento, em relação ao qual

Fábio Konder Comparato observa argutamente que está presente um vício lógico,

consistente em colocar o objeto definido na própria definição723.

A pessoa humana, assim, tem o direito de participar ativamente do desenvolvimento,

exercendo o seu papel ativo em benefício próprio e dos demais, contribuindo na medida

das suas potencialidades, que devem ser ampliadas ao máximo. Essa última tarefa exige a

satisfação de direitos humanos básicos, como educação, saúde, alimentação, moradia,

alargando-se assim, a sua capacidade de escolha. A condição de beneficiário último, da

qual resulta o direito de usufruir os frutos respectivos, implica, dentre outras

conseqüências, ter acesso ao resultado econômico do desenvolvimento. Logo, a repartição

das receitas e a distribuição de renda fazem parte do conteúdo do direito ao

desenvolvimento.

A participação das pessoas em todas as esferas deve ser encorajada pelos Estados, como

um fator importante no desenvolvimento e na plena realização de todos os direitos

humanos724. Essa participação diz respeito não só à dimensão econômica do processo de

desenvolvimento, através do qual se dá a geração de recursos financeiros, mas, também, de

outras dimensões, como, por exemplo, a política e cultural.

Como decorrência da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento e da Declaração

Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm, ainda, direito a uma ordem social e

internacional em que os direitos e as liberdades nela consagrados possam ser plenamente

realizados. Para tanto, a paz e a segurança internacionais são elementos essenciais à

                                                          
722 Artigo 1°, § 1° da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
723 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo: editora
Saraiva, 2005, p. 395.
724 Artigo 8º, § 2° da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
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realização das dimensões individual e coletiva do direito ao desenvolvimento. Não há,

como parece óbvio, nenhuma condição do desenvolvimento ser promovido em situações de

beligerância. É por essa razão que existe uma relação íntima entre desarmamento e

desenvolvimento, de forma que quanto maior o progresso no campo do desarmamento

maior a probabilidade de avanço em termos de desenvolvimento, ainda mais se os recursos

antes gastos em armas forem adequadamente redirecionados725.

Como se pode notar, o objeto do direito ao desenvolvimento perpassa o conteúdo de outros

direitos humanos. Isso faz com que parcela da doutrina o veja como uma síntese, como já

anotado anteriormente. Porém, o direito ao desenvolvimento não é uma simples soma de

direitos humanos já reconhecidos, indo muito além. Cumpre relembrar que a Declaração

Sobre o Direito ao Desenvolvimento726 e a Declaração e Programa de Ação de Viena727

enfatizam que todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis e

interdependentes, e que para promover o desenvolvimento devem ser dadas atenção igual e

consideração urgente à implementação, promoção e proteção dos direitos civis, políticos,

econômicos, sociais e culturais. A interdependência e a indivisibilidade entre todos os

direitos são marcas indeléveis da concepção contemporânea dos direitos humanos, e foram

estendidas a todos os aspectos do direito ao desenvolvimento, ou seja, às suas projeções

econômica, social, cultural, ambiental, as quais devem ser consideras no contexto do

todo728. Essas disposições modificam o alcance dos vários direitos humanos e liberdades

fundamentais que compõem o direito ao desenvolvimento. O direito ao desenvolvimento,

quando enfatiza a interdependência de todos os direitos humanos e liberdades

fundamentais e os contextualiza em um todo integral e indivisível, faz com que o conteúdo

próprio de cada um deles ganhe novas dimensões.

Nesse sentido é a argumentação de Philip Alston, já exposta quando cuidamos da

possibilidade de conferir valor jurídico ao desenvolvimento na esfera internacional e que

toma como exemplo o alargamento, a partir do direito ao desenvolvimento, do conteúdo do

direito à comida e do direito à erradicação da fome previstos no artigo 11 do Pacto

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Também Cançado Trindade

deixou registrado que a agenda dos direitos humanos no plano internacional se expandiu

consideravelmente a partir da cristalização do direito ao desenvolvimento como um direito

                                                          
725 Preâmbulo e artigo 7° da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
726 Preâmbulo e artigo 6°, § 2° da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
727 A/CONF.157/23.
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humano729. Arjun Sengupta, de sua vez, em seu quarto relatório na condição de perito

independente sobre o direito ao desenvolvimento, registrou que o direito ao

desenvolvimento não é apenas uma espécie de umbrella right ou a soma de determinados

direitos, constituindo em verdade um direito a um processo que expanda as capacidades ou

as liberdades das pessoas em melhorar seu bem-estar e perceber o seu valor. O direito ao

desenvolvimento, ao seu ver, implica em uma melhoria de um vetor de direitos humanos, o

qual é composto de vários elementos que representam os diferentes direitos econômicos,

sociais e culturais, bem como os direitos civis e políticos, todos interdependentes. O

próprio vetor é um direito humano, pois o direito ao desenvolvimento é um todo integral

desses direitos730.

Quanto ao sujeito passivo do direito ao desenvolvimento na sua dimensão individual, como

já é possível perceber, os Estados têm a responsabilidade primária pela criação das

condições nacionais e internacionais favoráveis à realização desse direito. Por isso devem

tomar todas as medidas necessárias para a realização do direito ao desenvolvimento. Essa

responsabilidade, que foi expressa na Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento731, é

consentânea com o compromisso assumido pelos Estados quando da aprovação da

Declaração Universal dos Direitos do Homem, conforme registra o preâmbulo

respectivo732, segundo o qual os Estados Membros da Organização das Nações Unidas se

comprometeram a promover, em cooperação com aquele órgão, o respeito universal aos

direitos e liberdades fundamentais do homem e a observância desses direitos e liberdades.

Da mesma forma, está de acordo com as obrigações assumidas nos dois Pactos

Internacionais de Direitos Humanos de 1966, os quais colocam os Estados como devedores

de diversos direitos humanos que se vinculam ao direito ao desenvolvimento. Também

cabe lembrar a Declaração do Milênio, na qual os líderes dos Estados signatários

assumiram a responsabilidade de criar condições propícias, a nível nacional e mundial, ao

                                                                                                                                                                               
728 Artigo 9°, § 1°.
729 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Human development and human rights in the international
agenda of the XXIst century. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito
Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 383.
730 “The right to development as the right to a process of development is not just an umbrella right or the sum
of a set of rights. It is the right to a process that expands the capabilities or freedom of individuals to improve
their well-being and to realize what they value. The independent expert described this right to development in
terms of an improvement of a “vector” of human rights, which is composed of various elements that
represent the different economic, social and cultural rights, as well as the civil and political rights. All these
rights, in turn, are dependent on each other. (…) the vector itself is a human right, since the right to
development is an integral whole of those rights” (E/CN.4/2002/WG.18/2, §§ 3° e 4°).
731 Preâmbulo e artigos 3°, § 1°, e 8º, § 1º, da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
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desenvolvimento e à eliminação da pobreza733. O Estado, desta forma, efetivamente ocupa

a posição de devedor do direito ao desenvolvimento em relação às pessoas individualmente

consideradas, o que leva a obrigações tanto no plano nacional quanto internacional. Parte

da doutrina separa as obrigações dos Estados mais ricos e industrializados e as obrigações

dos países menos industrializados, enfocando não só a cooperação norte-sul, ou seja, entre

estas duas categorias, mas, também, a denominada cooperação sul-sul, que é aquela entre

países menos favorecidos economicamente734. O Estado de origem, através do governo

respectivo, tem o dever de atuar tanto no âmbito interno como nos foros internacionais no

sentido de criar as condições favoráveis à realização do direito ao desenvolvimento das

pessoas que o compõem. Esta atuação internacional fará com que naquela dimensão o

Estado seja visto como credor do direito ao desenvolvimento em relação a outros atores,

gerando repercussões próprias que serão examinadas adiante.

É lógico e natural que o Estado tenha responsabilidades primárias pela promoção do direito

ao desenvolvimento e seja assim o principal devedor no plano interno. Isso porque o

desenvolvimento depende de planejamento e da elaboração e execução de políticas

públicas735 e programas de ação em diversos campos, medidas estas que se encontram sob

a responsabilidade do Estado, que, internamente, se apresenta comumente como governo.

Os Estados têm o dever de formular políticas nacionais adequadas para o desenvolvimento,

que visem ao constante aprimoramento do bem-estar de toda a população e de todos os

indivíduos, com base em sua participação ativa, livre e significativa, e no desenvolvimento

e na distribuição eqüitativa dos benefícios daí resultantes736. Complementando essas ações,

os Estados deverão ainda tomar medidas para assegurar o pleno exercício e o

fortalecimento progressivo do direito ao desenvolvimento, incluindo a formulação, adoção

e implementação de políticas, medidas legislativas e outras, em níveis nacional e

                                                                                                                                                                               
732 Como se sabe, nem mesmo aqueles que negam força normativa aos preâmbulos discordam do seu valor
como fonte de hermenêutica.
733 A/55/2, item III.3.
734 SÁNCHEZ, Nicolás Angulo. El derecho al desarrollo frente a la mundialización del mercado: conceptos,
contenido, objetivos y sujetos. Madrid: IEPALA, 2005, pp. 221-228.
735 Sobre políticas públicas, vide FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas Públicas: A
responsabilidade do administrador e o Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000.
736 Artigo 2°, § 3°, da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento. Conforme o § 10 da Declaração e
Programa de Ação de Viena (A/CONF.157/23), “O progresso duradouro necessário à realização do direito ao
desenvolvimento exige políticas eficazes de desenvolvimento em nível nacional (...)”.
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internacional737. Isso torna o Estado o principal formulador das políticas de

desenvolvimento738.

As disposições da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento em relação aos deveres

dos Estados estão em perfeita sintonia com a doutrina de Fábio Konder Comparato, que,

como vimos quando tratamos do fenômeno do desenvolvimento, menciona ser o

desenvolvimento integral um processo de longo prazo impulsionado por políticas públicas

ou programas de ação governamental com influência nos campos econômico, social e

político739.

Saliente-se que os deveres estatais para com o direito ao desenvolvimento em sua maior

parte constituem obrigações de meio, não de resultado. Estas, no entanto, podem incidir

em relação a direitos humanos necessários ao desenvolvimento.

Além da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento, também é possível que o

ordenamento interno, em especial no plano constitucional, traga para o Estado obrigações

sobre o direito ao desenvolvimento. Neste caso, podemos ter obrigações de meio ou de

resultado, a depender do tratamento conferido por cada legislação. Atenção especial deve

ser dada quando as obrigações ganharem status de direitos fundamentais.

No plano internacional os Estados e a comunidade internacional são tradicionalmente

reconhecidos como sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento740. Essa sujeição

passiva não se refere apenas a situações nas quais o pólo ativo é ocupado pela pessoa

humana individualmente considerada mas também àquelas cujo credor é uma coletividade,

a exemplo dos povos ou de outros Estados.

As responsabilidades primárias do Estado no plano internacional quanto ao direito ao

desenvolvimento dos demais Estados e povos, tema que será adiante examinado, também

dizem respeito à pessoa humana individualmente considerada, que, como dito, é o sujeito

central do Direito Internacional. Vale salientar, assim, o caráter visionário da Declaração

Universal dos Direitos do Homem, cujo artigo 22, ainda em 1948, proclamou que todo o

                                                          
737 Artigo 10º da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
738 Cf. BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad,
2003, p. 41.
739 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo: editora
Saraiva, 2005, p. 395.
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homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo

esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e

recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua

dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade.

Para tanto, há uma premissa inafastável, colocada de maneira expressa na Declaração

Sobre o Direito ao Desenvolvimento, que é a obrigação de todos os Estados promoverem o

estabelecimento, a manutenção e o fortalecimento da paz e da segurança internacionais,

envidando o máximo dos esforços para alcançar o desarmamento geral e completo do

efetivo controle internacional, assim como assegurar que os recursos liberados por medidas

efetivas de desarmamento sejam usados para o desenvolvimento amplo, em particular o

dos países em via de desenvolvimento741. Vale lembrar que o direito à paz é também

considerado um direito de terceira dimensão, e que o desarmamento é uma das suas

premissas742. Como já dito acima, é um truísmo afirmar que o desenvolvimento não pode

ser perseguido em um ambiente de guerra.

Os indivíduos e as pessoas jurídicas de direito privado também têm responsabilidades para

com o próprio desenvolvimento e para com o desenvolvimento das demais pessoas e povos

no âmbito nacional ou internacional, podendo, dessa forma, ser considerados não só

sujeitos ativos, mas, também, sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento.

A esse respeito, saliente-se que em 1994 um Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre o

direito ao desenvolvimento chegou a registrar em relatório seu entendimento no sentido de

que o sistema de responsabilidades compartilhadas para a realização daquele direito ainda

não havia sido estendido para outros atores, especialmente para a sociedade civil, incluindo

as organizações não-governamentais, e para o setor privado, que são os criadores da

riqueza e agentes do desenvolvimento743. A visão deste Grupo de Trabalho, entretanto, nos

                                                                                                                                                                               
740 Sobre a comunidade internacional como sujeito passivo do direito ao desenvovimento, vide SÁNCHEZ,
Nicolás Angulo. El derecho al desarrollo frente a la mundialización del mercado: conceptos, contenido,
objetivos y sujetos. Madrid: IEPALA, 2005, pp. 283-285.
741 Artigo 7° da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
742 Sobre o tema, vale conferir ESPIELL, Hector Gros. El Derecho a la Paz y el Desarrollo. Seminário “no
Proliferación: Puntos de Vista de América Latina y el Caribe”, OPANAL, México, 1995. Disponível em
http://www.opanal.org/Articles/cancun/can-Gros.htm, acesso em 15/11/2007.
743 “The Working Group felt that the system of shared responsibility for the realization of the right to
development had not yet been extended to other actors, in particular to civil society, including non-
governmental organizations, in order to increase their crucial role in promoting democracy and development
and combating poverty. Nor had it been extended to actors in the private sector which were creators of wealth
and hence agents of growth” (E/CN.4/1995/11, § 51).
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parece muito formalista, o que não se coaduna com a concepção atual dos direitos

humanos e do direito ao desenvolvimento.

Vale ponderar, corroborando nossa posição, que o Grupo de Trabalho que se seguiu, de

natureza intergovernamental, reconheceu a importância do papel da sociedade civil, do

setor privado e de outras instituições relevantes na realização do direito ao

desenvolvimento, bem como a necessidade de continuar as discussões sobre este tema744.

Logo depois, em reunião do mesmo grupo, foi registrada a existência de uma dúvida dos

participantes governamentais e não governamentais acerca das obrigações relativas ao

direito ao desenvolvimento serem dirigidas também à sociedade civil e ao setor privado745.

Posteriormente, o Grupo de Trabalho reconheceu que as parcerias para o desenvolvimento

devem ir além das relações entre governos e instituições multilaterais, para incluir também

as organizações da sociedade civil746. Parece, assim, que a posição do grupo anterior, no

sentido da inexistência dessas obrigações, não se firmou de forma peremptória, o que abre

caminho para a rediscussão do tema.

A possibilidade das pessoas físicas e jurídicas de direito privado ocuparem o pólo passivo

da relação jurídica adjacente ao direito ao desenvolvimento condiz com a idéia de projeção

horizontal ou eficácia privada dos direitos humanos747, a qual faz com que as pessoas

ocupem, ao mesmo tempo, a posição ativa e passiva das obrigações respectivas. Ou seja,

todos podem ser ao mesmo tempo credores ou devedores de um certo direito humano

quando abstratamente considerado, fixando-se a condição de credor ou devedor diante de

uma situação concreta. Não há na atualidade maiores problemas em conceber que uma

mesma pessoa pode ser ao mesmo tempo devedora e credora de direitos humanos. O

direito a um meio ambiente equilibrado, por exemplo, tem como sujeito ativo a presente

geração, mas todos – o que inclui a geração atual – têm obrigações ambientais para com as

                                                          
744 “The importance of the role of the State, civil society, free and independent media, national institutions,
the private sector and other relevant institutions in the realization of the right to development was
acknowledged. A need to continue discussions on this subject was also expressed” (E/CN.4/2001/26, § 182).
745 “Both governmental and non-governmental participants made suggestions for the further elaboration of
the development compacts. For example: (…) (c) While States have the primary role in promoting the right
to development, are obligations also assigned to civil society, the private sector and so on?”
(E/CN.4/2002/28/Rev.1, § 51, “c”).
746 “The Working Group recognizes that development partnerships should go beyond relationships between
Governments and multilateral institutions to include civil society organizations” (E/CN.4/2005/25, § 45).
747 Sobre o tema, vide SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2004; CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos Fundamentais e o Direito Privado.
Tradução de Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto. Coimbra: Livraria Almedina, 2003.
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futuras gerações, estabelecendo-se uma relação de equidade intergeracional que se insere

na idéia de desenvolvimento sustentável.

Especificamente quanto ao direito ao desenvolvimento, essa possibilidade é uma

decorrência direta da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento, segundo a qual

todos os seres humanos têm responsabilidade pelo desenvolvimento, individual e

coletivamente, levando-se em conta a necessidade de pleno respeito aos seus direitos

humanos e liberdades fundamentais, bem como seus deveres para com a comunidade. Diz,

ainda, que as pessoas podem assegurar a realização livre e completa do ser humano e

deveriam por isso promover e proteger uma ordem política, social e econômica apropriada

para o desenvolvimento748. A Declaração e Programa de Ação de Viena, na mesma linha,

consigna que o direito ao desenvolvimento deve ser realizado de modo a satisfazer

eqüitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento de gerações presentes e

futuras, o que denota que as presentes gerações são credoras e devedoras ao mesmo tempo

do direito ao desenvolvimento749.

Seguindo esse raciocínio, entendemos que as pessoas jurídicas de direito privado também

podem ser sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento das pessoas individualmente

consideradas, no plano nacional e internacional.

As pessoas jurídicas de direito privado exercem um papel fundamental em diversas

questões econômicas, ambientais e sociais atinentes ao desenvolvimento, e podem até

mesmo ser mais influentes ou poderosas do que os Estados. Negar a possibilidade das

pessoas jurídicas serem sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento pode culminar no

esvaziamento desse importante direito, até porque, no sistema capitalista, o qual admite a

apropriação privada dos bens de produção sob o paradigma da livre iniciativa, as pessoas

jurídicas de direito privado serão os principais agentes do desenvolvimento, compondo o

segundo setor, ou seja, o mercado, responsável pela geração de boa parte da riqueza.

A partir do momento em que todas as pessoas são obrigadas em relação ao direito ao

desenvolvimento parece óbvio que as pessoas jurídicas de direito privado também o sejam.

Vale lembrar que a responsabilidade das pessoas em relação ao desenvolvimento pode se

dar de maneira individual ou coletiva750, envolvendo assim também grupos formal e

                                                          
748 Artigo 2°, § 2° da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
749 A/CONF.157/23, § 11.
750 Artigo 3º, § 2º, da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
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legalmente organizados, como as pessoas jurídicas de direito privado. Cançado Trindade,

nessa linha, anota que as responsabilidades dos seres humanos são uma contrapartida do

direito humano ao desenvolvimento, e afirma que a referência ao plano coletivo diz

respeito a comunidades, associações, grupos751. Em outro texto, afirma que os direitos

humanos se impõem e obrigam não só os Estados, mas também os organismos

internacionais e as entidades ou grupos que detém o poder econômico, em especial aqueles

cujas decisões têm reflexos na vida quotidiana de seres humanos, ajuntando que por força

da universalidade os direitos humanos acarretam obrigações erga omnes752.

As pessoas jurídicas de direito privado são uma ficção jurídica, constituindo formas de

associação de seres humanos. Além disso, são também atingidas pela já referida eficácia

horizontal dos direitos humanos. Por tais razões podem ser compreendidas como uma

dimensão coletiva das pessoas, e, portanto, também são responsáveis pelas obrigações

relativas ao desenvolvimento.

A existência de obrigações dirigidas às pessoas jurídicas de direito privado pode ser

deduzida também da passagem da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento que

determina que não cabe interpretar aquele texto em nenhum sentido que permita a qualquer

Estado, grupo ou pessoa ter o direito de se engajar em qualquer atividade ou de

desempenhar qualquer ato voltado à violação dos direitos consagrados na Declaração

Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos753.

As pessoas jurídicas de direito privado enquadram-se obviamente na palavra grupo,

estando, assim, submetidas às obrigações ali estipuladas.

Forte indício de que as pessoas jurídicas de direito privado efetivamente possuem

obrigações em relação ao direito ao desenvolvimento no plano nacional e internacional é o

fato de que a força-tarefa sobre esse direito examinou o papel do setor privado na sua

implementação, especialmente no que concerne às empresas transnacionais, à

responsabilidade empresarial e aos investimentos estrangeiros diretos754. Esse papel do

setor privado foi endossado pelo último Grupo de Trabalho sobre o direito ao

                                                          
751 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Paralelo dos Sistemas de
Proteção Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, p. 174.
752 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos no Limiar do
Novo Século e as Perspectivas Brasileiras. In FONSECA JÚNIOR, Gelson, CASTRO, Sérgio Henrique
Nabuco de (orgs.). Temas de Política Externa Brasileira II. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994, p. 184.
753 Artigo 9°, § 2º da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
754 E/CN.4/2005/WG.18/TF/3, §§ 70 a 73.
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desenvolvimento, em sua sétima reunião, em 2006, o qual enfatizou que as empresas

transnacionais devem observar as obrigações internacionais de direitos humanos e as

obrigações nacionais da mesma natureza dos países em que operam e dos seus países de

origem755.

Saliente-se que a doutrina reconhece a possibilidade de conferir eficácia horizontal na

jurisdição supranacional dos direitos humanos, afirmando a vinculação das pessoas e das

entidades privadas com atuação internacional aos direitos humanos previstos em tratados e

convenções756. Admite ainda, expressamente, a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas

serem sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento757. Há dificuldades em relação à

justiciabilidade no plano internacional, diante da impossibilidade geralmente existente de

utilizar instrumentos do Direito Internacional diretamente contra pessoas físicas e jurídicas

privadas no âmbito do sistema global. Entretanto, como propõe Daniel Sarmento, nada

impede que tratados e convenções internacionais sejam aplicados na jurisdição doméstica

de cada Estado pelo poder judiciário respectivo em face das relações privadas758. Além

disso, há jurisprudência no sistema regional europeu, no âmbito da Corte Européia de

Direitos Humanos, que admite a responsabilização do Estado quando há violação de

direitos humanos por parte de particulares, já que o mesmo é garantidor das relações que

ocorrem no seu âmbito interno759. Assim, entendendo-se que o direito ao desenvolvimento

está afirmado internacionalmente a partir das fontes do Direito Internacional, não há

porque lhe negar a possibilidade de produzir efeitos horizontais.

A dificuldade processual não pode servir de óbice intransponível, devendo ser construídos

mecanismos próprios, especialmente no que se refere às grandes pessoas jurídicas de

direito privado que comandam o comércio internacional globalizado e que detém, assim,

um enorme poder sobre as questões relativas ao desenvolvimento e aos direitos humanos.

A responsabilização internacional de entes não estatais ou mesmo de pessoas físicas é

perfeitamente possível em tese, como comprova o Tribunal Penal Internacional, perante o

                                                          
755 “TNCs [transnational corporations] should operate in a manner consistent with the domestic and
international human rights obligations of the host countries and the countries of origin” (E/CN.4/2006/26, §
56. Vide, ainda, os §§ 57 a 59 do mesmo documento.
756 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
2004, pp. 266-275.
757 SÁNCHEZ, Nicolás Angulo. El derecho al desarrollo frente a la mundialización del mercado: conceptos,
contenido, objetivos y sujetos. Madrid: IEPALA, 2005, pp. 261-276, 282-283.
758 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
2004, p. 268.
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qual as pessoas físicas podem ser diretamente responsabilizadas em diversas hipóteses,

como, por exemplo, a prática de crimes contra a humanidade760. É possível, assim, avançar

nos mecanismos de proteção do direito ao desenvolvimento na esfera internacional, em

especial, como já dito, em relação às grandes empresas que operam em escala global.

Além do que consta nos textos internacionais sobre o direito ao desenvolvimento, a

constituição de cada Estado também pode trazer também obrigações para os indivíduos,

para as pessoas jurídicas de direito privado ou para terceiros no plano nacional em relação

ao direito ao desenvolvimento. A justicibilidade dessas obrigações deve ser investigada no

plano interno, em cada ordenamento jurídico específico, conforme as possibilidades

processuais nele previstas.

Devemos incluir também no rol de sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento da

pessoa humana no plano internacional as organizações internacionais e os organismos

internacionais761 que ocupem papel proeminente nas questões afeitas ao desenvolvimento,

como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, os bancos

regionais de desenvolvimento, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Para a

Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos e seu Comitê de Ajuda ao

Desenvolvimento762. A própria Organização das Nações Unidas e as suas diversas agências

e órgãos internos, ao terem como objetivos a promoção do desenvolvimento ou dos direitos

a ele necessários fazem nascer na humanidade uma expectativa de que exercerão um papel

ativo importante e revolucionário nesse campo, e tornam-se também devedores da

                                                                                                                                                                               
759 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
2004, pp. 268.
760 Artigo 7° do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional – TPI, promulgado no Brasil pelo Decreto
presidencial nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. Também há responsabilização internacional direta em
relação a pessoas físicas nos casos de tribunais especiais, como o Tribunal Criminal Internacional para
Ruanda, criado pela Resolução 955, de 08 de novembro de 1994, do Conselho de Segurança das Nações
Unidas (informações disponíveis na home page do tribunal: http://69.94.11.53/default.htm, acesso em
05/08/2008).
761 Sobre a diferença entre organizações e organismos internacionais vide REZEK, Francisco. Direito
Internacional Público: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 247-249.
762 Sobre as obrigações de todas estas instituições, vide SÁNCHEZ, Nicolás Angulo. El derecho al
desarrollo frente a la mundialización del mercado: conceptos, contenido, objetivos y sujetos. Madrid:
IEPALA, 2005, pp. 245-260. Nesse sentido: “Sendo assim, se há, em um mundo globalizado, outros agentes
(instituições financeiras internacionais, multinacionais e organizações internacionais) capazes de fixar ou
influenciar as políticas públicas nacionais de determinado Estado, estes também têm que ser
responsabilizados. Ainda, de acordo com Chowdury e De Waart, organizações e instituições internacionais
com personalidade jurídica própria, tais como o FMI e o Banco Mundial, também estão obrigadas a respeitar
e promover o direito ao desenvolvimento” (SPIELER, Paula Bartolini. Evolução histórica e conceituação do
direito ao desenvolvimento. In Direito, Estado e Sociedade, nº 22/23, Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade
Católica – Departamento de Direito, janeiro-dezembro, 2003, pp. 52-53).
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obrigação de bem atuar nesse sentido763. Vale recordar que segundo a Carta das Nações

Unidas764 dentre os propósitos dessa instituição encontramos a manutenção da paz e da

segurança internacionais, o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações

baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos

povos, a obtenção de uma cooperação internacional para resolver os problemas

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, a promoção e o

estímulo do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem

distinção de raça, sexo, língua ou religião, bem como ser um centro destinado a harmonizar

a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns. Estes propósitos, ainda mais

quando tomados na conjuntura histórica em que foram elaborados, devem ser entendidos

como um compromisso de larga envergadura e importância para com toda a humanidade,

devendo, portanto, produzir conseqüências jurídicas, não sendo admissível, ao nosso ver,

entendê-los no plano meramente retórico, já que são normas convencionais.

A Carta das Nações Unidas prevê ainda, em seu artigo 13, como instrumento da

consecução dos propósitos anunciados, a possibilidade da Assembléia Geral iniciar estudos

e fazer recomendações destinadas a promover a cooperação internacional nos terrenos

econômico, social, cultural, educacional e sanitário e favorecer o pleno gozo dos direitos

humanos e das liberdades fundamentais, por parte de todos os povos, sem distinção de

raça, sexo, língua ou religião. Além disso, no artigo 55 assume o compromisso de trabalhar

no sentido de serem criadas as condições de estabilidade e bem estar necessárias às

relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da

igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos. Para atingir tais objetivos as

Nações Unidas devem trabalhar em prol de determinados objetivos: a) níveis mais altos de

vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social; b)

solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; a

cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e c) respeito universal e efetivo

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça,

sexo, língua ou religião. Nota-se, assim, um rol grande de compromissos, mundialmente

assumidos perante a humanidade pela Organização das Nações Unidas, através de uma

                                                          
763 Acerca das obrigações das Nações Unidas e dos seus organismos especializados em relação ao direito ao
desenvolvimento vide SÁNCHEZ, Nicolás Angulo. El derecho al desarrollo frente a la mundialización del
mercado: conceptos, contenido, objetivos y sujetos. Madrid: IEPALA, 2005, pp. 229-244.
764 Artigo 1° da Carta da Nações Unidas.
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convenção internacional, os quais tratam de temas diretamente vinculados ao direito ao

desenvolvimento.

Em relação a organismos internacionais há também previsão na Carta das Nações

Unidas765 quanto à atuação do Conselho Econômico e Social e de outras entidades

especializadas em matéria de assuntos internacionais de caráter econômico, social, cultural,

educacional, sanitário e conexos. Dessa maneira, essas entidades têm, também, obrigações

para com a humanidade em relação ao desenvolvimento.

Finalmente, anote-se que a doutrina entende que também as organizações governamentais,

os novos movimentos sociais, as instituições acadêmicas e os meios de comunicação

podem ser considerados sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento766.

1.7.2. A dimensão coletiva do direito ao desenvolvimento

A dimensão individual do direito ao desenvolvimento não impede a possibilidade de ser

reconhecida uma dimensão coletiva desse mesmo direito767. Um extenso estudo sobre o

direito à autodeterminação, elaborado no âmbito da Subcomissão sobre Prevenção da

Discriminação e de Proteção das Minorias da ONU em 1980 por Hector Gross Espiell na

condição de perito especial, lembra que um direito pode ser simultaneamente individual e

coletivo, e menciona expressamente que esta conclusão já é reconhecida em relação ao

direito ao desenvolvimento768.

A vocação natural da pessoa humana é a vida em grupo, não o isolamento. É bastante

conhecida a idéia de que o Homem é um ser social que vive com os seus semelhantes de

                                                          
765 Artigos 57 a 66 da Carta das Nações Unidas.
766 A respeito das obrigações respectivas vide SÁNCHEZ, Nicolás Angulo. El derecho al desarrollo frente a
la mundialización del mercado: conceptos, contenido, objetivos y sujetos. Madrid: IEPALA, 2005, pp. 276-
282.
767 Sobre a compatibilidade entre as dimensões individual e coletiva do direito ao desenvolvimento vide
SÁNCHEZ, Nicolás Angulo. El derecho al desarrollo frente a la mundialización del mercado: conceptos,
contenido, objetivos y sujetos. Madrid: IEPALA, 2005, pp. 194-198.
768 “To assert that self-determination constitutes a collective right of peoples does not mean that an individual
right, to which all human beings are entitled, cannot exist at the same time. A right can be simultaneously an
individual right and a collective right. The presumed incompatibility between the two types of rights is
inadmissible. This conclusion, already recognized, for instance, with respect to the right to development, the
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maneira organizada com o objetivo de satisfazer suas necessidades vitais básicas de

maneira mais completa. A sociedade, além de ser um imperativo, deu origem ao Estado e

pressupõe o Direito como fonte de normas organizacionais e disciplinadoras da

convivência. O ser humano, assim, não pode ser dissociado da sociedade em que vive, nem

tampouco das conseqüências sociais, culturais, econômicas e políticas dessa convivência.

Para a plena realização do indivíduo é necessário atender a demandas coletivas. Portanto,

atende-se à coletividade não porque ela seja um fim em si mesma, mas sim tendo como

objeto último cada um dos seres humanos que a compõem. Ademais, o desenvolvimento

coletivo condiciona o desenvolvimento individual, e vice-versa769, sendo, portanto,

indissociáveis. A dimensão individual, dessa forma, estará sempre presente, ainda que de

maneira subjacente à dimensão coletiva.

A dimensão coletiva do direito ao desenvolvimento é consentânea com a afirmação dos

direitos econômicos, sociais e culturais de segunda dimensão e também com os direitos de

terceira dimensão, os quais também se projetam para além de uma perspectiva puramente

individual. Aliás, como já mencionado, o direito ao desenvolvimento foi desde o início

concebido como um direito de terceira dimensão. Além disso, a dimensão coletiva foi

reforçada com a afirmação da unidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos

humanos, que tem como um dos seus marcos a Conferência de Direitos Humanos de

Viena, em 1993770, colocando no mesmo plano os direitos individuais e os direitos

coletivos e difusos.

Em geral, a dimensão coletiva do direito ao desenvolvimento abrange os povos e os

Estados. Como já visto, Keba M’Baye entendia que estes, ao lado dos indivíduos, eram os

credores do direito ao desenvolvimento. Ao nosso pensar, outros sujeitos também podem

ser inseridos na dimensão coletiva do direito ao desenvolvimento, como, por exemplo, as

coletividades internas regionais, os grupos vulneráveis e as minorias. Na doutrina, até

mesmo as futuras gerações podem ser compreendidas como titulares do direito ao

desenvolvimento771.

                                                                                                                                                                               
right to form trade unions and the right to freedom of information, is perfectly applicable to the ease of the
right to self-determination” (UN Doc E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, 1980, § 57).
769 Cf. ESPIELL, Hector Gros. El Derecho a la Paz y el Desarrollo. Seminário “no Proliferación: Puntos de
Vista de América Latina y el Caribe”, OPANAL, México, 1995. Disponível em
http://www.opanal.org/Articles/cancun/can-Gros.htm, acesso em 15/11/2007.
770 Item 5 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23).
771 Cf. SÁNCHEZ, Nicolás Angulo. El derecho al desarrollo frente a la mundialización del mercado:
conceptos, contenido, objetivos y sujetos. Madrid: IEPALA, 2005, pp. 193-194.
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Sujeitos passivos da dimensão coletiva do direito ao desenvolvimento, como veremos,

serão os mesmo obrigados mencionados no estudo da dimensão individual desse direito.

1.7.2.1. O direito ao desenvolvimento dos povos

Há uma reconhecida dificuldade em identificar precisamente o significado conceitual da

palavra povo, cuja ambigüidade fez com que fosse apontada até mesmo como a questão

fundamental da democracia772. Foge aos limites do presente trabalho adentrar nas inúmeras

nuanças dessa questão. Entretanto, algumas observações a respeito do tema são cabíveis.

Em primeiro lugar, boa parte dos autores entende que povo não se trata de um conceito

unívoco, mas sim plurívoco, comportando, portanto, diversos significados773.

Além disso, como lembra Fábio Konder Comparato, não há no Direito Internacional um

consenso sobre a definição de povo, nem tampouco um processo formal de reconhecimento

de identidade dos povos774. O mesmo autor anota, ainda, que prevalece uma grande

variação terminológica nos documentos internacionais, a começar pela Carta da ONU, que

utiliza povo em relação a territórios sem governo próprio e também quanto ao sistema

internacional de tutela, além do que deixa implícito que mesmo quando um povo não se

constitui na forma de Estado pode ser titular de direitos775. A solução, consoante o citado

autor, é tomar o termo como uma context-dependent notion, como propôs James Crawford,

podendo assumir três sentidos diversos a depender do contexto em que é utilizado: a) toda

a população de uma colônia ou território ocupado; b) a totalidade de cidadãos de um certo

Estado; e c) um grupo minoritário, nos termos do artigo 27 do Pacto Sobre Direitos Civis e

Políticos de 1966, ou seja, grupo social inferior numericamente, não dominante em termos

                                                          
772 MULLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 2ª edição. São Paulo: Max
Limonad, 2000.
773 Nesse sentido, vide COMPARATO, Fábio Konder. Friedrich Muller: o autor e sua obra. Prefácio. In
MULLER, Friedrich, Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 2ª edição. São Paulo: Max
Limonad, 2000, p. 20; MULLER, Friedrich, Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 2ª
edição. São Paulo: Max Limonad, 2000; MULLER, Friedrich, Fragmento (sobre) o poder constituinte do
povo. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp. 60-74; CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito
Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1998, pp. 69-70.
774 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo: editora
Saraiva, 2005, p. 395.
775 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo: editora
Saraiva, 2005, p. 396
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políticos e portador de características étnicas, religiosas ou lingüísticas estáveis que o

distinguem do restante da população776.

A Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento não trouxe um conceito próprio de

povo, razão pela qual é possível adotar as idéias de James Crawford, entendendo-se povo

em mais de uma acepção.

Não é novidade tomar os povos como sujeitos ativos de direitos. Os dois Pactos

Internacionais de Direitos Humanos, como visto quando os estudamos, reconheceram que

os povos são titulares do direito à autodeterminação e que os Estados têm o dever de

respeitar esse direito777. Depois desses documentos, ainda dentro do hard law a Carta de

Banjul, ou Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, integrante do sistema

regional africano, também já estudada, reconheceu-lhes expressamente o direito à

igualdade, à existência, à livre disposição de suas riquezas e recursos naturais, ao

desenvolvimento econômico, social e cultural, à paz e segurança nacional e internacional, a

um meio ambiente favorável ao seu desenvolvimento778. A Convenção da UNESCO sobre

a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de sua vez, reconheceu

aos povos o direito fundamental a participar dos aspectos culturais do desenvolvimento e

usufruir os mesmos779. Firmou-se, assim, no direito internacional, a idéia de que os povos

podem ser titulares de direitos.

É preciso salientar, entretanto, mais uma vez na esteira de Fábio Konder Comparato, que o

povo, quando tratado em separado em relação ao Estado e ao governo aos quais se vincula,

não constitui uma unidade jurídica autônoma, não possuindo personalidade. Isso faz com

que surja um problema quanto à legitimidade para reivindicar direitos reconhecidos: quem

poderá fazê-lo em nome do povo? Segundo o mesmo autor deve-se buscar na figura da

substituição a resposta, elegendo-se alguém para, em nome próprio, exercer os direitos do

povo780.

Não há dúvida quanto ao fato de que os povos são sujeitos ativos do direito ao

desenvolvimento, firmando-se assim a dimensão coletiva deste. A Declaração Sobre o

                                                          
776 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo: editora
Saraiva, 2005, p. 396.
777 Artigo 1° e seu § 3° de ambos os Pactos.
778 CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58, artigos 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
779 Artigo 2º, § 5º. No Brasil foi promulgada pelo Decreto Presidencial nº 6.177, de 01 de agosto de 2007.
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Direito ao Desenvolvimento é expressa nesse sentido logo no seu primeiro artigo, ao

afirmar que o direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do

qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento

econômico, social, cultural e político, para ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os

direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados. Como se

percebe, o objeto do direito ao desenvolvimento dos povos abrange o mesmo conteúdo do

objeto do direito ao desenvolvimento das pessoas que o formam. Mas, além disso, tem um

conteúdo próprio. O § 2º daquele mesmo artigo da Declaração Sobre o Direito ao

Desenvolvimento diz que o direito humano ao desenvolvimento também implica a plena

realização do direito dos povos à autodeterminação, que inclui, o exercício de seu direito

inalienável à soberania plena sobre todas as suas riquezas e recursos naturais, nos limites

dos Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos. Esse direito é confirmado pelos Pactos

Internacionais de Direitos Humanos de 1966, os quais afirmam que para a consecução de

seus objetivos todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos

naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional,

baseada no princípio do proveito mútuo, e do Direito Internacional, e em caso algum

poderá um povo ser privado de seus meios de subsistência781.

Em virtude do direito à autodeterminação os povos têm o direito de determinar livremente

seus status político e de buscar seu desenvolvimento econômico, social e cultural782. A

autodeterminação tem, portanto, estreitas ligações com a idéia de liberdade de um povo.

Além do mais, a Declaração dispõe que os recursos liberados pelas medidas de

desarmamento deveriam ser dedicados ao desenvolvimento econômico e social e ao bem-

estar de todos os povos e, em particular, daqueles dos países em desenvolvimento, medida

essa que seria extremamente benéfica caso fosse implementada.

O já referido estudo de Hector Gros Espiell sobre o direito à autodeterminação registrou

que os direitos humanos só podem existir verdadeira e plenamente quando o direito à

autodeterminação também existir, e que esta é a importância fundamental do direito à

autodeterminação como um direito humano e como um pré-requisito para a fruição de

                                                                                                                                                                               
780 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 393-394.
781 Artigo 1°, § 2° de ambos os Pactos.
782 Preâmbulo da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
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todos os outros direitos e liberdades783. Aquele trabalho afirma, ainda, que segundo o

Direito Internacional contemporâneo o direito à autodeterminação é um direito dos povos

que esteja sob dominação colonial e estrangeira, não das minorias, das nações ou de

Estados. Embora povos e nações sejam conceitos próximos e possam eventualmente ser

compreendidos conjuntamente, não são sinônimos, mas quando um povo se constitui em

forma de Estado, nação e Estado devem ser compreendidos como manifestações de um

mesmo povo784.

O direito ao desenvolvimento tem no direito à autodeterminação dos povos uma de suas

premissas mais importantes, especialmente para que o povo possa livremente dar o melhor

destino possível às suas riquezas e recursos naturais, que constituem importante

instrumento das ações desenvolvimentistas. Nesse sentido, Fábio Konder Comparato

esclarece que o direito à autodeterminação diz respeito à independência dos povos

coloniais785 e à soberania de cada Estado independente sobre as riquezas e recursos

naturais do seu território786. Como bem anota Cláudia Perrone-Moisés, a liberdade

decorrente da autodeterminação faz com que possa haver múltiplos modelos de

desenvolvimento, já que podem existir diferentes percepções e experiências, sobre como

empreender as ações desenvolvimentistas787. A idéia de modelo único, que prevaleceu

durante um bom tempo, é hoje ultrapassada, embora ainda seja corrente no senso comum.

Como já mencionado, os Estados têm a responsabilidade primária pela criação das

condições nacionais e internacionais favoráveis à realização do direito ao

                                                          
783 “(…) human rights can only exist truly and fully when self-determination also exists. Such is the
fundamental importance of self-determination as a human right and as a prerequisite for the enjoyment of all
the other rights and freedoms” (UN Doc E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, 1980). Um rol dos documentos de hard
law e soft law que cuidam do direito à autodeterminação pode ser encontrado no § 48 daquele estudo.
784 “Self-determination is essentially a right of peoples. (…) self-determination is a right of peoples under
colonial and alien domination. (…) Under contemporary international law minorities do not have this right.
People and Nation are two closely related concepts; they may be one and the same, but they are not
synonymous. Modern international law has deliberately attributed the right to Peoples, and not to Nations and
States. However, when the People and the Nation are one and the same, and when a People has established
itself as a State, clearly that Nation and that State are, as forms or manifestations of the same People,
implicitly entitled to the right to self-determination”. (UN Doc E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, 1980). Um rol dos
documentos de hard law e soft law que cuidam do direito à autodeterminação pode ser encontrado no § 48
daquele estudo.
785 A independência dos povos coloniais foi objeto de uma Declaração específica da Assembléia Geral das
Nações Unidas, adotada em 14 de dezembro de 1960: UN DOC A/RES/1514 (XV).
786 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo: editora
Saraiva, 2005, p. 282. A resolução A/RES/1803(XVII) Assembléia Geral das Nações Unidas, de 14 de
dezembro de 1962, cuida exatamente da soberania permanente sobre os recursos naturais.
787 PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direitos Humanos e Desenvolvimento: a Contribuição das Nações
Unidas. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, PERRONE-MOISÉS, Cláudia [orgs.]. O Cinqüentenário da
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desenvolvimento788. Sob a perspectiva do direito ao desenvolvimento dos povos essa

responsabilidade primária deve ser entendida, em primeiro lugar, quanto ao povo próprio

de cada um dos Estados. Nesse sentido, o preâmbulo da Declaração Sobre o Direito ao

Desenvolvimento afirma que a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento dos

povos e indivíduos é a responsabilidade primária de seus Estados. Assim, os Estados de

origem são os primeiros sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento dos seus povos

respectivos, tanto no plano nacional como na esfera internacional.

No plano interno aplicam-se em relação ao direito ao desenvolvimento do povo todas as

obrigações estipuladas para o Estado relativas ao direito ao desenvolvimento no plano

individual, as quais já foram examinadas supra, tendo em vista que o povo é formado por

pessoas. O mesmo se diga em relação às pessoas físicas e jurídicas, que também são

devedoras do direito ao desenvolvimento na esfera nacional. Deve-se sublinhar, ainda, a

hipótese de outras obrigações serem estipuladas para os sujeitos passivos na ordem jurídica

interna, especialmente na Constituição.

No contexto internacional, são sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento dos povos

os Estados de origem, os demais Estados, a comunidade internacional, as organizações

internacionais, os organismos internacionais, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas de

direito privado com atuação internacional em áreas ligadas a questões desenvolvimentistas,

as organizações não-governamentais, os novos movimentos sociais, as instituições

acadêmicas e os meios de comunicação789. São aplicáveis a todos eles as obrigações já

mencionadas quanto ao direito ao desenvolvimento individual. Existem, ainda, algumas

situações especialmente previstas para os demais Estados e outros atores do cenário

internacional.

A responsabilidade primária dos Estados pela criação das condições nacionais e

internacionais favoráveis à realização do direito ao desenvolvimento diz respeito não só

aos seus povos respectivos, mas também a todos os povos do planeta. Essa é uma

decorrência das idéias de solidariedade e de fraternidade que presidem todos os direitos de

terceira dimensão, bem como da construção do sistema internacional de direitos humanos.

Nesse espírito, a Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento prevê que os Estados

                                                                                                                                                                               
Declaração Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999, p.
190.
788 Artigo 3°, § 1°, da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
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tomarão medidas firmes para eliminar as violações maciças e flagrantes dos direitos

humanos dos povos e dos seres humanos afetados por situações tais como as resultantes do

apartheid, de todas as formas de racismo e discriminação racial, colonialismo, dominação

estrangeira e ocupação, agressão, interferência estrangeira e ameaças contra a soberania

nacional, unidade nacional e integridade territorial, ameaças de guerra e recusas de

reconhecimento do direito fundamental dos povos à autodeterminação790.

Nota-se, assim, que o direito ao desenvolvimento é bem mais amplo que o direito à

autodeterminação, e se refere aos povos em inúmeras situações, não apenas quando

submetidos à dominação colonial ou estrangeira. Mesmo em situações nas quais não estão

presentes essas hipóteses de dominação, há elementos da autodeterminação que são

aplicáveis ao direito ao desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, da liberdade acerca

da utilização das riquezas e recursos naturais. Estes elementos integram a autonomia do

povo.

Considerando que os Estados são manifestações dos povos, e que estes são conjuntos de

indivíduos, o direito ao desenvolvimento dos indivíduos e o direito ao desenvolvimento

dos povos relacionam-se com as questões que dizem respeito ao direito ao

desenvolvimento dos Estados, que serão vistas a seguir.

1.7.2.2. O direito ao desenvolvimento dos Estados

Há quem se oponha à idéia de que os Estados podem ser credores do direito ao

desenvolvimento, não por negarem a este último uma dimensão coletiva, mas sim por

acreditar que essa não se refere aos mesmos, já que tanto a Declaração Sobre o Direito ao

Desenvolvimento como diversos outros documentos, como a Declaração e o Programa de

Ação de Viena, colocam os Estados como principais devedores das medidas capazes de

realizar o desenvolvimento791. Porém, prevalece, em geral, a idéia de que estes mesmos

                                                                                                                                                                               
789 SÁNCHEZ, Nicolás Angulo. El derecho al desarrollo frente a la mundialización del mercado: conceptos,
contenido, objetivos y sujetos. Madrid: IEPALA, 2005, pp. 221-285.
790 Artigo 5ºda Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
791 Com essa posição, vide, no Brasil, RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao desenvolvimento:
antecedentes, significados e conseqüências. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 237.



208

documentos autorizam afirmar que os Estados podem ser, também, sujeitos ativos do

direito ao desenvolvimento792.

O fato de que os Estados são os principais devedores do direito ao desenvolvimento nos

planos nacional e internacional, não é um empecilho definitivo a que sejam, também

considerados credores, em outra perspectiva, no âmbito internacional. Essa ausência de

impedimento é reforçada pelo fato de que, como vimos, atualmente em determinadas

circunstâncias reconhece-se que uma mesma pessoa pode ser credora e devedora de um

mesmo direito humano. Assim, embora o Estado tenha obrigações em relação ao direito ao

desenvolvimento das pessoas e dos povos, não há óbice apriorístico que impeça o

reconhecimento de que em outras situações ele possa ser considerado um credor desse

mesmo direito. Exemplificando, um Estado pode ser devedor do direito ao

desenvolvimento em relação ao seu povo no plano interno e internacional, e, ao mesmo

tempo, ocupar a posição de credor na esfera internacional em face dos demais Estados.

Vale lembrar, a respeito, que na formulação inicial de Keba M’Baye sobre o direito ao

desenvolvimento o Estado aparece ora como credor, ora como devedor.

A Declaração e Programa de Ação de Viena contém passagens que tratam os Estados como

sujeitos ativos do direito ao desenvolvimento. É o caso, por exemplo, do trecho daquele

documento que afirma que os Estados devem cooperar uns com os outros para garantir o

desenvolvimento e eliminar obstáculos respectivos793. Ora, a cooperação dos Estados uns

com os outros traz, ainda que de maneira implícita, a idéia de que os mesmos são sujeitos

do desenvolvimento. Aquele documento é expresso também ao consignar que a

Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos acolheu a indicação da Comissão de

Direitos Humanos para a formação de um Grupo de Trabalho temático sobre o direito ao

desenvolvimento, instando-o a formular prontamente medidas abrangentes e eficazes para

eliminar obstáculos à aplicação e concretização da Declaração sobre o Direito ao

Desenvolvimento e propor formas e meios para garantir o direito ao desenvolvimento a

todos os Estados794.

                                                          
792 Para uma posição favorável ao entendimento de que os Estados podem ser titulares do direito ao
desenvolvimento vide, no Brasil, PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direitos Humanos e Desenvolvimento: a
Contribuição das Nações Unidas. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, PERRONE-MOISÉS, Cláudia [orgs.].
O Cinqüentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 1999, p. 188 e nota 21.
793 A/CONF.157/23, § 10.
794 A/CONF.157/23, § 72.
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A Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento, de outro lado, prevê que os Estados

têm o direito e o dever de formular políticas nacionais adequadas para o desenvolvimento,

que visem ao constante aprimoramento do bem-estar de toda a população e de todos os

indivíduos, com base em sua participação ativa, livre e significativa, e no desenvolvimento

e na distribuição eqüitativa dos benefícios daí resultantes795. O dever de formular políticas

nacionais de desenvolvimento diz respeito à condição de devedor do direito ao

desenvolvimento no plano interno. Já o direito de formular essas políticas nacionais, surge

especialmente no plano internacional, frente aos demais Estados e atores internacionais,

inclusive como conseqüência de elementos do direito à autodeterminação. Nota-se, assim,

que a Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento também admite que o Estado pode

ser credor e devedor daquele direito.

Nos dias de hoje, de intensa globalização econômica, não há como dissociar o

desenvolvimento nacional das condições existentes na esfera internacional. As pessoas, as

coletividades e os povos dependem, para o seu desenvolvimento, não só de condições

internas, mas também de fatores que se atrelam a relações globais e regionais, nas quais

atuam os Estados de origem, outros Estados, organizações e organismos internacionais, e

também pessoas jurídicas de direito privado. Assim, os Estados, quando atuam no plano

internacional em relação ao desenvolvimento, agem em última análise em favor do direito

ao desenvolvimento daqueles que pertencem à sua dimensão humana, ou seja, em favor

das pessoas, das suas coletividades internas e dos povos que os compõem. Ele é, assim,

uma espécie de representante da sua própria dimensão humana no plano internacional.

Conforme lembra Cançado Trindade, o Estado é criado e existe para os seres humanos,

visando a realização do bem comum796.

Não seria adequado, portanto, ao nosso ver, afirmar que o Estado é sujeito ativo do direito

ao desenvolvimento em nome de um interesse próprio diverso do interesse do seu

contingente humano, pois isso seria entender o desenvolvimento estatal como um fim em si

                                                          
795 Artigo 2°, § 3°.
796 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A recta ratio nos fundamentos jus gentium como Direito
Internacional da humanidade. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito
Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 17. No mesmo sentido, Dalmo de Abreu Dallari conceitua o
Estado, na atualidade, como a ordem jurídica e soberana, que tem por fim o bem comum de um povo situado
em determinado território (DALLARI, Dalmo de Abreu. O futuro do Estado. São Paulo: Saraiva, 2001, p.
49). A questão da finalidade do Estado, entretanto, é tormentosa na doutrina. Sobre o tema, vide, dentre
outros, BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 3ª edição. São Paulo: Malheiros, 1999, pp. 17-37;
JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Cidade do México: FCE, 2000, pp. 234-263.
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mesmo, quando na verdade deve servir como instrumento do desenvolvimento de todas as

pessoas que se encontram sob a sua jurisdição.

Destarte, o Estado deve ser considerado sujeito ativo do direito ao desenvolvimento no

plano internacional porque o seu desenvolvimento como um todo é também o

desenvolvimento daqueles que compõem a sua dimensão humana, e, ademais, o

desenvolvimento interno depende de fatores derivados das relações internacionais.

A afirmação de que o Estado possui direitos relacionados ao desenvolvimento remete

imediatamente à idéia de Direito Internacional do Desenvolvimento, na qual os atores

principais são os Estados. Como já visto, o Direito Internacional do Desenvolvimento e o

direito ao desenvolvimento possuem origens em comum e fazem parte de um mesmo

processo histórico de evolução da noção de desenvolvimento, razão pela qual possuem

aspectos conceituais próximos e são, ainda, interdependentes. Mas há diferenças. O Direito

Internacional do Desenvolvimento tem suas origens no Direito Internacional Econômico,

que cuida de relações interestatais, enquanto o direito ao desenvolvimento é construído

dentro da teoria dos direitos humanos. O primeiro entende o desenvolvimento sob uma

perspectiva que enfatiza o crescimento econômico, ao passo em que para o segundo o

crescimento econômico é instrumento do desenvolvimento humano. Porém, o

entrelaçamento e a interdependência destes direitos é inevitável. Em primeiro lugar, porque

o Estado tem o seu elemento humano composto pelas pessoas e povos, o que faz com que

os direitos daquele sejam também direitos destes. Além disso, o direito ao

desenvolvimento pode ser visto como um resultado da evolução progressiva do Direito

Internacional do Desenvolvimento, como propõe Zilmai Haquani, inclusive porque os

instrumento jurídicos e os mecanismos internacionais deste último foram decisivos para a

formatação do primeiro797. Dentre as influências do Direito Internacional do

Desenvolvimento em relação ao direito ao desenvolvimento podemos citar uma maior

igualdade material entre os Estados com lastro na cooperação internacional, a formação de

uma Nova Ordem Econômica Internacional e o direito à autodeterminação. Porém quando

se trata do direito ao desenvolvimento quem se encontra no centro das preocupações é o

ser humano e não os Estados, ainda que estes sejam reconhecidos como sujeitos ativos do

direito. Essa titularidade ativa não é, como já anotado, um fim em si mesma, possuindo

                                                          
797 Résumé des débats. Première partie. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan
international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye,
1979, p. 141.
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caráter meramente instrumental. Por isso, ainda que se considere o Estado credor do direito

ao desenvolvimento este será sempre um direito humano porque as pessoas que constituem

os Estados serão os seus beneficiários últimos. O direito ao desenvolvimento dos Estados

vai além do Direito Internacional do Desenvolvimento também porque sua titularidade diz

respeito a todos os Estados, não apenas àqueles considerados subdesenvolvidos ou em

desenvolvimento. Não será demais lembrar que Georges Abi-Saab anota que todas as

sociedades podem ser consideradas em desenvolvimento, porque nenhuma delas alcançou o

limite máximo do seu potencial798. O Programa das Nações Unidas Para o

Desenvolvimento trabalha conforme essa idéia, conforme vimos. Assim, mesmo os

Estados comumente chamados de desenvolvidos são titulares do direito ao

desenvolvimento. É claro, entretanto, que isso não impede uma atenção especial aos países

subdesenvolvidos, cujas dificuldades são substancialmente maiores em razão da pobreza,

como reconhecido em inúmeros documentos da ONU, inclusive do Programa das Nações

Unidas Para o Desenvolvimento. Também não impede, como aponta o mesmo autor acima

citado, a existência de uma responsabilidade maior dos Estados desenvolvidos em relação

às obrigações da comunidade internacional para com os Estados subdesenvolvidos799.

Temos, assim, que esses dois direitos representam uma mudança de paradigma no

tratamento jurídico do desenvolvimento, que passa do prisma econômico para o humano.

Os deveres internacionais de um Estado em relação ao direito ao desenvolvimento das

pessoas que vivem sob sua jurisdição constituem obrigações de meio, e não de resultado.

O êxito nos objetivos perseguidos não depende unicamente da atuação e do esforço do

Estado de origem, o qual atua nos foros internacionais em face de outros Estados

igualmente soberanos e de organismos e organizações internacionais independentes, sob os

quais não exerce controle.

Questão interessante é saber se um Estado tem obrigações para com o direito ao

desenvolvimento das pessoas que compõem a dimensão humana dos outros Estados, ou

seja, com os demais seres humanos do planeta. A resposta no nosso entendimento é

positiva.

                                                          
798 ABI-SAAB, Georges. The legal formulation of a right to development: subjects and content. In DUPUY,
René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979.
Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979, p. 169.
799 ABI-SAAB, Georges. The legal formulation of a right to development: subjects and content. In DUPUY,
René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979.
Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979, p. 170.
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No estágio atual da teoria dos direitos humanos, que como já vimos atingiu a formação de

direitos de solidariedade ou de fraternidade, não parece ter qualquer sustentação a tese de

que um Estado só tem obrigações para com aqueles que se encontram sob sua jurisdição,

sendo-lhe totalmente indiferente ou irrelevante o destino das pessoas e grupos inseridos no

contexto dos demais Estados. O mundo dos dias atuais afasta qualquer possibilidade de

isolamento. Ao contrário, faz com que os destinos dos diversos Estados e povos sejam

interdependentes, inclusive no que concerne ao maior ou menor grau de desenvolvimento,

o que, relembre-se, pode provocar conseqüências ambientais que desconhecem fronteiras

políticas. Assim, os Estados também têm obrigações relativas ao direito ao

desenvolvimento das pessoas e povos que vivem em outros Estados.

A partir dessa premissa, a Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento estabelece que

todos os Estados devem cooperar, com vistas a promover, encorajar e fortalecer o respeito

universal à observância de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todos,

sem distinção de raça, sexo, língua ou religião800. Isso implica a necessidade de construir

relações com base na cooperação internacional, especialmente quando se tratar de Estados

subdesenvolvidos, envidando esforços comuns em prol do desenvolvimento.

Como se pode notar, há uma dimensão de reciprocidade no direito ao desenvolvimento dos

Estados na esfera internacional, já que cada um deles é credor de um direito ao

desenvolvimento próprio e devedor em relação ao direito ao desenvolvimento dos demais,

o que demanda mecanismos de cooperação. A cooperação dos Estados com a Organização

das Nações Unidas em prol da obtenção de níveis mais altos de vida, trabalho efetivo,

condições de progresso e desenvolvimento econômico e social, da solução dos problemas

internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos, da cooperação internacional de

caráter cultural e educacional, do respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das

liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião, é

expressamente prevista na Carta das Nações Unidas801. Também há normas convencionais

sobre obrigações dos Estados em relação à cooperação internacional no Pacto Internacional

                                                          
800 Artigo 6°, § 1° da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
801 Artigos 55 e 56 da Carta das Nações Unidas.
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Sobre Direitos Civis e Políticos802 e no Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e

Culturais803.

A reciprocidade do direito ao desenvolvimento dos Estados se explica pelo fato de que em

qualquer caso sempre encontraremos em última instância o ser humano,

independentemente do Estado que seja titular do direito. Assim, as medidas a serem

adotadas pelos Estados no âmbito internacional sobre o direito ao desenvolvimento devem

favorecer não apenas ao desenvolvimento das suas pessoas e grupos internos, mas também

àquelas de todo o mundo. Não há, ao nosso pensar, no estágio atual das relações

econômicas, ambientais, políticas e de direitos humanos no plano internacional, como o

desenvolvimento interno ser visto como um fator que independe do desenvolvimento das

demais pessoas do planeta. O avanço ou retrocesso econômico de um país pode afetar

diretamente o desenvolvimento dos demais. A questão ambiental também se impõe como

um tema cuja solução só pode ser alcançada em escala mundial, já que a poluição e a

degradação não conhecem fronteiras políticas. A idéia de um sistema internacional de

direitos humanos vem justamente para fortalecer o compromisso global com esses direitos.

A relação das questões desenvolvimentistas com temas que dizem respeito aos Estados

coletivamente considerados também fica evidente quando se observa a formação de blocos

regionais, como a União Européia ou o Mercosul.

Considerando os princípios da justiça e da igualdade, deve ser dada atenção especial aos

países subdesenvolvidos, nos quais as pessoas estão com maiores dificuldades em relação

ao seu desenvolvimento individual804. De fato, a doutrina defende que um tratamento

diferenciado para esses Estados é uma dimensão do direito ao desenvolvimento805.

Seguindo essa linha, a Declaração e Programa de Ação de Viena fez um apelo à

comunidade internacional, no sentido de que a mesma empreenda todos os esforços

necessários para ajudar a aliviar a carga da dívida externa dos países em desenvolvimento,

                                                          
802 Artigo 1°, § 2°, do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos.
803 Artigos 1°, § 2°, 2°, § 1°, 11, §§ 1° e 2 °, 15, § 4°, do Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais.
804 “Doravante, ele [o direito ao desenvolvimento] há de reger, por conseguinte, já a ordem interna das
Nações, já as relações entre Estados, para proteção daqueles que demoram na periferia do Primeiro Mundo e
são os mais cruelmente atingidos pelas desigualdades e desequilíbrios da riqueza entre os povos”
(BONAVIDES, Paulo. Federalismo das Regiões, Desenvolvimento e Direitos Humanos. In A Constituição
Aberta: Temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no Federalismo das Regiões. 2ª edição.
São Paulo: Malheiros, 1996, p. 349).
805 YUSUF, Abdulqawi. Differential treatment as a dimension of the right to development. In DUPUY, René-
Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia:
Académie de Droit International de la Haye, 1979, pp. 233-245.
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visando complementar os esforços dos governos respectivos no sentido de garantir

plenamente os direitos econômicos, sociais e culturais de seus povos806.

Cumpre lembrar que também a Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento enfatiza o

dever de cooperação internacional. Afirma, por exemplo, que a realização do direito ao

desenvolvimento requer o pleno respeito aos princípios do direito internacional, relativos

às relações amistosas de cooperação entre os Estados, em conformidade com a Carta das

Nações Unidas807. Como se não fosse suficiente, deixa claro que os Estados têm o dever de

cooperar uns com os outros para assegurar o desenvolvimento e eliminar os obstáculos ao

mesmo, e deveriam realizar seus direitos e cumprir suas obrigações de modo a promover

uma nova ordem econômica internacional baseada na igualdade soberana,

interdependência, interesse mútuo e cooperação entre todos os Estados, assim como a

encorajar a observância e a realização dos direitos humanos808. E não é só, pois estabelece

que os Estados, individual e coletivamente considerados, têm o dever de tomar medidas

para formular as políticas internacionais de desenvolvimento com vistas a facilitar a plena

realização do direito ao desenvolvimento, sendo necessária ação permanente para

promover um desenvolvimento mais rápido dos países subdesenvolvidos809. Além disso,

estatui que como complemento dos esforços dos países em desenvolvimento é essencial

uma cooperação internacional efetiva essencial para prover esses países de meios e

facilidades apropriados para incrementar seu amplo desenvolvimento810. A declaração, ao

enfatizar a prioridade aos países subdesenvolvidos, coloca-se em plena consonância com

os citados princípios da igualdade e justiça.

As medidas de cooperação internacional integram o que alguns autores chamam de Direito

Internacional de Cooperação811, dizem respeito a obrigações de fazer, no sentido de

empreender esforços para a consecução das medidas necessárias à efetivação do direito ao

desenvolvimento. Além disso, os Estados devem se abster de tomar medidas que

                                                          
806 A/CONF.157/23, § 12.
807 Artigo 3°, § 2°, da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
808 Artigo 3°, § 3°, da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento. A Declaração e Programa de Ação de
Viena (A/CONF.157/23), no seu § 10, diz: “Os Estados devem cooperar uns com os outros para garantir o
desenvolvimento e eliminar obstáculos ao mesmo. A comunidade internacional deve promover uma
cooperação internacional eficaz, visando à realização do direito ao desenvolvimento e à eliminação de
obstáculos ao desenvolvimento”.
809 Artigo 4º da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
810 Artigo 4º da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
811 ABI-SAAB, Georges. The legal formulation of a right to development: subjects and content. In DUPUY,
René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979.
Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979, p. 170.
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prejudiquem ou obstruam o direito ao desenvolvimento dos demais Estados812, o que se

encontra também no âmbito do denominado Direito Internacional de Coexistência813. Caso

isso não ocorra o resultado será inverso àquele que se pretende alcançar com a cooperação,

e o Estado prejudicado, como devedor do direito ao desenvolvimento das pessoas e povos

que se encontram sob sua jurisdição, tem o dever de acionar os mecanismos de

responsabilização internacional disponíveis em cada caso. Os demais Estados também têm

a obrigação de interceder contra eventuais violações ou bloqueios ao desenvolvimento de

um Estado por outro.

Essa interferência em favor de seres humanos ou povos terceiros pode se dar mesmo em

face do Estado de origem deles. Quando o Estado de origem atua como opressor das

pessoas ou grupos que estão sob sua jurisdição, os demais Estados têm o dever de utilizar

os meios legais disponíveis, nos foros próprios, para reverter a situação. As violações de

direitos humanos perpetradas contra a população de um Estado podem ser agravadas

seriamente quando os demais Estados optam pela cômoda posição de meros

espectadores814. Esse dever fica claro, por exemplo, a partir da Declaração Sobre o Direito

ao Desenvolvimento, segundo a qual os Estados tomarão medidas firmes para eliminar as

violações maciças e flagrantes dos direitos humanos dos povos e dos seres humanos

afetados por situações tais como as resultantes do apartheid, de todas as formas de racismo

e discriminação racial, colonialismo, dominação estrangeira e ocupação, agressão,

interferência estrangeira e ameaças contra a soberania nacional, unidade nacional e

integridade territorial, ameaças de guerra e recusas de reconhecimento do direito

fundamental dos povos à autodeterminação815. Essas medidas firmes, ao nosso ver, devem

ser aquelas jurídicas, legalmente previstas nos tratados internacionais, e também políticas

e econômicas.

                                                          
812 Segundo Fábio Konder Comparato, são exemplos de ação internacional inibidora do desenvolvimento as
políticas de bloqueio econômico ou de aviltamento concertado do preço de matérias-primas oriundas de
países subdesenvolvidos, cobrança de dívidas externas lesivas às economias dos países devedores, o sistema
atual de propriedade intelectual e garantia de know-how tecnológico (COMPARATO, Fábio Konder. A
afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo: editora Saraiva, 2005, p. 398).
813 ABI-SAAB, Georges. The legal formulation of a right to development: subjects and content. In DUPUY,
René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979.
Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979, p. 170.
814 Sobre os Estados e demais atores sociais permanecerem como meros espectadores em situações onde há
risco de genocídio, vide STAUB, Ervin. Verbete Spectateurs du génocide. In CHARNY, Israel W. (dir.). Le
livre noir de l’humanité: Encyclopédie Mondiale des Génocides.Toulouse: Éditions Privat, 2001, pp. 544-
546.
815 Artigo 5º da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
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Necessário apontar, ainda, que há o dever das organizações e dos organismos

internacionais, bem como das pessoas jurídicas de direito privado com atuação na esfera

internacional, de colaborar com o direito ao desenvolvimento dos Estados, pelas mesmas

razões já referidas quando cuidamos do direito ao desenvolvimento no plano individual.

1.7.2.3. O Direito ao desenvolvimento de coletividades internas regionais

Asborjn Eide, em 1979, já apontava que unidades compostas de seres humanos, ou seja,

entidades políticas ou sócio-culturais de vários tipos, também podem ser sujeitos ativos

legítimos do direito ao desenvolvimento, desde que se entenda que essa organização

coletiva tem como propósito a realização dos direitos dos indivíduos que a compõem816.

É possível, assim, que coletividades outras que não os povos sejam também titulares do

direito ao desenvolvimento. De fato, consubstanciando um processo econômico, social,

cultural e político abrangente, que visa o constante incremento do bem-estar de toda a

população e de todos os indivíduos817, é possível identificar projeções coletivas ou grupais

do direito ao desenvolvimento no âmbito internacional e nacional.

Deve-se considerar que o desenvolvimento não é uniforme entre as sociedades nem

tampouco nas sociedades. O binômio desenvolvimento/subdesenvolvimento, portanto, é

um fenômeno observado não apenas no contexto internacional. No plano interno dos

Estados encontramos grupos com significativas diferenças sociais, políticas ou

econômicas. Dessa forma, tendo em conta que a promoção da igualdade pressupõe também

o combate a problemas de grupos, e não apenas o enfrentamento de questões gerais, é

necessário reconhecer a parcelas da população especificidades quanto ao seu direito ao

desenvolvimento, sob pena da perpetuação das desigualdades. Logo, diante da interrelação

entre desenvolvimento, democracia e direitos humanos, realidades grupais ou coletivas

internacionais ou nacionais não podem ser olvidadas.

                                                          
816 EIDE, Asborjn. Maldevelopment and “the right to development”: a critical note with a constructive
intent. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop,
16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979, p. 415.
817 Declaração sobre o direito ao desenvolvimento, adotada pela Assembléia Geral da ONU em 1986.
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Alguns segmentos da população atingidos por desigualdades podem constituir grupos

vulneráveis ou minorias, que já são objeto de atenção do Direito Internacional, dentro do

sistema internacional de direitos humanos, ou do direito interno dos diversos Estados.

Essas coletividades serão estudadas a seguir.

Além disso, podemos identificar outros grupos na dimensão interna que também são

merecedores de atenção especial do direito nacional, e que não estão enquadrados nos

conceitos de grupos vulneráveis e minorias. Trata-se das coletividades regionais internas,

que sofrem as influências de estruturas de poder econômico e político subnacional que

interferem negativa ou positivamente nos diversos aspectos do desenvolvimento, dando

origem assim a desigualdades regionais.

No Brasil, as questões referentes a estas desigualdades, que foram potencializadas pelo

nosso processo histórico de formação nacional, reproduzem em âmbito local as tensões

norte-sul, e foram objeto de estudo de diversos autores, com destaque para Celso

Furtado818.

Nesse contexto, surgiram várias teorias do desenvolvimento objetivando encontrar

soluções para os desequilíbrios regionais, e, além disso, a Constituição também passou a se

preocupar com a questão. Já durante o período de vigência da Constituição de 1946 o tema

do desenvolvimento regional passou a ocupar relevante espaço no foro das discussões

políticas no Brasil819. A Constituição de 1967 e o texto que a seguiu, de 1969, previram a

competência da União para estabelecer e executar planos regionais de desenvolvimento820.

Em 1969 também se conferiu à União a tarefa de planejar e promover o desenvolvimento

nacional821.

Mas foi a Constituição de 1988 a que mais abriu espaço para as questões

desenvolvimentistas regionais e seus temas correlatos, como o planejamento,

                                                          
818 Dentre os trabalhos de Celso Furtado sobre o tema, cumpre destacar, no que concerne ao processo
histórico que contribuiu para as desigualdades, a obra Formação Econômica do Brasil, cuja primeira edição é
de 1959, na qual o autor anotou que ao final do século XX o Brasil “ainda figurará como uma das grandes
áreas da terra em que maior é a disparidade entre o grau de desenvolvimento e a constelação de recursos
potenciais”, como resultado de um deficiente processo de integração regional (FURTADO, Celso. Formação
Econômica do Brasil. 34ª edição. 2ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 335).
819 “Durante a vigência da Constituição de 1946, quando a Questão Regional foi definitivamente incorporada
ao debate político nacional, cada órgão de desenvolvimento regional instituído tinha sua área de atuação
delimitada expressamente por lei, criando regiões-plano ou regiões de desenvolvimento” (BERCOVICI,
Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 72).
820 Artigo 8°, XIII, da CF/67, e 8°, XIV, do Texto de 1969.
821 Artigo 8°, V, do Texto de 1969.
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especialmente quando se considera a estrutura adotada para o Estado federal, o qual,

restaurado, passou a ter como paradigma o federalismo cooperativo822. Nesse quadro,

Gilberto Bercovici anota que as políticas de desenvolvimento regional devem ser

elaboradas e implementadas, a partir dos marcos do sistema federal instituído, sob a

coordenação e cooperação da União e das entidades federadas, levando à conclusão de que

o federalismo é instrumento de integração regional. Ainda segundo o autor citado, a

construção de um Estado Social tem como pressupostos a igualdade e a solidariedade, que

geram obrigações para a União e para os entes federados, cuja atuação deve ter como

objetivo a igualação das condições sociais ou necessidades básicas de toda a população, ou

seja, a homogeneização social823. Como lembra o autor, segundo Celso Furtado a

homogeneização social não significa uniformizar os padrões de vida, mas sim assegurar

que os membros da sociedade satisfaçam apropriadamente as necessidades de alimentação,

vestuário, moradia, acesso à educação, lazer e bens culturais mínimos824. Surge, assim, a

proibição de discriminação territorial, conteúdo essencial da igualdade em sua nova

dimensão derivada do federalismo cooperativo constitucionalmente previsto825. Ainda

conforme Gilberto Bercovici, o princípio da igualação das condições sociais é um direito

dos cidadãos das regiões menos desenvolvidas, que podem exigir do Estado, como sujeito

passivo, que sejam adotadas medidas para assegurar a mesma qualidade dos serviços

públicos essenciais que são oferecidos aos cidadãos das regiões mais desenvolvidas826.

Esse direito vincula-se a um dos objetivos fundamentais da nossa República Federativa

previstos no artigo 3° da Constituição, mais precisamente à redução das desigualdades

sociais e regionais.

É possível, assim, identificar um direito ao desenvolvimento próprio de coletividades

internas pertencentes a regiões nas quais o desenvolvimento é mais deficiente. Aqueles que

compõem essas coletividades usufruem em conjunto com as pessoas das demais regiões

                                                          
822 Sobre o tema do federalismo de regiões, vale conferir a vasta obra de Paulo Bonavides. Uma importante
coletânea de textos do autor, que defende a concessão de autonomia às regiões brasileiras, pode ser
encontrada em BONAVIDES, Paulo. A Constituição Aberta: Temas políticos e constitucionais da
atualidade, com ênfase no Federalismo das Regiões. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 1996, pp. 337-506.
823 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad,
2003, pp. 240-241.
824 FURTADO, CELSO. Brasil: A Construção Interrompida. 2ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p.
38; BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad,
2003, p. 241.
825 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad,
2003, p. 241.
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brasileiras o direito ao desenvolvimento geral. Mas, além disso, o seu direito ao

desenvolvimento comporta uma especificidade própria: a possibilidade de exigir da União

e das demais entidades federadas que sejam envidados todos os esforços para a redução das

desigualdades, bem como que sejam prestados, pelas mesmas pessoas jurídicas de direito

público, serviços públicos de igual qualidade àqueles existentes nas regiões mais

desenvolvidas. Essa especificidade torna-se um elemento integrante e uma premissa do

direito ao desenvolvimento dessas coletividades.

1.7.2.4. O Direito ao desenvolvimento de grupos vulneráveis e de minorias

Como já visto acima, é possível identificar na dimensão coletiva do direito ao

desenvolvimento projeções que dizem respeito não só aos Estados e aos povos, mas

também a determinadas coletividades. Isso se explica pela necessidade da adoção de

medidas próprias voltadas à eliminação ou redução das desigualdades no plano

internacional e nacional.

A existência de contrastes intergrupais internos mesmo no âmbito dos países mais ricos foi

notada por Amartya Sen, que os considera um aspecto relevante da concepção de

desenvolvimento e subdesenvolvimento827. O citado autor anota, ainda, que na população

afro-americana dos Estados Unidos há grande diversidade interna, e, além disso, algumas

populações negras do sexo masculino de cidades como Nova Iorque, São Francisco ou

Washington, são superadas no aspecto da sobrevivência por habitantes da China ou de

Kerala nas faixas etárias mais baixas. E não é só. Muitas outras populações do terceiro

mundo os superam, citando como exemplo o fato de que os homens de Bangladesh têm

uma expectativa de viver para além dos quarenta anos mais alta que os afro-americanos do

distrito do Harlem em Nova Iorque828. Esses contrastes intergrupais internos podem ser

ainda mais chocantes nos países mais pobres, cujas dificuldades são acentuadas pela

pobreza extrema e por fortes processos de concentração de renda.

                                                                                                                                                                               
826 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad,
2003, p. 241.
827 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 20.
828 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 38.
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Assim, é necessário reconhecer que o direito ao desenvolvimento pode – e deve – atender

de maneira específica os grupos mais vulneráveis. Essa não será uma tarefa fácil, pois

normalmente há obstáculos derivados dos Estados e da população majoritária, que podem

se sentir ameaçados pelo reconhecimento de direitos coletivos internos, seja em razão de

eventual responsabilização internacional, seja por receio de perda da posição privilegiada

no sistema social interno. Não foi à toa que Amartya Sen anotou que as identidades

estreitamente definidas – inclusive aquelas firmemente baseadas em comunidades ou

grupos – são um terrível fardo829.

A partir dessas premissas, dentre as coletividades que podem ser titulares do direito ao

desenvolvimento merecem atenção especial para fins do presente trabalho os grupos

vulneráveis e as minorias, pois ambas necessitam de medidas específicas de proteção, além

dos direitos humanos reconhecidos a todas as pessoas.

1.7.2.4.1 Noções conceituais de grupos vulneráveis e de minorias

Como já tivemos oportunidade de enfatizar em outro texto, as expressões minorias e

grupos vulneráveis, muito freqüentes no discurso dos direitos humanos, geralmente são

utilizadas sem maior precisão terminológica e até mesmo como sinônimos830. É bastante

comum cuidar das peculiaridades de um grupo vulnerável sob o rótulo de minoria, assim

como justificar que direitos sejam usufruídos por minorias sob o argumento de que se trata

de um grupo vulnerável. Não há dúvida de que elementos comuns existem, porém não se

pode afirmar que há uma identidade absoluta entre minorias e grupos vulneráveis.

Embora não exista uma definição de minorias no art. 27 do Pacto Internacional de Direitos

Civis e Políticos, nem tampouco na Declaração Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes

                                                          
829 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 23.
830 Trata-se de trabalho apresentado no Programa de Pós-Graduação dessa Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo/USP, na disciplina Teoria Fundamental dos Direitos Humanos, ministrada pelos
professores Fábio Konder Comparato e Elza Antonia P. Cunha Boiteux. Posteriormente, foi publicado em
uma coletânea de artigos (ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta
de distinção. In ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras,
CAZETTA, Ubiratan [coords]. Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte:
Del Rey, 2008, pp. 341-379). O trabalho inspirou todo o presente tópico.
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a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Lingüísticas de 1992831, estes documentos

revelam que minorias é um termo que não abrange todos os grupos portadores de

vulnerabilidades. Essa conclusão não significa que estes últimos não mereçam ou mesmo

não tenham proteção internacional. Grupos vulneráveis, mesmo que não constituam

minorias, estão protegidos pelo amplo sistema das Nações Unidas, seja através de textos de

direitos humanos genéricos, a exemplo da Declaração Universal de 1948, seja por conduto

de documentos específicos como, por exemplo, as declarações relativas às crianças, às

mulheres e aos refugiados.

A imprecisão terminológica foi acentuada pelo fato de que a Organização das Nações

Unidas não obteve sucesso na empreitada de cunhar uma definição universal para

minorias, o que inclusive seria a premissa de uma hipotética Declaração Universal sobre

Direitos de Minorias. Esse insucesso se deve a uma miríade de razões, dentre a quais o fato

de que a palavra minoria pode atingir enorme abrangência diante dos diferentes contextos

históricos, culturais e sociais de cada sociedade ou Estado832. São incontáveis os grupos

que em tese podem ser candidatos à condição de minoria833, o que pode resultar no

alargamento excessivo do conceito respectivo caso se pretenda incluir todos. De outro

lado, como em geral os Estados são refratários ao reconhecimento de minorias em seus

territórios devido ao receio de serem responsabilizados nacional e internacionalmente, é

possível que aquele conceito seja indevidamente restringido834. Não é à toa que já foi dito

                                                          
831 Adotada pela Resolução 47/135, de 18 de dezembro de 1992, da Assembléia Geral das Nações Unidas.
Essa declaração, que serviu para tornar explícitos os direitos do Art. 27 do Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, não trouxe uma definição ou conceito de minorias.
832 Não discutiremos aqui, por fugir do nosso objetivo central, as múltiplas conotações que a palavra minoria
pode ostentar. Porém, apenas com viés exemplificativo, na teoria política a palavra minoria pode dizer
respeito ao grupo vencido nas decisões coletivas que utilizam a regra da maioria (D’ALIMONTE, Roberto,
verbete “Decisões coletivas, Teoria das”. In BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO,
Gianfranco. Dicionário de Política. 12ª edição. V. 1. Brasília: Editora UnB, 2004, pp. 309-312).
833 “The difficulty in arriving at an acceptable definition lies in the variety of situations in which minorities
exist. Some live together in well-defined areas, separated from the dominant part of the population, while
others are scattered throughout the national community. Some minorities base a strong sense of collective
identity on a well-remembered or recorded history, others retain only a fragmented notion of their common
heritage. In certain cases, minorities enjoy - or have known - a considerable degree of autonomy. In others,
there is no past history of autonomy or self-government. Some minority groups may require greater
protection than others, because they have resided for a longer period of time in a country, or they have a
stronger will to maintain and develop their own characteristics”. Human Rights Fact Sheets, n° 18, Minority
Rights (Rev.1). Genebra: United Nations Office, 1998, p. 10.
834 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In
ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA,
Ubiratan (coords.). Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, pp. 345-346.
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por alguns autores que as minorias são a dinamite humana 835. Dessa maneira, o tratamento

conferido pelos documentos internacionais àqueles grupos tem utilizado, como meio de

acomodar os diversos interesses envolvidos, fórmulas abertas, com elevado teor

principiológico e sem maior precisão conceitual. Apesar das dificuldades, desde meados do

século passado foram patrocinadas pelas Nações Unidas várias tentativas de conceituar

universalmente as minorias tendo em vista as vantagens que poderiam advir para o sistema

internacional de proteção aos direitos humanos.

No ano de 1947 a Comissão de Direitos Humanos criou a Subcomissão de Prevenção de

Discriminação e de Proteção de Minorias das Nações Unidas, a qual já em 1950 fez a

seguinte sugestão: I - o termo minoria inclui, dentro do conjunto da população, apenas

aqueles grupos não dominantes, que possuem e desejam preservar tradições ou

características étnicas, religiosas ou lingüísticas estáveis, marcadamente distintas

daquelas do resto da população; II - tais minorias devem propriamente incluir um número

de pessoas suficiente em si mesmo para preservar tais tradições e características; e - III

tais minorias devem ser leais ao Estado dos quais sejam nacionais836. A sugestão não foi

aceita, e, após algumas outras tentativas também infrutíferas, a mencionada Subcomissão

chegou a desistir da tarefa de precisar conceitualmente as minorias em meados da última

década de 50, optando tão somente por recomendar que as mesmas fossem objeto de

proteção nos futuros documentos de direitos humanos837.

Pouco depois, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, embora sem

conceituá-las se referiu às minorias e lhes outorgou direitos no artigo 27, segundo o qual

nos estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as pessoas

pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente

com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua

própria religião e usar sua própria língua.

Os esforços para definir minorias seriam retomados na década seguinte. No ano de 1977

Francesco Capotorti, designado na esfera da mencionada Subcomissão relator especial de

                                                          
835 Cf. WUCHER, Gabi. Minorias: Proteção Internacional em Prol da Democracia. São Paulo: Editora
Juarez de Oliveira, 2000, p. 1.
836 E/CN.4/641 Annex I, Resolution II. Apud MAIA, Luciano Mariz. Direitos Humanos das Minorias Étnicas
e Religiosas e as Desigualdades Sociais e Regionais. In REGIS, André & MAIA, Luciano Mariz. Direitos
Humanos, Impeachment e outras questões constitucionais: uma coletânea de artigos. Recife: Editora Base;
João Pessoa: Editora Universitária, 2004, pp. 205-234.
837 Cf. WUCHER, Gabi. Minorias: Proteção Internacional em Prol da Democracia. São Paulo: Editora
Juarez de Oliveira, 2000, p. 4.
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um estudo que tinha por objeto os direitos conferidos pelo citado art. 27 do Pacto

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, apresentou uma definição que até hoje é

bastante utilizada. Para Capotorti, minoria deve ser entendida como um grupo,

numericamente inferior ao restante da população de um Estado, em uma posição não

dominante, cujos membros, sendo nacionais do Estado, possuem características étnicas,

religiosas ou lingüísticas que os diferem do resto da população e demonstram, ao menos

implicitamente, um senso de solidariedade no sentido da preservação da sua cultura,

tradições, religião ou língua838.

Mais tarde, em 1985, Jules Deschênes fez perante a mesma Subcomissão uma outra

tentativa, segundo a qual minorias seria um grupo de cidadãos de um Estado,

numericamente inferior e em posição não dominante, e com um senso de solidariedade

interno, dotado de características étnicas, religiosas ou lingüísticas diversas da maioria da

população, e motivado, ainda que implicitamente, por uma vontade coletiva de sobreviver

de forma igualitária fática e jurídica com a maioria839.

Asbjorn Eide, de sua vez, no bojo de um trabalho ainda daquela Subcomissão acerca de

possíveis soluções para os problemas envolvendo minorias, as definiu em 1993 como

qualquer grupo de pessoas residentes dentro de um Estado soberano que constitui menos

da metade da população da sociedade nacional e cujos membros dividem características

comuns de natureza étnica, religiosa ou lingüística que os distinguem do restante da

população840.

Um ano depois, foi criado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU um Grupo de

Trabalho sobre minorias, que dedicou suas três primeiras sessões à tarefa de defini-las

objetivando guiar os seus trabalhos. Na última delas, Chernichenko apresentou uma

                                                          
838 “A group, numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose
members - being nationals of the State - possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from
those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards
preserving their culture, traditions, religion or language” (CAPOTORTI, Francesco. Study on the Rights of
Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. E/CN.4/Sub.2/384/Add.1-7, 1977).
839 “A group of citizens of a State, constituting a numerical minority and in a non-dominant position in that
State, endowed with ethnic, religious or linguistic characteristics which differ from those of the majority of
the population, having a sense of solidarity with one another, motivated, if only implicitly, by a collective
will to survive and whose aim is to achieve equality with the majority in fact and in law” (DESCHÊNES,
Jules. Proposal Concerning a Definition of the Term 'Minority'. E/CN.4/Sub.2/1985/31, 1985).
840 “(…) a minority is any group of persons resident within a sovereign State which constitutes less than half
the population of the national society and whose members share common characteristics of an ethnic,
religious or linguistic nature that distinguish them from the rest of the population” (EIDE, Asbjorn. Possible
ways and means of facilitating the peaceful and constructive solution of problems involving minorities.
E/CN.4/Sub.2/1993/34/Add.4).
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proposta que versava sobre os requisitos que deveriam ser observados por uma definição

flexível, pragmática e não obrigatória legalmente841. A intenção era oferecer apenas uma

espécie de guia, de maneira a permitir que várias exceções fossem possíveis. A condição

de minoria deveria ser restrita, a principio, apenas a grupos residentes no Estado, embora

não se exigisse a nacionalidade. Estavam excluídos da definição de minorias: populações

indígenas, grupos que pudessem ser tidos como povos portadores do direito de

autodeterminação, coletividades que não desejassem manter sua identidade distintiva ou

que fossem tão inferiores numericamente que inviabilizassem mecanismos de proteção

especial, e, ainda, grupos socialmente dominantes. Essa proposta provocou fortes reações

contrárias, pelo seu caráter restritivo, e deu ensejo à proliferação da idéia de que não

haveria razões que justificassem a adoção de uma definição universal de minorias842.

Embora não se tenha chegado a uma resposta universalmente aceita e conclusiva843, essas

propostas, somadas a outras definições de antropólogos844, doutrinadores, tribunais845 e

                                                          
841 E/CN.4/Sub.2/AC.5/1996/WP.1 e Corr.1.
842 Cf. WUCHER, Gabi. Minorias: Proteção Internacional em Prol da Democracia. São Paulo: Editora
Juarez de Oliveira, 2000, pp. 84-86.
843 Como observa José Adércio Leite Sampaio, o pano de fundo para a ausência de consenso sobre o que seja
ou deixe de ser uma minoria está mais no campo político do que antropológico (SAMPAIO, José Adércio
Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 296). Essa dificuldade não impede que as
minorias sejam efetivamente protegidas, já que a sua existência pode ser constatada em termos objetivos em
qualquer Estado, constituindo dessa forma uma questão mais fática do que teórica ou acadêmica.
Corroborando essa linha, cumpre lembrar que Capotorti, no seu estudo, deixou consignado que a inexistência
de uma definição não afasta as obrigações do Estado em relação aos direitos assegurados às minorias pelo art.
27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (CAPOTORTI, Francesco. Study on the Rights of
Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. E/CN.4/Sub.2/384/Add.1-7, 1977).
844 Luciano Mariz Maia lembra que “Os antropólogos Wagley e Harris resumem como sendo 5 as
características de minorias: ‘1) são segmentos subordinados de sociedades estatais complexas; 2) as
minorias têm traços físicos ou culturais especiais que são tomadas em pouca consideração pelo segmento
dominante da sociedade; 3) as minorias são unidades auto-conscientes ligadas pelos traços especiais que
seus membros partilham e pelas restrições que os mesmos produzem; 4) a qualidade de membro de uma
minoria é transmitida pela regra de descendência a qual é capaz afiliar gerações sucessivas mesmo na
ausência de prontamente aparentes traços físicos ou culturais; 5) os povos minoritários, por escolha ou
necessidade, tendem a casar dentro do grupo’” (MAIA, Luciano Mariz. Direitos Humanos das Minorias
Étnicas e Religiosas e as Desigualdades Sociais e Regionais. In REGIS, André & MAIA, Luciano Mariz.
Direitos Humanos, Impeachment e outras questões constitucionais: uma coletânea de artigos. Recife:
Editora Base; João Pessoa: Editora Universitária, 2004, p. 208).
845 No caso Greco-Bulgarian Communities, em 1930, a Corte Permanente de Justiça Internacional não
definiu minorias, porém realizou uma tentativa em relação a comunidades: “(...) a group of persons living in
a given country or locality having a race, religion, language and traditions of their own, and united by this
identity of race, religion, language and traditions in a sentiment of solidarity, with a view to preserving their
traditions, maintaining their form of worship, securing the instruction and upbringing of their children in
accordance with the spirit and tradition of their race and mutually assisting one another” (PCIJ Series B,
No. 17 pp.19, 21, 22, 23. UN DOC E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2). Um tribunal britânico, de sua vez, em
relação aos traços identificadores de um grupo étnico, decidiu o seguinte: “One, a long shared history, or
which the group is conscious of distinguishing it from other groups, and the memory which it keeps alive;
two, a cultural tradition of its own, including family and social customs and manners, often but not
necessarily associated with religious observance; three, a common geographical origin, or descent from a
small number of common ancestors; four, a common language, not necessarily peculiar to the group; five, a



225

organismos internacionais846, permitiram identificar determinados elementos objetivos e

subjetivos passíveis de serem incluídos na noção de minoria847.

Em geral são identificados quatro elementos objetivos e um elemento subjetivo. Os

primeiros são: o diferenciador, o quantitativo, o da nacionalidade e o de não-dominância.

Já o de índole subjetiva é o elemento da solidariedade.

O elemento diferenciador diz respeito à presença em todos os membros do grupo de uma

determinada característica de natureza estável, que os tornam distintos da população em

geral. Anote-se, desde logo, que a noção de estabilidade não deve ser confundida com

imutabilidade, ou seja, em algumas situações esse elemento diferenciador, embora estável,

poderá sofrer processos de transformação, tema ao qual retornaremos. Diga-se também que

esse elemento sozinho não é suficiente para caracterizar uma coletividade como minoria,

pois se assim não fosse todas as pessoas, por serem singulares, únicas, poderiam ser tidas

como minorias. Tomando como parâmetro o Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966 e

a Declaração Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas,

Religiosas e Lingüísticas de 1992, podem ser considerados elementos diferenciadores a

etnia, a religião e a língua, o que dá ensejo à aparição das minorias respectivas, ou seja, as

minorias étnicas, religiosas e lingüísticas848, as quais normalmente têm sido objeto de

cuidado a atenção por parte da Organização das Nações Unidas. Nota-se, assim, que o

                                                                                                                                                                               
common literature peculiar to the group; six, a common religion different from that of the neighbouring
groups or from the general community surrounding it; seven, being a minority or being oppressed or in a
dominant group within a larger community” (Mandla v Dowell Lee – 1983 - 2AC 548. Disponível em
<www.hrcr.org/safrica/equality/Mandla_DowellLee.htm>, acesso em 17/06/2006).
846 Por exemplo, temos definições: a) da Comissão Européia da Democracia para o Direito, que, em 1991,
elaborou um projeto da Convenção de Proteção das Minorias cujo Artigo 2, § 3º, definia minoria como “um
grupo numericamente inferior ao resto da população de um Estado, cujos membros, que têm a nacionalidade
desse Estado, possuam características diferentes das do resto da população e são animadas da vontade de
preservar sua cultura, suas tradições, sua religião e sua língua” (ROULAND, Norbert - org., PIERRÉ-
CAPS, Stéphane, POUMARÈDE, Jacques, op. cit., p. 249); e b) do Conselho da Europa – “A group of
persons in a state who: (a) reside on the territory of that state and are citizens thereof; (b) maintain
longstanding, firm and lasting ties with that State; (c) display distinctive ethnic, cultural, religions or
linguistic characteristics; (d) are sufficiently representative, although smaller in number than the rest of the
population of that state or of a region of the state; (e) are motivated by a concern to preserve together that
which constitutes their common identity, including their culture, their tradition, their religion or their
language” (Council of Europe Parliamentary Recommendation 1201 – 01/02/1993).
847 “Despite the difficulty in arriving at a universally acceptable definition, various characteristics of
minorities have been identified, which, taken together, cover most minority situations”. Human Rights Fact
Sheets, n° 18, Minority Rights (Rev.1). Genebra: United Nations Office, 1998.
848 Há referência expressa aos elementos étnicos, religiosos e lingüísticos serem integrantes da noção de
minoria não só nas mencionadas propostas da ONU, formuladas em 1950, 1977, 1985 e 1983, mas também
no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e na Declaração Sobre os Direitos das Pessoas
Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Lingüísticas de 1992, a qual menciona ainda
minorias nacionais.
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elemento diferenciador vincula-se a dados culturais, que distinguem certas coletividades

do todo social. Assim, podemos falar em minorias culturais.

O elemento quantitivo afasta, de sua parte, a possibilidade da parcela da população

numericamente majoritária ser entendida como uma minoria, pois há a presunção de que

não há necessidade de proteção especial nesse caso. Não se trata, entretanto, de uma

presunção absoluta, já que, como veremos adiante, é possível que um grupo

numericamente majoritário necessite de medidas protetoras e possa constituir um grupo

vulnerável. De qualquer forma, também é um elemento que isoladamente não basta para

caracterizar uma minoria, devendo ser conjugado com outros. Isso significa dizer que nem

todos os grupos em situação de inferioridade numérica podem ser adjetivados de

minoria849. O elemento quantitativo tem uma característica peculiar que é a possibilidade

de um certo dinamismo, já que maioria e minoria, considerados sob uma perspectiva

puramente numérica, podem variar no tempo, alternando as suas posições.

Em quase todos os estudos patrocinados pela Organização das Nações Unidas

mencionados acima aparece a nacionalidade ou a cidadania850, com exceção daquele

elaborado por Asbjorn Eide, o qual exigia somente a residência no Estado851. Vale

salientar, entretanto, que ao menos um dos autores daqueles estudos mudou de posição852.

Esta mudança foi um prenúncio do pensamento atual, pois nos dias de hoje a nacionalidade

não é um elemento considerado de relevância para a identificação de minorias, pois é

                                                          
849 “The term ‘minority’ has sometimes been applied to any group that constitutes less than 50 per cent of the
population of a State. It has been assumed that numerical inferiority places the group at risk, thus justifying
special measures of protection. This may often be true, as in the example of African-Americans in the United
States. However, a numerically small group may also be a dominant elite, as was the case of the Afrikaners
during the apartheid regime in South Africa. The numerical superiority of indigenous peoples in countries
such as Bolivia or Guatemala has likewise been no guarantee of their enjoyment of basic human rights”
(DAES, Erica-Irene. Working paper on the relationship and distinction between the rights of persons
belonging to minorities and those of indigenous peoples. E/CN.4/Sub.2/2000/10, § 29).
850 Ao nosso ver não se deve utilizar cidadão, considerando que diz respeito à pessoa que se encontra no
pleno exercício dos direitos políticos, situação que não necessariamente tem correspondência com a noção do
elemento conceitual que tratamos.
851 Vale anotar que durante algum tempo o Brasil adotou uma política externa que apoiava a exigência da
nacionalidade, através da utilização da palavra raça, conforme anota Elida Seguin: “A nível nacional, cabe
citar que, em fins de 1925, o representante do Brasil no Conselho da Liga [das Nações] (Afrânio de Melo
Franco) sustentou a idéia de que os acordos e tratados vigentes sobre a proteção das minorias, não se
aplicava [sic] a um mero agrupamento étnico encrustado no corpo de um Estado cuja maioria fosse
constituída por uma população de raça diferente, mas a característica essencial das minorias era um
atributo resultante de lutas mais ou menos remotas entre certas nacionalidades, e da transferência de
determinados territórios, de uma certa soberania à outra, através de fases ou períodos sucessivos. Esse
ponto de vista foi aceito por uns e combatido por outros, no seio da própria Liga” (SÉGUIN, Elida.
Minorias. In Direito das Minorias. SÉGUIN, Elida - coord. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001, pp. 11-80).
852 Trata-se de Francesco Capotorti (Cf. Verbete Minorities. In Encyclopedia of Public International Law.
BERNHARD, Rudolf (Ed.). Vol. 8. Amsterdam, 1985, pp. 385-395).
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reconhecido que os Estados têm responsabilidades para com todas as pessoas que se

encontram sob sua jurisdição, independentemente de serem ou não seus nacionais. Esta

posição é consentânea com a interpretação que o Comitê de Direitos Humanos das Nações

Unidas deu ao artigo 27 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, no sentido

de que não é possível que os Estados neguem os direitos ali previstos às pessoas que não

sejam seus nacionais ou residentes permanentes853.

A não-dominância é um elemento importante. Um grupo que se encontra no comando do

processo político não necessita, em regra, de uma proteção especial. Ainda que

numericamente pequena, caso uma coletividade domine politicamente a sociedade terá

demonstrado força suficiente para atingir seus objetivos sem a necessidade de medidas

protetivas específicas854. Mais uma vez trata-se de um elemento que não é suficiente para

caracterizar uma minoria, exigindo a incidência conjunta de outros fatores, sob pena de

distorções evidentes, como, por exemplo, a possibilidade de um grupo derrotado no

processo eleitoral vir a ser necessariamente qualificado como minoria e receber uma

proteção especial855.

O único elemento de caráter subjetivo é o da solidariedade. A solidariedade já estava

prevista na primeira proposta da Subcomissão de Prevenção de Discriminação e de

Proteção de Minorias das Nações Unidas, de 1950, e também constou daquelas formuladas

por Capotorti, Dêschenes e Chernichenko. Esse elemento torna necessário que exista uma

vontade coletiva entre os membros do grupo no sentido de manter os caracteres que os

distinguem do restante da população, ou seja, o elemento diferenciador856. Isso significa

que não serão consideras minorias coletividades que desejem a sua assimilação em relação

à sociedade dominante, admitindo deixar de portar as suas especificidades. Uma minoria,

dessa forma, pode no máximo pretender uma mera integração, que não resulta na perda

                                                          
853 HRI\GEN\1\Rev 1 a 38. Vide ainda CCPR/C/21/REV.1/Add.5; E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2;
Recomendação Geral n° 23 (1994), do Comitê de Direitos Humanos da ONU, § 5.1.
854 Pode ser o caso das minorias intelectuais. Sobre esse tema, vide BOBBIO, Norberto. Os intelectuais e o
poder: dúvidas e opções dos homens de cultura na sociedade contemporânea. São Paulo, Editora da UNESP,
1997; BOBBIO, Norberto. Intelectuais e vida política na Itália. In BASTOS, E. R. & RÊGO, W. D. L.
(orgs.). Intelectuais e política: a moralidade do compromisso. São Paulo: Olho d’água, 1999, p. 147-66.
855 É possível que coletividades derrotadas em eleições necessitem de proteção especial. Além disso, um dos
sentidos de minorias diz respeito às minorias políticas. Porém, o sentido específico que a palavra minoria
ganha no âmbito do sistema internacional de proteção dos direitos humanos não admite que essa situação de
derrota eleitoral seja suficiente para constituir um grupo dessa natureza.
856 Sobre a solidariedade há um comentário de Fábio Konder Comparato que merece ser lembrado, apesar de
ter sido feito em contexto diverso, porque perfeitamente aplicável à idéia aqui desenvolvida: “No plano da
solidariedade, todos são convocados a defender o que lhes é comum” (COMPARATO, Fábio Konder. Ética:
direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo, Companhia das Letras, 2006, p. 577).
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das suas características diferenciadoras. Há, dessa forma, importante distinção entre

assimilação e integração. Esses conceitos serão examinados de maneira mais detalhada um

pouco mais adiante, mas desde já cabe mencionar que a primeira se trata de um processo

de aproximação com a sociedade dominante na qual o grupo diferenciado deseja ou admite

a perda do elemento diferenciador, o que não ocorre na segunda, na qual persiste firme o

desejo de mantê-lo. A solidariedade isoladamente considerada também não permite

qualificar uma minoria, pois, caso contrário, por exemplo, um grupo politicamente

dominante que almeje a manutenção das suas características próprias poderia ser

considerado uma minoria, o que não se enquadraria nos propósitos do sistema

internacional de proteção dos direitos humanos.

Não existe uma unanimidade sobre quantos e quais elementos são necessários para a

identificação de um grupo minoritário, o que significa que eventualmente nem todos

estarão presentes. Porém, consta de pelo menos um documento da ONU tradicionalmente

aceito, que a existência de uma minoria depende da combinação de um ou mais elementos

objetivos com o elemento subjetivo857. Dessa forma, a solidariedade seria sempre

necessária, o que torna também imprescindível a presença de um elemento diferenciador,

em torno do qual ela gravitará. No que concerne às pessoas, para que sejam consideradas

integrantes de uma minoria é preciso que haja uma conjunção de elementos. Normalmente

exige-se a auto-declaração, a qual possui natureza subjetiva, porém acrescida da posse do

elemento diferenciador do grupo, que é objetivo858.

Além desses elementos objetivos e subjetivos normalmente identificados pela doutrina

como passíveis de serem incluídos em um conceito ou definição de minorias há outro que

deverá estar sempre presente, de fundamental importância social, qual seja uma situação de

vulnerabilidade, a qual já se encontra implícita nas observações acima feitas quanto aos

demais. Esse elemento, normalmente presente em todas as situações nas quais o sistema

internacional de proteção aos direitos humanos se refere a minorias, diz respeito à

                                                          
857 E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.2, p. 15. Sobre o tema, tivemos a oportunidade de anotar em outro trabalho:
“Não há consenso sobre quantos ou quais desses elementos devem estar necessariamente presentes em uma
eventual definição universal de minoria. Aliás, certamente quando esse consenso for alcançado a própria
definição poderá ser construída. O problema é que a aceitação ou não de cada um deles implicaria na
inclusão ou exclusão de inúmeros grupos no conceito de minoria, e, conseqüentemente, na fruição ou não dos
direitos correspondentes, interferindo nos interesses dos próprios grupos e dos Estados” (ANJOS FILHO,
Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In ROCHA, João Carlos de
Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA, Ubiratan - coords. Direitos
Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 351).
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necessidade de uma proteção especial, que se revela como uma dimensão específica dos

direitos humanos em geral.

Ocorre que a situação de vulnerabilidade também está presente em outros grupos que,

entretanto, não portam elementos de natureza objetiva e subjetiva suficientes para serem

caracterizados como minorias. Pode-se falar, assim, na existência de grupos vulneráveis.

Há uma tendência em agrupar todas as coletividades que apresentam vulnerabilidade em

um único rótulo, o que faz com que os termos minorias e grupos vulneráveis terminem

sendo utilizados indistintamente, provocando uma certa superposição conceitual.

Existem traços diferenciadores importantes entre essas duas categorias, os quais podem ser

identificados com um exame mais percuciente, identificando-se pontos convergentes e

divergentes, como admitem mesmo os autores que tendem a conferir tratamento mais

uniforme a ambas as categorias859.

Conforme já tivemos ocasião de expor860, é possível encontrar nas sociedades humanas

grupos de pessoas que compartilham características, físicas, sociais, econômicas, culturais,

ideológicas ou de identidade pessoal, e que, por força de uma vulnerabilidade, necessitam

que certas proteções especiais sejam incluídas no rol dos seus direitos humanos. Esses

conjuntos de pessoas são designados pela doutrina ora como grupos vulneráveis861, ora

como minorias862. Ao nosso ver, a todas essas coletividades deve ser reservada a expressão

grupos vulneráveis lato senso, ou em sentido amplo 863, tendo em vista que nem sempre

                                                                                                                                                                               
858 Cf. BOKATOLA, Isse Omanga. L’Organisation des Nations Unies et la Protection des Minorités.
Bruxelas: Établissements Émile Bruylant, 1992, p. 23.
859 Cite-se, como exemplo, SÉGUIN, Elida. Minorias e Grupos Vulneráveis: uma abordagem jurídica. Rio
de Janeiro: Forense, 2002, p. 12.
860 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In
ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA,
Ubiratan - coords. Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, pp. 355-359.
861 Lytton L. Guimarães entende que grupos vulneráveis são “aqueles grupos de pessoas que mais facilmente
têm seus direitos humanos violados” (GUIMARÃES, Lytton L. Grupos vulneráveis e Desenvolvimento
humano. In TRINDADE, Antonio Augusto Cançado – editor. A incorporação das Normas Internacionais de
Proteção dos Direitos Humanos no Direito Brasileiro. San José da Costa Rica/Brasília: IIDH, 1996, pp. 371-
372).
862 “Para nós, numa definição simples e geral, as minorias podem ser vistas como ‘todos os grupos sociais
que são considerados inferiores e contra os quais existe discriminação’. (...) Quando falamos de minorias,
referimo-nos a todas as pessoas que de alguma maneira são objeto de preconceito social e/ou não têm
respeitados os seus direitos de cidadania” (KOSOVSKI, Ester. Minorias e discriminação. In SÉGUIN, Elida
- coord. Direito das Minorias. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001, pp. 1-9).
863 Nesse sentido, a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, aprovada pela Conferência Geral da
UNESCO em sua 28ª reunião em Paris, em 16 de novembro de 1995, faz menção a “grupos vulneráveis” no
sentido amplo que defendemos: “A intolerância pode ter a forma da marginalização dos grupos vulneráveis
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estão presentes os já citados elementos necessários à designação minorias864. Logo, com o

objetivo de lograr alguma correspondência às características que em geral servem como

elementos identificadores das minorias, esta palavra deve ser utilizada em um sentido mais

restrito865.

Diante disso, propomos que grupos vulneráveis em sentido amplo, ou simplesmente

grupos vulneráveis, seja expressão entendida como um gênero, que engloba distintas e

variadas coletividades, a depender do contexto do Estado de que se trata, como, por

exemplo: pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, idosos, mulheres,

favelados, crianças, minorias éticas, religiosas e lingüísticas, índios, descendentes de

quilombos, ribeirinhos, trabalhadores rurais sem terra. Todas essas coletividades podem ser

divididas em duas espécies, de maneira que cada uma delas se enquadra como uma

minoria ou um grupo vulnerável estrito senso (ou em sentido estrito)866.

Dessa maneira é possível separar minorias e grupos vulneráveis em sentido estrito. Ambas

são subespécies de grupos vulneráveis em sentido amplo867, mas minoria trata-se de um

termo que identifica grupos cujos componentes portam especificidades próprias – os

elementos objetivos e subjetivos acima referidos – que os distinguem das demais

coletividades vulneráveis. Estas últimas são os grupos vulneráveis em sentido estrito, os

quais englobam coletividades que precisam de proteção especial, porém não se enquadram

nos requisitos das minorias por não portarem os elementos de natureza objetiva e subjetiva

necessários. A fórmula negativa de definição dos grupos vulneráveis em sentido estrito é

proposital, e tem o objetivo de conferir a maior abrangência possível à expressão.

                                                                                                                                                                               
e de sua exclusão de toda participação na vida social e política e também a da violência e da discriminação
contra os mesmos” (UNESCO. Declaração de Princípios sobre a Tolerância. Brasília: UNESCO, 1997).
864 O elemento numérico, por exemplo, não está presente em todas as coletividades que são carentes de
proteções especiais de direitos humanos. As mulheres, v.g., ainda que eventualmente em quantidade
majoritária em um Estado, podem precisar de medidas protetivas especiais.
865 A menção a minorias e a situação minoritária (E/CN.4/Sub.2/1993/34, § 31), é um indício da adoção da
distinção entre minorias e grupos vulneráveis aqui proposta.
866 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In
ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA,
Ubiratan - coords. Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, p. 356.
867 A organização não governamental Inclusion International, instituição que agrega aproximadamente 200
associações oriundas de 115 países, e que possui atuação na proteção de direitos humanos de cerca de 60
milhões de pessoas com problemas mentais, remeteu documento à ONU que se ajusta à nossa proposta:
“United Nations human rights organs have failed to agree on an international treaty to promote and protect
the rights of people with disabilities, despite the fact that specific and relevant treaties already exist for other
vulnerable groups such as women, children, migrant workers, minorities and refugees, all of whom have
legitimacy as specific items on this Commission’s agenda” (E/CN.4/2001/NGO/39, sublinhamos).
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Minorias e grupos vulneráveis em sentido estrito possuem pontos comuns: a) existe uma

vulnerabilidade que torna imprescindível uma proteção especial além dos direitos

humanos reconhecidos a todos; b) seus componentes não necessitam ostentar a condição de

nacional ou cidadão do Estado no qual se encontram868; e c) são grupos que não ocupam

posição dominante na sociedade869.

Para configurar uma minoria ou um grupo vulnerável em sentido estrito a condição de não-

dominância deve vir acompanhada da vulnerabilidade. Isso porque do ponto de vista dos

direitos humanos nem sempre o grupo não-dominante do processo político necessita de

uma proteção especial870.

De outro lado, é imprescindível compreender a vulnerabilidade em termos relativos, e não

absolutos, pois se assim não for o resultado será uma expansão inadequada das noções de

grupos vulneráveis em sentido estrito e de minorias. Isso porque todos os seres humanos

                                                          
868 “Como já visto, no que concerne às minorias, o elemento da nacionalidade foi substituído, no âmbito da
ONU, a partir da proposta de Asbjorn Eide, pelo requisito da residência. Do mesmo jeito, não se exige o
requisito da nacionalidade para identificar um grupo vulnerável em sentido estrito. Uma coletividade de
pessoas que estiver em situação de necessidade de especial proteção sob o prisma dos direitos humanos
poderá constituir um grupo vulnerável em sentido estrito, mesmo que não seja composta de nacionais
daquele Estado, como é o caso dos trabalhadores migrantes” (ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias
e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES
FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA, Ubiratan - coords. Direitos Humanos: Desafios
Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 357). Consta da proposta de Asbjorn
Eide: “The definition includes only residents within a sovereign State. (…) The definition chosen includes not
only citizens but also non-citizens, it being recognized that non-citizens may have lesser rights than the
citizens” (E/CN.4/Sub.2/1993/34, sublinhamos). Trabalhadores migrantes podem constituir grupos
vulneráveis em sentido estrito, porém não minorias, já que não estará presente um dos elementos
diferenciadores específicos destas, no caso a identidade cultural, conforme será visto adiante.
869 “Minorias e grupos vulneráveis em sentido estrito também têm em comum a vulnerabilidade e a posição
de não-dominância. O grupo politicamente dominante não pode ser entendido integrante de nenhuma dessas
espécies, inclusive porque não será vulnerável. Em outras palavras, aqueles que possuem em suas mãos o
domínio do poder político, ainda que constituam uma coletividade reduzida, como são as elites político-
econômicas, não podem ser entendidos como vulneráveis” (ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e
grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO,
Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA, Ubiratan - coords. Direitos Humanos: Desafios Humanitários
Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 357). Segundo Steven Wheatley, “Onde as minorias
são excluídas do processo decisório elas podem desafiar a legitimidade da decisão majoritária”
(WHEATLEY, Steven. Non-discriminations and equality in the right of political participation for minorities.
In Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. Flensburg: European Centre for Minority Issue,
2002, p. 3). Quanto à impossibilidade de elites econômicas serem compreendidas na idéia de minoria, Fábio
Konder Comparato afirma que “a proteção exigida pela norma do art. 27 não diz respeito, como é óbvio, às
minorias oligárquicas” (COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª
edição, revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 320).
870 “Se, por exemplo, um partido popular ganha as eleições em um determinado país, elegendo não só o
Presidente da República, mas, também, uma ampla maioria parlamentar, não se pode dizer que os
componentes da elite social e econômica vencidos no processo eleitoral constituam uma minoria ou um
grupo vulnerável, justamente por não estarem em situação de vulnerabilidade” (ANJOS FILHO, Robério
Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In ROCHA, João Carlos de Carvalho,
HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA, Ubiratan - coords. Direitos Humanos:
Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, pp. 358-359).
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podem ser vulneráveis em alguma medida, ou podem ficar vulneráveis em determinada

situação: não há pessoa ou grupo humano que seja imortal ou invulnerável.

Some-se, ainda, que nem toda fragilidade deve ser confundida com vulnerabilidade.

Algumas fragilidades de grupos humanos podem ser meramente ocasionais ou pontuais, e

devem ser combatidas através dos mecanismos comuns de proteção aos direitos humanos,

não necessitando de medidas diferenciadas. Logo, nem toda fragilidade constituirá

necessariamente uma vulnerabilidade capaz de qualificar uma coletividade como minoria

ou como grupo vulnerável estrito senso871.

Vale anotar que a vulnerabilidade necessária à qualificação de um grupo vulnerável em

sentido estrito pode estar relacionada a um elemento diferenciador estável, como, por

exemplo, a condição de mulher, de afrodescendente ou de portador de necessidades

especiais, ou pode também dizer respeito a um elemento diferenciador passageiro, como,

v.g., a condição de preso, de criança ou de adolescente. Entendemos, porém, que para

caracterizar uma minoria, pelo menos no sentido que empregamos aqui a esta palavra, é

imprescindível que a vulnerabilidade se vincule sempre a um elemento diferenciador

estável, conforme se verá adiante872.

Há outras diferenças entre minorias e grupos vulneráveis em sentido estrito, que

concernem aos elementos numérico, diferenciador e de solidariedade. Como se não

bastasse, existem distinções importantes também em relação à natureza da concretização

da dignidade dos seus membros e aos mecanismos necessários à sua proteção jurídica873.

                                                          
871 “De outro lado, certas categorias profissionais também não podem ser confundidos com grupos
vulneráveis, mesmo que tenham um histórico de luta por seus direitos, como é o caso dos servidores
públicos, advogados, juízes, membros do Ministério Público, dentre outros, porque em geral não há a
necessidade de proteção especial de direitos humanos, tratando-se de grupos com atuação política na
sociedade, protegidos pelos mecanismos tradicionais. Assim, eventuais fragilidades não podem ser
confundidas com vulnerabilidade. Aquelas, as fragilidades, se existentes, devem ser protegidas por
mecanismos tradicionais, ao passo que a vulnerabilidade implica na necessidade de uma proteção especial.
Ou seja: nem toda fragilidade é necessariamente uma vulnerabilidade. Além disso, os grupos citados, de certa
forma, não preenchem o elemento de não-dominância” (ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e
grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO,
Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA, Ubiratan - coords. Direitos Humanos: Desafios Humanitários
Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 359).
872 Vale recordar que a estabilidade não significa imutabilidade.
873 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In
ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA,
Ubiratan - coords. Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, p. 359-366.
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Ao contrário das minorias, que, como vimos, normalmente se referem a coletividades em

número quantitativamente inferior ao restante da população, os grupos vulneráveis em

sentido estrito não raro são numericamente majoritários na sociedade. É possível que a

maioria da população seja objeto de uma vulnerabilidade justificadora de medidas

protetoras especiais de direitos humanos. O exemplo mais contundente diz respeito ao

regime de apartheid, no qual embora a população negra correspondesse a 70% do total

ainda assim estava em situação de vulnerabilidade. Além disso, as mulheres podem ser

maioria quantitativa em uma sociedade extremamente patriarcal e machista, que as oprime

e lhes nega direitos, como a igualdade. Portanto, nesse contexto, uma maioria quantitativa

que se encontra vulnerável deve ser caracterizada como grupo vulnerável em sentido

estrito, não como uma minoria.

Muito importante na distinção entre minorias e grupos vulneráveis em sentido estrito é o

elemento diferenciador. A esse respeito, cumpre relembrar que o artigo 27 do Pacto

Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e a Declaração Sobre os Direitos das

Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Lingüísticas de 1992,

estabelecem que os direitos neles reconhecidos se dirigem às minorias étnicas874,

religiosas875 e lingüísticas876. Ao lado das denominadas minorias nacionais877, esse grupo

é designado pela doutrina como minorias históricas ou tradicionais. Portanto, os direitos

ali previstos não dizem respeito a todos os grupos vulneráveis.

                                                          
874 Minorias étnicas podem ser definidas como “grupos que apresentam fatores distinguíveis em termos de
experiências históricas compartilhadas e sua adesão a certas tradições e significantes tratos culturais, que
são diferentes dos apresentados pela maioria da população” (MAIA, Luciano Mariz. Direitos Humanos das
Minorias Étnicas e Religiosas e as Desigualdades Sociais e Regionais. In REGIS, André & MAIA, Luciano
Mariz. Direitos Humanos, Impeachment e outras questões constitucionais: uma coletânea de artigos. Recife:
Editora Base; João Pessoa: Editora Universitária, 2004, p. 205-234).
875 “Minorias religiosas são grupos que professam e praticam uma religião (não simplesmente uma outra
crença, e.g., o ateísmo) que se diferencia daquela praticada pela maioria da população” (MAIA, Luciano
Mariz. Direitos Humanos das Minorias Étnicas e Religiosas e as Desigualdades Sociais e Regionais. In
REGIS, André & MAIA, Luciano Mariz. Direitos Humanos, Impeachment e outras questões constitucionais:
uma coletânea de artigos. Recife: Editora Base; João Pessoa: Editora Universitária, 2004, pp. 205-234).
876 “Minorias lingüísticas são grupos que usam uma língua, quer entre os membros do grupo, quer em
público, que claramente se diferencia daquela utilizada pela maioria, bem como da adotada oficialmente
pelo Estado” (MAIA, Luciano Mariz. Direitos Humanos das Minorias Étnicas e Religiosas e as
Desigualdades Sociais e Regionais. In REGIS, André & MAIA, Luciano Mariz. Direitos Humanos,
Impeachment e outras questões constitucionais: uma coletânea de artigos. Recife: Editora Base; João
Pessoa: Editora Universitária, 2004, pp. 205-234).
877 É muito difícil conceber que minorias nacionais não possuam uma base étnica ou lingüística
(E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2). Essas minorias podem ser subdivididas em dois grupos: a) minorias nacionais
internas, que seria aquelas localizadas dentro do território de um Estado e que portam a sua cidadania; e b)
minorias nacionais externas, as quais são constituídas por pessoas que vivem em território de um Estado do
qual não são nacionais, ou seja, na condição de estrangeiros (Cf. WUCHER, Gabi. Minorias: Proteção
Internacional em Prol da Democracia. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 50).
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Temos claro, assim, que o elemento diferenciador característico das minorias, por sua

natureza étnica, religiosa ou lingüística, é responsável por imprimir uma identidade

cultural ao grupo878. Como já frisamos em outra ocasião, essa identidade cultural é o

amálgama da minoria, a qual, exatamente por isso, precisa da proteção coletiva de seus

traços distintivos, sem o que não se poderá falar em plena realização da dignidade de cada

um dos seres humanos que a integram879.

O conceito de etnia suscita dificuldades, a ponto de alguns antropólogos evitarem essa

palavra. Normalmente, é definida como grupamento humano homogêneo quanto aos

caracteres lingüísticos, somáticos e culturais880. Assim, para fins do presente trabalho,

pode ser compreendida como uma coletividade que possui uma identidade própria que a

une através da comunidade da língua, história, tradições, cultura e, em alguns casos, espaço

próprio, sublinhando-se que se trata de uma realidade, sobretudo, de natureza cultural881. A

cultura é, assim, o principal elemento da etnia, e se manifesta por meio de tradições, língua

e religião. Logo, é possível afirmar que constituem verdadeiras minorias os índios, os

aborígines ou autóctones e os grupos pré-coloniais882, diante da identidade cultural

coletiva que une as pessoas que compõem esses grupos.

Uma minoria, dessa forma, não tem como elemento diferenciador uma característica física,

a exemplo de gênero, idade, cor da pele ou deficiências, os quais, ao contrário, podem, em

tese, servir para qualificar um grupo vulnerável em sentido estrito. Estes últimos podem,

ainda, ser diferenciados por outros elementos, como é o caso das opções que dizem

respeito à personalidade individual de cada um (homossexuais, travestis, simpatizantes de

ideologias políticas) ou a aspectos sócio-econômicos (trabalhadores migrantes,

desplazados, refugiados883, pobres, favelados, presidiários, sem-terra, desempregados,

                                                          
878 Acerca da identidade coletiva étnica ou cultural, vide WUCHER, Gabi. Minorias: Proteção Internacional
em Prol da Democracia. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 62-66.
879 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In
ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA,
Ubiratan - coords. Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, p. 361.
880 Ministério da Educação e Cultura. Verbete Etnia. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1983.
881 Nesse sentido: Verbete Etnia. In ECHAUDEMAISON, Claude-Danièle (coord.). Dicionário de Economia
e Ciências Sociais. Porto: Porto Editora, 2001, p. 149; LEVI, Lucio. Verbete Etnia. In BOBBIO, Norberto,
MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 1. 12ª edição. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 2004, pp. 449-450.
882 Alguns autores os chamam de minorias de segunda geração, o que, ao nosso ver, não é correto, diante do
sentido aqui adotado para a palavra “minorias”.
883 Esses três primeiros grupos pertencem às chamadas minorias de terceira geração, ou novas minorias. São
decorrentes do processo de descolonização e da migração resultante da globalização. Não são, por si sós,
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consumidores). Nos elementos diferenciadores de grupos vulneráveis em sentido estrito,

portanto, não se insere uma identidade cultural coletiva de base étnica, lingüística ou

religiosa, razão pela qual os seus membros podem ter a sua dignidade atendida no plano

puramente individual, não sendo constatada uma correlação necessária com a dignidade

dos demais, ao contrário com o que se dá com os membros das coletividades que, na nossa

concepção, constituem as minorias884.

Como já adiantado acima, uma outra característica da minoria diz respeito à natureza

necessariamente estável do seu elemento diferenciador, como se dá, por exemplo, com a

etnia, religião ou língua, ao passo em que os grupos vulneráveis em sentido estrito podem

ter como elemento diferenciador traços estáveis (negros, mulheres, pessoas com

deficiência) ou temporários (presidiários, refugiados). A estabilidade exigida para o

elemento diferenciador das minorias, entretanto, não deve ser confundida com

imutabilidade, já que todos os aspectos culturais por natureza são dinâmicos, e mudam

com o tempo, sofrendo influências, como é o caso, por exemplo, da língua.

Um outro elemento de larga importância para a tarefa de identificar minorias e grupos

vulneráveis em sentido estrito é a solidariedade885. A esse respeito, anote-se que tanto as

propostas de definição de minorias formuladas por Capotorti, Dêschenes e Chernichenko

para a Organização das Nações Unidas, como aquela elaborada em 1950, foram expressas

quanto à exigência de que o grupo minoritário tenha o desejo, mesmo que de maneira

implícita, de manter seus elementos diferenciadores. Esse desejo coletivo caracteriza um

sentimento solidário que se manifesta entre os membros de uma coletividade. Logo, a

vontade de permanecer portando os traços diferenciais é um elemento necessário para

caracterizar uma minoria, o que não se exige, entretanto, dos grupos vulneráveis em

sentido estrito. Anote-se que o desejo de manter os traços culturais não significa que não se

admita nenhum tipo de mudança, já que a natureza dinâmica dos elementos culturais os

tornam propensos a sofrer mudanças, como decorrência de fatores internos ou de

influências externas, estas últimas dentro do processo de fricção entre diferentes culturas.

                                                                                                                                                                               
minorias no sentido aqui empregado, e sim grupos vulneráveis em sentido estrito, pois não possuem
necessariamente o elemento diferenciador típico das minorias que é a identidade cultural coletiva de base
étnica, lingüística ou religiosa. Sobre trabalhadores migrantes não constituírem minorias, vide o Human
Rights Fact Sheets, n° 18, Minority Rights (Rev.1). Genebra: United Nations Office, 1998, pág. 10.
884 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In
ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA,
Ubiratan - coords. Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, pp. 361-362.
885 E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.2, p. 13 e ss.
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As relações entre uma minoria e o grupo majoritário podem se dar no contexto de

processos de segregação, secessão, assimilação ou integração. A segregação refere-se a

uma grande separação dentro de uma mesma sociedade, na qual normalmente o grupo

dominante não permite que a minoria usufrua igualdade de direitos, como se deu, por

exemplo, na África do Sul à época do regime de apartheid. A secessão diz respeito à

pretensão do exercício do direito de autodeterminação em sua forma mais radical, ou seja,

a minoria deseja separar-se, proclamando independência política com a fundação de um

novo Estado886. A assimilação, de sua vez, como já adiantamos acima, concerne à

incorporação gradual de uma minoria na sociedade dominante de maneira que seus traços

distintivos culturais originários são perdidos, introduzindo-se no lugar deles as

características do grupo dominante. Finalmente, ocorre integração quando uma minoria é

incorporada à sociedade dominante, usufruindo também os direitos reconhecidos à parcela

majoritária, sem, entretanto, perder sua própria cultura e identidade. Vale observar,

entretanto, que mais uma vez nem sempre encontraremos precisão conceitual na utilização

doutrinária desses termos, especialmente quanto aos dois últimos, que muitas vezes são

usados indistintamente887.

Para fins do presente trabalho interessa neste instante examinar mais de perto esses dois

últimos fenômenos888. A assimilação é um processo pelo qual a minoria se adapta à

maioria, adotando seus costumes, valores, língua e demais padrões culturais e

abandonando os seus próprios, o que resulta na perda do elemento diferenciador e da

identidade étnica. A assimilação pode ocorrer de maneira natural, como resultado do livre

desejo da minoria, o qual pode ser consciente ou inconsciente. Mas também pode ocorrer

de maneira forçada, situação na qual a sociedade dominante envida esforços e utiliza o

poder que possui para eliminar os traços distintivos da minoria. A assimilação forçada é

hoje condenada sob o ponto de vista dos direitos humanos, diante do reconhecimento do

                                                          
886 Segundo Fábio Konder Comparato, uma das distinções entre povo e minoria é o fato de que esta designa
grupos não têm necessariamente vocação à independência (COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação
histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo: editora Saraiva, 2005, p. 282).
887 Assim, por exemplo, é possível encontrar autores que se referem à integração no sentido da assimilação
forçada, como ocorre com os estudos que cuidam do denominado paradigma da integração em matéria
indígena no Brasil, que foi substituído pela Constituição de 1988 pelo modelo do direito à diferença. Na
verdade, a integração até então pretendida implicava na perda das características diferenciadoras dos
indígenas, significando, na verdade, um projeto de assimilação forçada.
888 Acerca da diferença entre assimilação e integração, vide, dentre outros documentos das Nações Unidas,
E/CN.4/Sub.2/AC.5/1996/WP.3 (Working Paper on Education and Minorities); E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2,
p. 6.
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direito à diferença ou à alteridade889. Importante registrar ainda a existência do fenômeno

conhecido como colonized consciousness890, o qual indica um processo histórico de lenta e

contínua estigmatização e ridicularização de uma minoria, através do qual os seus

membros são levados a adotar uma visão negativa e distorcida da sua cultura, a ponto de

passarem a desprezar sua própria etnicidade e desejarem uma assimilação ao grupo

majoritário. Nesse caso, a aparente assimilação voluntária constitui, na verdade, uma

assimilação forçada.

De outro lado, na integração a minoria se insere na sociedade dominante, porém sem o

desejo de abandonar seu elemento diferenciador, ao contrário, pretende preservá-lo. Essa

preservação, entretanto, como já dito, não deve ser entendida como imutabilidade, mas sim

apenas como estabilidade, no sentido de serem possíveis mudanças. Minorias e grupos

majoritários interagem entre si e se influenciam mutuamente, sendo possível observar

influências culturais recíprocas que são acomodadas de maneira pacífica, respeitando-se a

vontade comum dos grupos de viverem juntos, em um exercício de respeito e tolerância891.

O elemento da solidariedade, portanto, não se coaduna com a vontade de assimilação,

apenas com a de integração, tendo em vista que, a partir da visão aqui adotada, não é

possível caracterizar uma minoria quando está ausente nos membros do grupo a vontade de

manter as características culturais que os diferenciam do restante da população. É possível,

assim, que um grupo deixe de ser minoritário porque passou a desejar a assimilação e

concluiu esse processo892.

A doutrina, a partir dessas premissas, costuma identificar dois tipos de minorias,

denominadas minorias by force e minorias by will893. A distinção entre ambas vincula-se

ao desejo dos membros da minoria, que pode ser de assimilação ou de integração, ou seja,

à manutenção ou não do elemento diferenciador.

                                                          
889 Esse direito será examinado um pouco mais adiante.
890 Consciência colonizada, em tradução livre do autor.
891 Trata-se aqui da tolerância em seu sentido positivo, não no seu aspecto negativo. Sobre os diferentes
aspectos da tolerância vide BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, pp. 203-
217.
892 “The existence of a minority is not ‘static’, since it always depends on the will of its members, on their
will to continue to form a group distinct from the majority, and on their capacity to recreate their own
identity” (BONGOA, José. Existence and Recognition of Minorities. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.2, § 48).
893 Essa distinção foi feita inicialmente por Jean Laponce (The Protection of Minorities. Los Angeles:
University of California Press, 1961).
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No caso das minorias by force894 os seus membros querem se incorporar completamente à

sociedade dominante, a qual, porém, os mantém deliberadamente afastados, trabalhando no

sentido da segregação. Está presente dessa forma, de maneira voluntária, uma vontade de

assimilação895, de deixar de ser uma minoria, o que não se realiza em razão da oposição da

sociedade dominante. São exemplos doutrinários os afrodescendentes norte-americanos

dos anos 60 do século passado, bem como a população negra da África do Sul à época do

regime de apartheid896.

De outro lado, as chamadas minorias by will897 desejam manter a condição de minoria,

preservando os seus elementos diferenciadores, porém convivendo com a sociedade

dominante em termos de integração. Pretendem que sejam vedadas discriminações contra

si, e, também que existam medidas voltadas à garantia e ao auxílio na tarefa de

manutenção dos seus traços culturais distintivos, como, por exemplo, aqueles de natureza

lingüística ou religiosa898. Dessa maneira, podemos afirmar que a aspiração das minorias

by will diz respeito ao direito à diferença ou à alteridade, através do qual se persegue uma

igualdade material vinculada especialmente à dimensão da justiça que se refere ao

reconhecimento de identidades. Esse tema merece algumas rápidas reflexões.

A igualdade, como é cediço, pode ser entendida no plano formal ou no plano material. A

primeira é normalmente concentrada na velha e conhecida fórmula todos são iguais

perante a lei, a qual teve um importante papel na teoria dos direitos humanos899. Com base

na igualdade formal, o sistema jurídico proibiu qualquer tipo de discriminação, com base

                                                          
894 As minorias by force podem também ser denominadas de associações involuntárias, ou não-orgânicas
(cf. WHEATLEY, Steven. Non-discriminations and equality in the right of political participation for
minorities. In Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. Flensburg: European Centre for
Minority Issue, 2002, p. 3).
895 “Entende-se por minorias ‘by force’ aquelas minorias e seus membros que se encontram em uma posição
de inferioridade na sociedade em que vivem e que aspiram apenas a não serem discriminados em relação ao
resto da sociedade, querendo adaptar e assimilar-se a esta” (WUCHER, Gabi. Minorias: Proteção
Internacional em Prol da Democracia. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 50).
896 PREECE, Jennifer Jackson. Human Rights and Cultural Pluralism: The “Problem” of Minorities. In
MAHLER, Claudia, MIHR, Anja, TOIVANEN, Reetta (eds.). Democracy, Minorities and Human Rights
Education in Europe. Workshop Documentation. Berlin: Humboldt University of Berlin, 2004. Cabe
registrar, entretanto, que é ao menos discutível a idéia de que essas populações tinham desejo de assimilação
e não de integração, ou seja, de que não desejavam manter sua identidade.
897 Podem ser denominadas ainda de associações positivas, orgânicas ou voluntárias (cf. WHEATLEY,
Steven. Non-discriminations and equality in the right of political participation for minorities. In Journal on
Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. Flensburg: European Centre for Minority Issue, 2002, p. 4).
898 A vontade de preservar os elementos diferenciadores foi prevista em várias propostas de definição de
minorias: naquela de 1950; na de Capotorti; no Greco-Bulgarian Case; na de Chernichenko; e naquela da
Comissão Européia da Democracia para o Direito.
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na idéia de que os seres humanos nascem e vivem iguais em direitos, devendo ser regidos

todos pelas mesmas regras. A vedação à discriminação, assim, era o ponto central da

garantia da igualdade, desde a revolução francesa e o surgimento do estado liberal. A

diferença constituía assim uma medida contrária à lei, o que foi bastante acentuado no

período imediatamente posterior à Segunda Grande Guerra Mundial, tendo em vista o

contexto no qual aqueles tristes acontecimentos se deram, o que incluía a noção de

superioridade e de pureza de uma raça, com o imperativo de eliminação das demais. Com o

fim do conflito bélico e o restabelecimento da paz, o sentimento imediato foi, portanto, a

aversão à diferença, o qual marcou o primeiro momento do sistema internacional de

proteção aos direitos humanos900.

A igualdade material, de sua vez, possui duas dimensões distintas. A primeira delas

pretende que os seres humanos sejam igualados no mundo dos fatos, especialmente quanto

às oportunidades e aos aspectos sócio-econômicos. Nesse sentido, está ligada à noção de

justiça distributiva. O ideal de justiça social e distributiva ganha fôlego a partir da primeira

metade do século XX no contexto da segunda dimensão de direitos fundamentais e do

surgimento do Estado de bem-estar social. Essa perspectiva da igualdade material tem

raízes filosóficas aristotélicas, considerando a idéia de que os iguais devem ser tratados

igualmente, e os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades901. Essa

máxima abre caminho para que, em nome da igualdade material, o sistema admita

tratamentos formais distintos, inclusive no âmbito legislativo. Isso significa que nem toda

discriminação, legislativa ou de outra natureza, será necessariamente ilícita902.

A segunda dimensão da igualdade material refere-se à necessidade de especificação do

sujeito de direitos, o qual não pode mais ser visto como o ser humano genérico. Depois de

algumas décadas após a Segunda Grande Guerra Mundial, percebeu-se que as

                                                                                                                                                                               
899 É extensa a literatura sobre a igualdade formal. Para uma abordagem próxima ao contexto do presente
trabalho, vide BELLINTANI, Leila Pinheiro. Ação afirmativa e os Princípios do Direito: a questão das cotas
raciais para ingresso no ensino superior no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 20-24.
900 A igualdade formal e a não-discriminação estão previstas no artigo 26 do Pacto Sobre Direitos Civis e
Políticos de 1966: “Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação alguma, a igual
proteção da Lei. A este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as
pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião,
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer
outra situação”.
901 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro V. Coleção Os pensadores, vol. 1. São Paulo: Editora Nova
Cultural, 1996, pp. 193-215.
902 “(..) há que se deixar claro que é absurdo afirmar que toda discriminação é odiosa ou incompetível com os
preceitos do constitucionalismo contemporâneo” (CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O Direito à diferença:
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especificidades, particularidades ou especialidades dos seres humanos e dos grupos

constituídos pelos mesmos deveriam ser protegidas pelos direitos humanos, o que deu

origem a um segundo momento do sistema internacional de proteção. Uma vez

especificados os sujeitos, os seus direitos passaram, também, a portar uma natureza

específica, no bojo das discriminações lícitas acima mencionadas. A questão central da

igualdade material nessa dimensão, porém, não se resume a aspectos redistributivos, de

índole social e econômica, mas sim à necessidade de direitos que protejam e assegurem as

peculiaridades relativas à condição identitária das pessoas e grupos humanos. Sob essa

ótica, a concretização da igualdade material exige a implementação de outra dimensão da

justiça: o reconhecimento de identidades. Assim, firma-se o direito fundamental à

diferença, ou à alteridade, permitindo-se que o outro assim permaneça903. A tolerância, em

seu aspecto positivo, ganha espaço904, e é reforçada pelo fato de que não existem raças

humanas905.

O direito à diferença foi reconhecido em vários textos internacionais. O Pacto Sobre

Direitos Civis e Políticos, por exemplo, no seu artigo 27, estabelece que nos Estados em

que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as pessoas pertencentes a essas

minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de

seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua

própria língua. A Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, aprovada e

proclamada pela Conferência Geral da UNESCO, reunida em Paris em sua 20ª reunião, em

27 de novembro de 1978, o reconheceu expressamente, e sintetizou o seu significado ao

afirmar que todos os indivíduos e os grupos têm o direito de serem diferentes, a se

considerar e serem considerados como tais906. O direito à diferença também se encontra na

Declaração de Princípios sobre a Tolerância, também aprovada pela Conferência Geral da

UNESCO, agora em sua 28ª reunião em Paris, em 16 de novembro de 1995, tendo em vista

a proclamação de que a tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da

diversidade das culturas do mundo, dos modos de expressão e das maneiras de exprimir a

                                                                                                                                                                               
as ações afirmativas como mecanismo de inclusão social de mulheres, negros, homossexuais e pessoas
portadoras de deficiência. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003, pp. 21-22).
903 Vide sobre o direito à identidade SANTOS, Boaventura de Souza. Pela Mão de Alice, O social e o
político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1997. p. 135 e ss.
904 Sobre os aspectos positivos e negativos da tolerância, vide BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. São
Paulo: Editora Campus, 2004, pp. 203-217.
905 A respeito dos estudos realizados, que convergem para a afirmação de que há apenas uma única raça
humana, vide o Relatório Cobo (E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.6, §§ 15-29).
906 Artigo 1°, § 2°.
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qualidade de ser humano, constituindo não só um dever de ordem ética, mas também uma

necessidade política e jurídica. A prática da tolerância, ainda para aquele documento,

significa que toda pessoa tem a livre escolha de suas convicções e aceita que o outro

desfrute da mesma liberdade, bem como significa aceitar o fato de que os seres humanos,

que se caracterizam naturalmente pela diversidade de seu aspecto físico, de sua situação,

de seu modo de expressar-se, de seus comportamentos e de seus valores, têm o direito de

viver em paz e de ser tais como são, razões pelas quais ninguém deve impor suas opiniões

a outrem. A declaração resume o significado da tolerância compreendendo-a como a

harmonia na diferença907.

Percebe-se, assim, que igualdade material vincula-se a um caráter bidimensional da

Justiça, o qual exige redistribuição e reconhecimento. Essa bidimensionalidade tem sido

objeto de intensas discussões nos últimos tempos. Alguns autores, como Axel Honneth,

entendem que o reconhecimento tem prevalência sobre a redistribuição, enquanto outros,

como Nancy Fraser, adotam uma perspectiva dualista, na qual redistribuição e

reconhecimento constituem duas dimensões da justiça igualmente importantes e

mutuamente irredutíveis908.

As minorias by will, nesse quadro, desejam preservar as características do seu elemento

diferenciador, que formam a base da sua identidade grupal e, conseqüentemente, do seu

direito à diferença.

Vale salientar que a forte vontade de manter as características diferenciadoras das minorias

by will pode levar a sociedade dominante a vê-las como um risco à integridade do Estado

nacional, o que leva muitas vezes à adoção de medidas de assimilação forçada909. De fato,

dentre os motivos que levam geralmente à ausência de boa vontade dos Estados em

reconhecer direitos de natureza coletiva ou grupal encontramos justamente o temor de que

a forte identidade cultural de minorias by will provoque o surgimento de pretensões de

                                                          
907 Artigo 1°, §§ 1° e 4°.
908 O debate entre estes autores está registrado em obra conjunta na qual cada um expõe suas idéias em
capítulos próprios (FRASER, Nancy, HONNETH, Axel. Redistribution or recognition? A political-
philosophical exchange. London/New York: Verso, 2003). Sobre o assunto vide, ainda: PIOVESAN, Flavia.
Igualdade, diferença e direitos humanos: perspectivas global e regional. In SARMENTO, Daniel, IKAWA,
Daniela, PIOVESAN, Flavia [coords.]. Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2008, pp. 47-76; FRASER, Nancy. Redistribuição, reconhecimento e participação: por uma concepção
integrada da justiça. In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flavia [coords.]. Igualdade,
diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 167-189; CRUZ, Álvaro Ricardo de
Souza. O Direito à diferença: as ações afirmativas como mecanismo de inclusão social de mulheres, negros,
homossexuais e pessoas portadoras de deficiência. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003.
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secessão, com base em um possível direito de autodeterminação como povo910. Além

disso, as minorias by will também costumam ser ameaçadas pelo processo de

homogeneização cultural resultante da globalização e por atos de intolerância

fundamentalista de origem religiosa911.

Também é interessante deixar registrado que uma vontade de uma minoria e dos seus

membros quanto à sua assimilação ou integração pode variar no tempo, ou mesmo

obedecer a um movimento pendular, revelando assim um dinamismo próprio912. Exemplo

desse fenômeno é a possibilidade de reinvenção cultural ou surgimento de novas

identidades, que resultam da transição de uma vontade de assimilação para uma vontade

de integração. Nesse processo, há um resgate dos elementos culturais que estavam se

perdendo, de maneira a restaurar a cultura minoritária, a qual pode inclusive ser revista à

luz da modernidade globalizada e reaparecer modificada913.

Esse dinamismo faz com que seja necessário acentuar que não se pode impor às minorias e

aos seus membros uma vontade de permanecerem portando o seu elemento diferenciador.

Já foi dito que a força não deve ser utilizada para a assimilação forçada ou para a

segregação. Da mesma forma, tampouco se pode recorrer à força para promover a

manutenção dos traços diferenciadores das minorias. É essencial garantir a autonomia das

minorias914. A autonomia condiz com capacidade de auto-escolha, e é uma das condições

da efetiva dignidade do ser racional915. Isso significa que é preciso encarar os membros das

minorias como fins em si mesmos, não como instrumentos916.

                                                                                                                                                                               
909 E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, p. 6.
910 Sobre direito de autodeterminação, vide o documento intitulado General Comments about the right to self-
determination (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.2, p. 25 e ss).
911 E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/2, pp. 7, 8, 9, 12, 23.
912 “It should be pointed out that the characterization of a given group as a minority by force or minority by
will reflects the conditions prevailing at a particular moment in history and should not therefore be
interpreted as applying for all time. In other words, over time it is quite conceivable for a group possessing
the characteristics of a minority by force to acquire the attributes of a minority by will and vice versa”
(PREECE, Jennifer Jackson. Human Rights and Cultural Pluralism: The “Problem” of Minorities. In
MAHLER, Claudia, MIHR, Anja, TOIVANEN, Reetta (eds.). Democracy, Minorities and Human Rights
Education in Europe. Workshop Documentation. Berlin: Humboldt University of Berlin, 2004, pp. 46-55,
nota 4).
913 BENGOA, José. Existence and recognition of minorities. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.2, §§ 76-78.
914 Estudo das Nações Unidas já reconheceu que reconhecer alguma autonomia pode configurar um
instrumento preventivo em relação à vontade de secessão (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, p. 6). Sobre o tema da
autonomia do grupo, vide WHEATLEY, Steven. Non-discriminations and equality in the right of political
participation for minorities. In Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. Flensburg: European
Centre for Minority Issue, 2002, p. 10.
915 A palavra Autonomia tem origem grega, e provém de auto (próprio) e nomos (lei, regra, norma). Dessa
maneira, vincula-se à garantia de alguém tomar decisões por si próprio. Há larga base teórico-filosófica sobre
a questão da autonomia. John Stuart Mill, a respeito, afirmou que “sobre si mesmo, sobre seu corpo e sua
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1.7.2.4.2 Os direitos dos grupos vulneráveis em sentido estrito e das minorias

As pessoas que compõem os grupos vulneráveis em sentido estrito e as minorias são

titulares dos direitos humanos em geral, os quais são reconhecidos a todos917. No entanto,

esse rol de direitos não é suficiente para que desenvolvam todas as suas potencialidades,

fazendo-se necessário reconhecer determinadas projeções específicas. A doutrina

reconhece essa possibilidade. Cançado Trindade, por exemplo, já escreveu sobre a

necessidade de proteção especial a grupos especialmente vulneráveis e desfavorecidos, tais

como certas comunidades culturais e linguísticas, mulheres, índios, crianças, idosos918. A

exigência de atenção especial aos grupos vulneráveis em geral também se justifica para

protegê-los de efeitos deletérios do desenvolvimento, aos quais normalmente estão mais

expostos919.

Como já dito supra, diante da conjuntura histórica na qual ocorreu a ascensão do nazi-

fascismo, imediatamente após a II Grande Guerra Mundial passou a vigorar o pensamento

de que as diferenças não deveriam ser realçadas, pois isso seria um risco, optando-se por

uma proteção que tendia a reconhecer uma igualdade absoluta entre as pessoas, o que seria

adequado e suficiente para fins de garantia da dignidade da pessoa humana. Nesse

                                                                                                                                                                               
mente, o indivíduo é soberano” (MILL, John Stuart. On Liberty. London: Oxford University Press, 1971, p.
5). O filósofo mais importante para o tema, entretanto, talvez seja Kant. As lições do filósofo prussiano, em
obra originalmente publicada em 1785, indicam que a autonomia é “o fundamento da dignidade da natureza
humana e de toda a natureza racional” (KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes.
Lisboa: Edições 70, 1992, p 79.). Na mesma obra consta também que “A autonomia da vontade é aquela sua
propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei (independentemente da natureza dos objetos do
querer). O princípio da autonomia é, portanto: não escolher senão de modo a que as máximas da escolha
estejam incluídas simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal” (Op. cit., p. 85).
916 Tomando como base a filosofia de Kant, não é possível compreender as pessoas e grupos como
estereótipos, mantendo-os por força presos a amarras culturais, já que isso beiraria a idéia de um zoológico
humano.
917 Portanto, direitos das minorias constituem uma espécie de direitos humanos (Human Rights Fact Sheets,
n° 18, Minority Rights (Rev.1). Genebra: United Nations Office, 1998, pág. 10). As necessidades básicas,
como alimentação, saúde, moradia, instrução, de quaisquer grupos humanos vulneráveis, sejam ou não
minorias, deve ser perseguida através de reivindicações pautadas nos direitos humanos gerais. Segundo
Cançado Trindade, o conceito de necessidades básicas foi inicialmente trabalhado na Conferência Mundial
da Organização Internacional do Trabalho sobre Emprego, Distribuição de Renda e Progresso Social, que
teve lugar em Genebra em junho de 1976 (TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e
Meio Ambiente: Paralelo dos Sistemas de Proteção Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,
1993, pp. 99-100).
918 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Paralelo dos Sistemas de
Proteção Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, pp. 89-112.
919 E/CN.4/2004/WG.18/2, § 5°.
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contexto, a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal de 1948 não fizeram

menção expressa à palavra minoria, embora vedassem discriminações motivadas por

fatores como raça, sexo, língua e religião920. Entretanto, à mesma época, foi adotada de

maneira conjunta com a Declaração de 1948 uma resolução que, ao mesmo tempo em que

esclarecia que a ausência de menção às minorias no texto da Declaração Universal de 1948

foi proposital diante do caráter universal deste documento, afirmava não só ser necessário

conferir tratamento específico às minorias921, mas, também, que as Nações Unidas não

poderiam permanecer indiferentes ao destino das mesmas922.

A ausência de menção expressa às minorias na Declaração Universal de 1948 foi um fator

que auxiliou a propagação de um sentimento geral no sentido de que os direitos de não-

discriminação previstos naquele documento seriam suficientes para a adequada proteção

de todos os seres humanos923 e para a realização da igualdade. Esse sentimento não

perduraria muito tempo. Como já anotamos em outro texto, nos dias atuais ressurgiram, de

maneira agravada, os problemas dos grupos vulneráveis, o que foi provocado

especialmente pelo declínio de sistemas totalitários, pelos processos de descolonização e

pela globalização, deixando claro que a proteção a grupos vulneráveis em geral, incluindo

as minorias e os grupos vulneráveis em sentido estrito, não poderia se restringir ao plano

da garantia da igualdade formal, ou dos direitos de não-discriminação, sendo necessário ir

um pouco mais além. A garantia do pluralismo e da dignidade de todas as pessoas e das

                                                          
920 José Augusto Lindgren Alves anota que a ausência surpreendente dos direitos das minorias no texto da
Declaração de 1948 constitui uma de suas maiores omissões, ao lado do direito a resistir à opressão e dos
direitos das pessoas residentes em territórios dependentes (ALVES, José Augusto Lindgren. A Arquitetura
Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: FTD, 1997, p. 32).
921 Isso sem contar o fato, já mencionado acima, de que a Comissão de Direitos Humanos da ONU, em 1947,
portanto antes da Declaração de 1948, dando seguimento a preocupações que já existiam desde a Liga das
Nações, decidiu criar a Subcomissão de Prevenção de Discriminação e de Proteção de Minorias das Nações
Unidas, a qual se dedicou à tarefa de tentar elaborar uma definição de minorias até meados da década de 50.
922 “Considering that the United Nations cannot remain indifferent to the fate of minorities, considering that it
is difficult to adopt a uniform solution of this complex and delicate question, which has special aspects in
each state in which it arises; Considering the universal character of the Declaration of Human Rights,
Decides not to deal in a specific provision with the question of minorities in the text of this Declaration”
(Resolução 217 (III) C. Texto disponível em
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement, acesso
em 14/08/2008).
923 “(...) il suffisait pour les fondateurs de l’Organisation de proclamer les droits de l’homme et de les faire
respecter pour que toutes les difficultés soient résolues et que le problème des minorités disparaisse. (...)
Assurément, la protection généralisée des droits de l’homme sans discriminations apparaît plus satisfaisante
que la protection des minorités” (BOKATOLA, Isse Omanga. L’Organisation des Nations Unies et la
Protection des Minorités. Bruxelas: Établissements Émile Bruylant, 1992, p. 188).
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coletividades nas quais estão inseridas exige que se dê especial atenção à igualdade na sua

projeção material, através de direitos de discriminação ou diferenciação positiva924.

Como vimos, a máxima da igualdade material, ao insistir que os iguais devem ser tratados

igualmente, e os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades, tornou

possível e fez necessário introduzir no sistema jurídico tratamentos formais distintos,

inclusive no campo legislativo. É preciso, desta forma, identificar discriminações lícitas e

discriminações ilícitas, também chamadas de legítimas e ilegítimas, pois as primeiras

fortalecem e as últimas violam a igualdade. Na doutrina encontramos a indicação de

diversas fórmulas para proceder a essa identificação925. No Brasil, é bastante conhecida a

obra de Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem uma discriminação não ofende o

preceito da isonomia se preencher cinco requisitos: a) abranger uma categoria de pessoas,

ou uma pessoa futura e indeterminada, e não beneficiar uma pessoa atual e determinada; b)

adotar como critério discriminador, para fins de diferenciação de regime, elemento

residente nos próprios fatos, situações ou pessoas desequiparadas, sendo vedado eleger um

fator neutro aos mesmos; c) guardar pertinência lógica entre o fator de discrímem adotado

e a desequiparação realizada em função dele, não se podendo realizar discriminações

ilógicas ou irracionais sob o ponto de vista da relação entre o traço desigualador e o

tratamento jurídico instituído; d) resultar, in concreto, em uma diferenciação pertinente ou

compatível com os interesses protegidos pela ordenação jurídica máxima, ou seja, pela

Constituição; e e) constituir uma desequiparação assumidamente desejada pela lei e

diretamente dela decorrente, mesmo que de maneira implícita926.

Embora o texto acima tenha sido escrito considerando especificamente o ordenamento

brasileiro, suas premissas são perfeitamente aplicáveis ao sistema internacional de proteção

dos direitos humanos. E, nessa ótica, pode-se facilmente concluir que em tese é possível

estabelecer, licitamente, medidas especiais de diferenciação em favor de grupos

vulneráveis em sentido estrito e de minorias, apesar de ser indispensável para uma

verificação precisa um estudo caso a caso em relação a cada uma das medidas. Fato é que

                                                          
924 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In
ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA,
Ubiratan - coords. Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, pp. 366-374.
925 Sobre discriminações lícitas e ilícitas, vide CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O Direito à diferença: as
ações afirmativas como mecanismo de inclusão social de mulheres, negros, homossexuais e pessoas
portadoras de deficiência. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003, pp. 21-52.
926 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 2ª edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984.
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os requisitos acima enumerados podem ser preenchidos. Grupos vulneráveis e minorias são

coletividades humanas presentes e futuras, não se tratando de uma única pessoa atualmente

existente. O critério discriminador deve ser algo inerente a esses grupos, como a condição

de mulher, criança ou de minoria cultural. A correlação entre este critério discriminador e a

desequiparação realizada tem que ser estudada caso a caso, mas há uma miríade de

situações que podem atender a um padrão lógico, como se dá, por exemplo, com a

prioridade de atendimento à saúde de crianças, gestantes e idosos, ou com o

reconhecimento dos casamentos realizados por rituais próprios de minorias culturais. Os

resultados concretos dessas ações estarão certamente de acordo com os valores e interesses

protegidos pelos diversos instrumentos internacionais de proteção aos direitos das

minorias, e as medidas deverão ser previstas de maneira expressa ou implícita nestes

documentos. As medidas especiais de proteção a grupos vulneráveis em sentido estrito e

minorias são, destarte, possíveis em tese.

Conforme Joaquim Barbosa Gomes, as hipóteses de discriminação legítima podem

assumir duas formas. A primeira delas é a categoria denominada business necessity, que

engloba as medidas relativas às necessidades próprias de um negócio ou trabalho a

executar e que pode validamente justificar uma discriminação, como, por exemplo, a

exigência de candidatas mulheres para o cargo de guardas de um presídio feminino. A

segunda forma de discriminação lícita são as chamadas discriminações positivas, ou ações

afirmativas927, e dizem respeito a um tratamento preferencial concedido a um grupo

historicamente discriminado, objetivando impedir que o princípio da igualdade formal,

expresso em legislação neutra que não considera fatores culturais e históricos, funcione

como mecanismo perpetuador da desigualdade928.

As ações afirmativas, assim, justificam que seja conferido um tratamento preferencial em

determinadas matérias para grupos ou parcelas da população. Carmen Lúcia Antunes

                                                          
927 Para um estudo mais aprofundado das origens históricas e do conceito das ações afirmativas, vide
BELLINTANI, Leila Pinheiro. Ação afirmativa e os Princípios do Direito: a questão das cotas raciais para
ingresso no ensino superior no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 41-83; GOMES, Joaquim B.
Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade: o Direito como instrumento de
transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 17-90; MADRUGA,
Sidney. Discriminação Positiva: Ações Afirmativas na Realidade Brasileira. Brasília: Brasília Jurídica, 2005,
pp. 57-97; MENEZES, Paulo Lucena de. A ação afirmativa (affirmative action) no direito Norte-Americano.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, pp. 87-106.
928 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade: (o Direito como
instrumento de transformação social. A experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 21-22.
Para outras definições de ação afirmativa, vide BELLINTANI, Leila Pinheiro. Ação afirmativa e os
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Rocha vê nessas medidas um instrumento para a promoção da igualdade daqueles que

foram e ainda são marginalizados a partir de preconceitos enraizados na cultura dominante

de uma sociedade, consubstanciando uma fórmula jurídica na qual a desigualação positiva

promove a igualação efetiva no campo social, político, econômico. Para a autora, a ação

afirmativa é o meio de superar o isolamento e a diminuição social que assolam as

minorias929.

O sistema internacional de proteção aos direitos humanos ocupa-se do tema, admitindo

amplamente a utilização das ações afirmativas em relação a todos os grupos vulneráveis. É

o caso, por exemplo, do artigo 2° do Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos930. Ainda a

título de exemplo, a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação Racial931 prevê expressamente que medidas especiais tomadas com o

objetivo precípuo de assegurar, de forma conveniente, o progresso de certos grupos sociais

ou étnicos ou de indivíduos que necessitem de proteção para poderem gozar e exercitar os

direitos humanos e as liberdades fundamentais em igualdade de condições, não serão

consideradas medidas de discriminação racial, desde que não conduzam à manutenção de

direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido atingidos

os seus objetivos. A Declaração da UNESCO sobre a Raça e os Preconceitos Raciais e a

Declaração de Princípios sobre a Tolerância daquele mesmo organismo internacional

dispõem que medidas devem ser tomadas para assegurar a igualdade na dignidade e nos

direitos dos indivíduos e dos grupos humanos em todo lugar onde isso seja necessário, e,

para tanto, deve ser dada atenção especial aos grupos vulneráveis social ou

                                                                                                                                                                               
Princípios do Direito: a questão das cotas raciais para ingresso no ensino superior no Brasil. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 46-52.
929 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação Afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da igualdade
jurídica. In Revista de Informação Legislativa, ano 33, n° 131. Brasília, julho/setembro de 1996. A palavra
minoria foi utilizada pela autora em sentido amplo, abrangendo todos os grupos vulneráveis.
930 “1. Os Estados Partes do presente pacto comprometem-se a respeitar e garantir a todos os indivíduos que
se achem em seu território e que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto,
sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo. língua, religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer condição. 2. Na ausência
de medidas legislativas ou de outra natureza destinadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente
Pacto, os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a tomar as providências necessárias com vistas a
adotá-las, levando em consideração seus respectivos procedimentos constitucionais e as disposições do
presente Pacto”. Em comentário sobre a não discriminação prevista neste documento, o Comitê de Direitos
Humanos deixou claro que “o princípio da igualdade requer, às vezes, que os Estados-Partes realizem ações
afirmativas, a fim de diminuir ou eliminar as condições que causem ou que ajudem a perpetuar a
discriminação, proibida pelo Pacto” (Recomendação Geral n° 18 [1989], do Comitê de Direitos Humanos da
ONU, § 10. Vide, também, a Recomendação Geral n° 31 (2004), do Comitê de Direitos Humanos da ONU,
§§ 6° a 8°.
931 Resolução 2.106(XX) da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de 21 de dezembro de
1965, artigo 1º, § 4º.
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economicamente desfavorecidos, inclusive de natureza étnica, a fim de lhes assegurar a

proteção das leis e regulamentos em vigor, sobretudo em matéria de moradia, de emprego e

de saúde, de respeitar a autenticidade de sua cultura e de seus valores e de facilitar, em

especial pela educação, sua promoção e sua integração social e profissional932. Assim,

grupos vulneráveis em sentido estrito e minorias podem e devem ser objeto de proteção

especial, por meio de medidas de discriminação positiva, as quais têm produzido no geral

bons resultados onde sã implementadas933.

Quanto aos grupos vulneráveis em sentido estrito, segundo os diversos documentos de

âmbito geral e específico que compõem o sistema internacional de direitos humanos934, a

implementação da igualdade material exige que os mesmos sejam especialmente

protegidos no que concerne à não-exclusão e à não-discriminação. Essa proteção especial

será efetivada através de medidas de discriminção positiva temporárias.

De outro lado, a partir da interpretação do Grupo de Trabalho Sobre Minorias acerca da

Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes às Minorias Nacionais ou Étnicas,

Religiosas e Linguísticas, a proteção dos grupos minoritários diz respeito a quatro tópicos

específicos: existência, não-exclusão, não-discriminação e não-assimilação aos grupos

majoritários935. O estudo do Grupo de Trabalho esclareceu o significado dessas quatro

proteções. A proteção à existência não se refere apenas à sua dimensão geral, ou seja, à

existência física que é uma projeção do direito à vida de todas as pessoas, mas

especialmente à continuidade das minorias nos territórios em que vivem e o acesso aos

recursos materiais necessários à existência contínua naqueles espaços. A não-exclusão diz

respeito ao direito de ser parte efetiva da sociedade nacional. Quanto à não-discriminação,

trata-se de um conhecido princípio dos direitos humanos, tema tratado na Convenção

Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a qual abrange também

o campo étnico. Finalmente, a não-assimilação exige medidas de proteção e promoção das

condições necessárias à identidade do grupo que forma a minoria936. Segundo o Grupo de

                                                          
932 Declaração da UNESCO sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, artigo 9°, § 2°; Declaração de Princípios
sobre a Tolerância da UNESCO, artigo 3°, § 3°.
933 Uma análise dos resultados colhidos através da implementação das ações afimativas pode ser conferido no
Relatório de Desenvolvimento Humano de 2004 (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, pp. 69-72).
934 Como, por exemplo, a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a
Mulher e a Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança.
935 E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, § 23. A palavra minorias, naquele contexto, foi empregada em sentido
restrito, não englobando os demais grupos vulneráveis.
936 E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, §§ 24-27.
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Trabalho, a promoção da identidade das minorias requer medidas especiais para facilitar a

manutenção, reprodução e maior desenvolvimento de sua cultura, e, além disso: a) não

apenas tolerância, mas também uma atitude positiva acerca do pluralismo cultural por parte

do Estado e da sociedade majoritária; b) não só aceitação, mas também respeito pelas

características distintivas e pela contribuição das minorias para a vida da sociedade

nacional; e c) não somente a abstenção do Estado quanto a políticas que tenham como

propósito ou feito a assimilação das minorias na cultura dominante, mas também a

proteção contra atividades de terceiros que tenham efeitos assimilatórios937. Nessa ótica, ao

nosso ver, as duas projeções específicas da proteção à existência das minorias podem ser

incluídas na idéia de não-assimilação. De fato, o objetivo da manutenção das minorias nos

territórios em que vivem e o acesso aos recursos materiais necessários à sua continuidade

nesses espaços são medidas especiais que facilitam a preservação, reprodução e

desenvolvimento da sua cultura e identidade próprias.

A proteção referente à não-exclusão e à não-discriminação, que é comum aos grupos

vulneráveis em sentido estrito e às minorias, exige que sejam reconhecidos aos seus

membros não só os direitos humanos gerais, mas também, como vimos, a possibilidade de

adoção de medidas de discriminação positiva938. Essas medidas de discriminação positiva

devem ser, no que concerne aos aspectos de não-exclusão e não-discriminação,

temporárias, ou seja, devem vigorar, como instrumentos de promoção da igualdade

material, somente até esse objetivo ser alcançado. A partir desse instante, em regra, não

podem mais permanecer no sistema, sob pena de provocarem uma desigualdade

invertida939.

A existência de medidas de discriminação positiva temporárias, como já adiantado, é

amplamente aceita pelo sistema internacional de direitos humanos. As medidas afirmativas

                                                          
937 E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, §§ 28-29.
938 Sobre o tema, vide WUCHER, Gabi. Minorias: Proteção Internacional em Prol da Democracia. São
Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, pp. 54-57.
939 Conforme aponta Leila Pinheiro Bellintani: “Ademais, deve ser salientado que essas medidas [as ações
afirmativas] possuem, como uma de suas características essenciais, caráter temporário, ou seja, verificado o
alcance de uma verdadeira igualdade de resultados entre indivíduos considerados desiguais, esses
mecanismos devem desaparecer do ordenamento jurídico, pois, caso persistam, estar-se-á tratando
desigualmente os iguais, descumprindo-se, dessa forma, o princípio da igualdade” (op. cit., pp. 49-50).
Nesse sentido, a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, no
seu artigo 4°, § 1°, estipula que “A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter temporário
destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher não se considerará discriminação na
forma definida nesta Convenção, mas de nenhuma maneira implicará, como conseqüência, a manutenção de
normas desiguais ou separadas; essas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade de oportunidade e
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de proteção podem incidir contra atos do Estado, praticados por autoridades de quaisquer

dos poderes estatais, ou contra atos de pessoas físicas ou jurídicas940.

A proteção das minorias quanto à sua não-assimilação aos grupos majoritários, o que

inclui as duas citadas projeções específicas da sua existência, torna imprescindível que

sejam admitidas e adotadas discriminações positivas diferenciadas, de natureza

permanente, e não meramente temporária. Sobre esse ponto é importante registrar algumas

observações.

Em primeiro lugar, uma leitura inicial de alguns documentos do sistema internacional de

proteção aos direitos humanos pode levar à errônea conclusão de que medidas de

discriminação positiva permanentes seriam vedadas. Nesse sentido, por exemplo, a

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação

Racial, como já mencionado acima, diz expressamente que não serão consideradas como

discriminação racial medidas especiais de discriminação positiva desde que não conduzam

à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após

terem sido alcançados os seus objetivos. O mesmo documento determina ainda que os

Estados Parte devem tomar, se as circunstâncias o exigirem, nos campos social,

econômico, cultural e outros, as medidas especiais e concretas para assegurar como convier

o desenvolvimento ou a proteção de certos grupos raciais de indivíduos pertencentes a

estes grupos com o objetivo de garantir-lhes, em condições de igualdade, o pleno exercício

dos direitos do homem e das liberdades fundamentais941. Porém, ainda conforme o texto do

mesmo dispositivo da Declaração, essas medidas não deverão, em caso algum, ter a

finalidade de manter direitos desiguais ou distintos para os diversos grupos raciais, depois

de alcançados os objetivos em razão dos quais foram tomadas.

Como se não bastasse, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, na recomendação geral

que expediu sobre a não-discriminação prevista no Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos,

afirmou que o princípio da igualdade requer às vezes que os Estados-partes promovam

ações afirmativas, com o objetivo de diminuir ou eliminar as condições que causem ou

ajudem a perpetuar as discriminações vedadas pelo Pacto, e que essas ações podem

envolver a concessão, por um tempo, de tratamento preferencial em determinadas matérias

                                                                                                                                                                               
tratamento houverem sido alcançados” (Resolução n° 34/180 da Assembléia Geral da Organização das
Nações Unidas, de 18 de dezembro de 1979).
940 Recomendação Geral n° 23 (1994), do Comitê de Direitos Humanos da ONU, § 6.1; Recomendação Geral
n° 31 (2004), do Comitê de Direitos Humanos da ONU, § 4°.
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para setores da população, o que constitui uma diferenciação legitima enquanto a medida

for necessária942.

Saliente-se que os trechos acima, que admitem expressamente apenas medidas

temporárias, não podem ser interpretados em falta de consonância com todo o sistema

internacional de proteção internacional dos direitos humanos. Ocorre, como já visto, que

alguns objetivos relativos ao direito à não-assimilação, premissa do direito à identidade e à

diferença, podem legitimar medidas que não sejam temporárias, mas sim permanentes,

tendo em vista o direito de manter a própria cultura. Dessa forma, insta observar que o

requisito da temporariedade inserido nos documentos acima diz respeito, no máximo,

apenas à proteção relativa à não-exclusão e à não-discriminação. Quando se tratar de

proteção relativa à não-assimilação dos grupos culturais minoritários, essa restrição, à luz

da correta hermenêutica dos direitos humanos, não se aplica, considerando que as medidas

voltadas a esse objetivo devem ser de natureza permanente. Não se trata, entretanto, de

uma carta em branco, pois essas medidas devem ser adequadas e proporcionais, sob pena

de violarem os direitos da maioria. A cada caso concreto, portanto, será necessário buscar

um perfeito equilíbrio entre os direitos em jogo.

As discriminações positivas permanentes funcionam como uma proteção em face de

possíveis tentativas de assimilação forçada ou da eventual prática de medidas de

intolerância943. Servem, assim, para garantir e auxiliar, de maneira perene, a manutenção

do elemento diferenciador e do sentimento de solidariedade dos membros da minoria em

questão, no livre exercício do seu direito à diferença ou à alteridade. Saliente-se que a

doutrina já anotou que a defesa da diferença cultural e da identidade coletiva pode tomar a

forma de defesa e promoção de quadros normativos alternativos de diversas naturezas944.

Assim, abre-se caminho para as discriminações lícitas positivas de natureza permanente.

Aliás, parte da doutrina parece admitir a natureza permanente de medidas de discriminação

                                                                                                                                                                               
941 Artigo 2º, § 2º.
942 Recomendação Geral n° 18 (1989), do Comitê de Direitos Humanos da ONU, § 10.
943 Segundo a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, aprovada pela Conferência Geral da UNESCO em
sua 28ª reunião em Paris, em 16 de novembro de 1995, “A prática da tolerância significa que toda pessoa
tem a livre escolha de suas convicções e aceita que o outro desfrute da mesma liberdade. Significa aceitar o
fato de que os seres humanos, que se caracterizam naturalmente pela diversidade de seu aspecto físico, de
sua situação, de seu modo de expressar-se, de seus comportamentos e de seus valores, têm o direito de viver
em paz e de ser tais como são. Significa também que ninguém deve impor suas opiniões a outrem”.
944 SANTOS, Boaventura de Souza, NUNES, João Arriscado. Para ampliar o cânone do reconhecimento, da
diferença e da igualdade. In SANTOS, Boaventura de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos
do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 43.



252

positiva não só em relação à questão da proteção da não-assimilação, mas também no que

concerne até mesmo à não-exclusão e à não-discriminação.

Sidney Madruga, por exemplo, defende expressamente que não se pode sustentar que as

ações afirmativas serão necessariamente temporárias em todos os casos, tendo em vista que

a equação da igualdade tem fundo social e não matemático, não sendo tão simples,

porquanto existem minorias em relação às quais a implementação e o aperfeiçoamento

constante de políticas públicas afirmativas exige um período de tempo extenso ou

indefinido. Esse seria o caso de comunidades indígenas ou remanescentes de quilombos,

cujas peculiaridades, em especial aquelas que dizem respeito à sua identidade, saúde e

habitat, requerem a implementação de programas e políticas governamentais de caráter

permanente945.

No mesmo sentido, Enzo Bello afirma que as ações afirmativas são em regra temporárias,

podendo, entretanto, assumir natureza permanente tendo em vista que os problemas de

certas minorias não são superáveis de forma meramente jurídica, devendo-se perseguir

permanentemente medidas compensatórias, reparatórias ou inclusivas946.

Gabi Wucher também entende que quando se trata de minorias as medidas de

discriminação positiva possuem uma qualidade diferente sendo desprovidas de caráter

temporário, já que esses grupos aspiram perpetuar suas diferenças em relação à maioria947.

A necessidade das medidas de proteção serem permanentes explica-se também à luz do

entendimento de Dimitri Christopoulos, para quem os direitos das minorias, categoria na

qual as ações afirmativas respectivas se inserem, constituem direitos-condições para o

exercício dos direitos gerais. Não se tratam, portanto, de direitos diferentes daqueles

exercitados pela maioria, mas sim de condições para exercerem o direito comum geral.

Assim, segundo o autor, o direito à educação na língua materna, por exemplo, é uma

condição para exercer o direito geral à educação948. Dessa forma, podemos concluir que,

                                                          
945 MADRUGA, Sidney. Discriminação Positiva: Ações Afirmativas na Realidade Brasileira. Brasília:
Brasília Jurídica, 2005, p. 60.
946 BELLO, Enzo. Políticas de ações afirmativas no Brasil: uma análise acerca da viabilidade de um sistema
de cotas sociais para ingresso nas universidades. In Direito, Estado e Sociedade, n° 26, janeiro-junho 2005,
Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica – Departamento de Direito, pp. 36-37.
947 WUCHER, Gabi. Minorias: Proteção Internacional em Prol da Democracia. São Paulo: Editora Juarez
de Oliveira, 2000, pp. 56-57.
948 CHRISTOPOULOS, Dimitri. Discurso Institucional sobre os Direitos das Minorias pelas Organizações
Européias no Limiar do Século 21. In Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC. Belo
Horizonte, ano 1, n° 1, janeiro-março 2007, pp. 192-193.
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em se tratando de condições para a fruição dos direitos em geral, as ações afirmativas

protetoras das minorias não podem cessar, sob pena de não estarem presentes exigências

necessárias ao gozo dos direitos humanos reconhecidos a todas as pessoas.

Na doutrina portuguesa, Maria José Morais Pires, ao definir as discriminações positivas já

afirma que elas são tendencialmente temporárias949. Logo depois, esclarece adotando a

mesma visão aqui defendida, no sentido de que quando se trata de minorias, entendidas em

sentido estrito, o objetivo da discriminação positiva é alcançar uma verdadeira e efetiva

igualdade no exercício de direitos, razão pela qual o caráter temporário não é uma

característica essencial tendo em vista que o reconhecimento da identidade e as

características próprias das minorias têm uma vocação de perpetuidade950.

Como se não bastasse, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, ao interpretar

especificamente o artigo 27 do Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos, que cuida dos

direitos das minorias, embora faça remissão à necessidade das medidas afirmativas

relativas às minorias culturais respeitarem a igualdade formal e os critérios gerais das

medidas destinadas à sua proteção, contém várias passagens que comprovam, ao nosso ver,

a necessidade de ações afirmativas de índole permanente. Afirma o Comitê que um ou

outro aspecto dos direitos ali estabelecidos diz respeito, como por exemplo, o de apreciar

uma cultura em particular, consiste em uma maneira de vida, e dependem da habilidade do

grupo minoritário manter a sua cultura, língua ou religião, razão pela qual podem ser

necessárias medidas afirmativas por parte do Estado para proteger a identidade de uma

minoria étnica e os direitos dos seus membros de apreciar e desenvolver sua língua e sua

cultura, e professar a sua religião, em comunidade com os demais membros do grupo951.

Tais medidas, ao nosso ver, por dizerem respeito exatamente a uma maneira de vida que

caracteriza a identidade de uma minoria, não podem ser limitadas temporalmente, sob pena

da sua ineficácia, tratando-se de condições necessárias e permanentes para a fruição dos

direitos humanos dessas coletividades. Vale observar que o mesmo documento chega a

consignar que a proteção desses direitos impõe obrigações específicas aos Estados-partes, e

é voltada a garantir o desenvolvimento contínuo da identidade cultural, religiosa e social

                                                          
949 PIRES, Maria José Morais. A discriminação positiva no direito internacional e europeu dos direitos do
Homem. In Documentação e Direito Comparado, n° 63/64, Lisboa, 1995, pp. 18-19.
950 PIRES, Maria José Morais. A discriminação positiva no direito internacional e europeu dos direitos do
Homem. In Documentação e Direito Comparado, n° 63/64, Lisboa, 1995, pp. 54-55.
951 Recomendação Geral n° 23 (1994), do Comitê de Direitos Humanos da ONU, §§ 3.2 e 6.2.
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das minorias étnicas tuteladas, o que enriquece a sociedade como um todo952. Ora, se o

objetivo dos direitos e das medidas de discriminação positiva é garantir o desenvolvimento

contínuo da identidade cultural, não há como limitar as ações afirmativas no tempo,

devendo necessariamente ser reconhecida nas mesmas a natureza permanente.

De fato, a proteção permanente dos elementos culturais diferenciadores de uma minoria é

uma premissa necessária do respeito à identidade e à dignidade das pessoas que a

compõem. Caso não seja assegurada essa proteção, não será possível a completa realização

do seres humanos que integram a minoria, considerando que a felicidade e a dignidade

individual estão diretamente relacionados à preservação do elemento de solidariedade

entre eles. A solidariedade em pauta não diz respeito apenas ao sentido comum dessa

palavra, vai além, pois se vincula a uma identidade cultural coletiva de base étnica,

religiosa ou lingüística, de tal forma que a realização plena de alguém como ser humano

depende de encontrar em outras pessoas as mesmas referências que caracterizam a sua

própria individualidade e identidade, sem o que se sentirá isolado, sozinho, sem

referências, incompleto, situação que, sem dúvida, viola a sua dignidade953. A dignidade,

destarte, nesse caso se realiza também no aspecto coletivo, e diz respeito ao direito à

diferença954.

Nesse mesmo espírito, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 previu,

no seu artigo 27, que as pessoas pertencentes a minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas

não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente ou com outros membros de seu

                                                          
952 Recomendação Geral n° 23 (1994), do Comitê de Direitos Humanos da ONU, § 9.
953 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In
ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA,
Ubiratan - coords. Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, p. 370. Vale destacar, ainda, o seguinte trecho: “Sobre a questão da proteção coletiva, não será
despiciendo anotar que apesar dos direitos serem normalmente disciplinados em textos internacionais como
pertencentes às pessoas que compõem os grupos minoritários, as obrigações estabelecidas aos Estados são
voltadas às próprias minorias, aos grupos, assumindo aspecto não individual. Assim, embora somente
pessoas possam reclamar os direitos assegurados, o Estado não pode implementá-los de forma integral,
completa, sem assegurar, através de políticas públicas adequadas, as condições necessárias à existência e
identidade dos grupos a que elas pertencem, pois devido à identidade cultural a dignidade de cada uma delas
se realiza no aspecto coletivo” (ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Op. cit., p. 370).
954 Antonio Augusto Cançado Trindade anota que “A necessidade de proteção de grupo mostra-se com
clareza nos campos cultural e lingüístico. Dificilmente se pode duvidar de que só se pode desfrutar de certos
elementos essenciais da vida social mediante a ‘integração individual em um grupo’, através da educação, do
intercâmbio de idéias ou do costume; ‘pode-se desfrutar da cultura individualmente em qualquer idioma, ao
passo que só se pode participar da criação da cultura cada um em sua própria comunidade lingüística e
cultural’. Daí a necessidade de proteção dos direitos de grupo, em particular dos direitos de ‘grupos
especialmente vulneráveis e desfavorecidos’” (TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e
Meio Ambiente: Paralelo dos Sistemas de Proteção Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,
1993, p. 91).
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grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua

própria língua. Estas são as razões pelas quais o elemento da solidariedade exige a

preservação dos traços distintivos em âmbito coletivo, e não puramente individual, e ainda

justifica a adoção de medidas de discriminação positiva permanentes. Esse contexto pode

ensejar algumas situações tormentosas, como, por exemplo, a possibilidade de colisão

entre direitos individuais de membros do grupo e o direito do próprio grupo955.

Cabe apontar, ainda, que a natureza permanente dos direitos de discriminação positiva não

implica na sua eternidade. Tais medidas devem incidir apenas enquanto estiver presente o

sentimento de solidariedade que exige a preservação do elemento cultural diferenciador, e,

caso essa premissa seja abandonada, passando-se a professar o desejo de assimilação,

deve-se revogar as ações de discriminação positiva permanentes. Isso deve ocorrer na

hipótese de um movimento pendular que descaracterize minorias by will. Em

contrapartida, se o movimento pendular se der em sentido reverso, ou seja, se minorias by

force passarem a alimentar o desejo de resgatar ou reconstruir sua identidade cultural956,

transmutando-se em minorias by will, devem ser providenciadas medidas de discriminação

positiva permanentes.

A proteção relativa à não-assimilação não pode ser imposta aos membros das minorias.

Isso significa dizer que as medidas de discriminação positiva permanentes devem

beneficiar apenas as minorias que desejam livremente manter os seus elementos

diferenciadores, ou seja, aquelas que querem a sua integração à sociedade, rejeitando,

entretanto, a assimilação. Nesse quadro, podem ser beneficiadas por medidas permanentes

as minorias by will, mas não as minorias by force. Assim, o requisito da temporariedade

das medidas de discriminação positiva pode ser afastado com vistas à proteção de minorias

by will quando elas forem utilizadas no contexto de preservação da identidade cultural. A

temporariedade dessas medidas seria logicamente incompatível com a vontade de sustentar

as diferenças culturais957. Como se não bastasse, eventual revogação ou cessação das

                                                          
955 No processo de monitoramento do o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 o Comitê de
Direitos Humanos se pronunciou sobre alguns casos envolvendo esse tipo de colisão, como, por exemplo, os
casos Lovelace v. Canada (Decision n° 24/1977, Selected Decisions of the Human Rights Committee under
the Optional Protocol - CCPR/C/OP/1, 1985) e Kitok v. Sweden (Communication n° 197/1985).
956 Sobre reconstrução de identidades, vide E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP. 2, §§ 76-78.
957 Antonio Augusto Cançado Trindade afirma que “A dimensão temporal é marcante na proteção dos
grupos humanos, que podem, a par dos Estados, ‘pretender a perpetuidade’; em última análise, a
organização grupal pode assegurar a continuidade do grupo ao longo das gerações’” (TRINDADE,
Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Paralelo dos Sistemas de Proteção
Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, p. 90).
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medidas de proteção pode contribuir para processos indesejáveis do ponto de vista dos

direitos humanos, como a assimilação forçada e a colonized consciousness, em aberta

violação ao pluralismo da sociedade e prejuízo à dignidade das pessoas que compõem o

grupo minoritário.

Aponte-se, ainda, que o sistema internacional de direitos humanos permite que existam

direitos distintos entre pessoas que se inserem no contexto de um grupo vulnerável em

sentido estrito e pessoas que integram uma minoria. É o caso, por exemplo, da Convenção

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1989. Esse documento, ao mesmo

tempo em que reconhece a vulnerabilidade das crianças em geral, as quais formam um

grupo vulnerável em sentido estrito, confere, no seu artigo 30, direitos especiais às

crianças de comunidades minoritárias e populações indígenas958, que são minorias.

É possível assegurar direitos de grupos vulneráveis em sentido estrito e de minorias

através de documentos gerais ou, caso seja necessário ou aconselhável diante de

determinadas peculiaridades, através de textos dirigidos apenas a certos grupos, como, por

exemplo, mulheres ou índios. Resumindo nosso pensamento959, a proteção dos grupos

vulneráveis em sentido estrito pode se dar por: a) direitos humanos gerais, nos quais se

incluem direitos relativos à não-discriminação; b) direitos estabelecidos por medidas de

discriminação positiva temporárias; c) direitos reconhecidos especificamente em relação a

determinados grupos vulneráveis em sentido estrito ou a seus componentes. De outro lado,

as minorias, no sentido que conferimos a essa palavra, podem ser protegidas por: a)

direitos humanos gerais, dentre os quais os direitos de não-discriminação; b) direitos

estabelecidos por medidas de discriminação positiva temporárias; c) direitos afirmados por

medidas de discriminação positiva permanentes; d) direitos reconhecidos especificamente

a uma determinada minoria ou a seus componentes.

Enquanto os grupos vulneráveis em sentido estrito são vítimas de desigualdades, as

minorias se inserem no contexto de uma relação de diferença cultural com o restante da

sociedade. As referidas desigualdades, que prejudicam os grupos vulneráveis em sentido

estrito, devem ser abolidas, através da implementação dos direitos humanos em geral, com

                                                          
958 O exemplo consta em TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente:
Paralelo dos Sistemas de Proteção Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, p. 92.
959 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In
ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA,
Ubiratan - coords. Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, pp. 372-373.
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enfoque na não-discriminação e na utilização de medidas de discriminação positiva

temporária, de maneira a realizar a igualdade na sua dimensão de justiça distributiva. Em

outro passo, a diferença cultural que permeia as relações sociais que envolvem minorias

merece ser mantida se esse for o desejo destas últimas, inclusive por meio de medidas de

discriminação positiva permanentes, de forma a promover a igualdade material, a qual se

vincula especialmente à dimensão da justiça relativa ao reconhecimento de identidades.

1.7.2.4.3. Limites às medidas de discriminação positiva permanentes relativas às

minorias

O exercício da diferença cultural pode ser problemático quando se encontra em choque

com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos como universais. De fato,

algumas diferenças culturais podem violar direitos humanos, a exemplo da mutilação

feminina ou de inúmeras outras práticas que negam à mulher a condição de igual,

oprimindo-a das mais variadas formas. É nesse contexto que emerge o conhecido embate

entre universalidade dos direitos humanos versus multiculturalismo ou relativismo

cultural, o qual enseja a longas e acaloradas discussões. Não é objetivo do presente estudo

cuidar detalhadamente de todos os pormenores possíveis desse tão tormentoso tema, porém

é necessário dizer ao menos algumas breves palavras sobre o mesmo960.

Como se sabe, são muitas as críticas ao universalismo e aos direitos humanos961. Essas

críticas são acentuadas muitas vezes por inescondíveis contradições entre o discurso e a

prática dos direitos humanos, gerando uma enorme desconfiança de que a imposição da

universalidade terminaria por destruir a diversidade cultural e serviria como instrumento de

dominação através do qual seria possível fazer valer os interesses econômicos e políticos

das grandes nações. De fato, não se pode negar que os direitos humanos muitas vezes são

invocados ou esquecidos a depender dos interesses econômicos e políticos de alguns

                                                          
960 Vários autores tratam da tensão entre universalismo e relativismo. Apenas a título de exemplo, cite-se
PIOVESAN, Flávia. A Constituição Brasileira de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos Direitos
Humanos. In Direitos Humanos: visões contemporâneas. São Paulo: Associação dos Juizes Para a
Democracia, 2001, pp. 156-161; RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na
Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 179-197.
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países, o que deu origem ao que Richard Falk denomina de políticas de invisibilidade e

políticas de supervisibilidade, as quais acobertam ou amplificam propositadamente atos

que violam os direitos humanos, com o objetivo de manipular a opinião pública962. É

possível, ainda, a utilização dos direitos humanos apenas como uma espécie de símbolo ou

álibi, já que os encontramos positivados em constituições de Estados que claramente os

desrespeitam963. Há, assim, grande distância entre intenção e gesto. Nesse contexto,

crescem a desconfiança e a resistência dos povos e Estados que não se inserem no

paradigma ocidental-liberal de direitos humanos.

Da mesma forma, há também uma série de críticas ao multiculturalismo, como, por

exemplo, as seguintes964: a) trata-se de um conceito eurocêntrico e imposto pelo norte aos

países do sul como forma de definir a condição histórica e a identidade destes; b) para

outros, ao contrário, o multiculturalismo é antieuropeu; c) é a expressão do capitalismo

multinacional, sem pátria; d) esconde uma nova forma de racismo, pois o respeito

multiculturalista pela especificidade do outro é uma forma sofisticada de afirmar a

superioridade própria; e) é descritivo e apolítico, permitindo e justificando a perpetuação

no poder, a exploração, a desigualdade e a exclusão; f) quando há politização de projetos

multiculturais os mesmo só são possíveis quando estão de acordo com a hegemonia da

ordem constitucional do Estado-Nação; g) o multiculturalismo promove a desunião e a

divisão; h) é uma espécie de terapia para minorias, visando aumentar a auto-estima desses

grupos diante da sua incapacidade; i) é uma nova forma de puritanismo, policiando a

linguagem em prol da imposição do politicamente correto965.

Há um grande catálogo de respostas às críticas efetuadas aos direitos humanos e ao

multiculturalismo, bem como são diversas as soluções propostas para os embates entre

universalismo e relativismo cultural. Importante salientar, ainda, que se há distintas visões

                                                                                                                                                                               
961 Três dessas críticas foram analisadas por Amartya Sen, que as denominou crítica da legitimidade, crítica
da coerência e crítica cultural (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das
Letras: 2000, pp. 261-283).
962 FALK, Richard. Human Rights and State Sovereignty. New York: Holmes and Meier Publishers, 1981.
Apud SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In SANTOS,
Boaventura de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 440.
963 Sobre o tema da constitucionalização simbólica é clássica a obra do Professor Marcelo Neves (NEVES,
Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Editora Acadêmica, 1994).
964 Cf. SANTOS, Boaventura de Souza, NUNES, João Arriscado. Para ampliar o cânone do reconhecimento,
da diferença e da igualdade. In SANTOS, Boaventura de Souza [org.]. Reconhecer para libertar: os
caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, pp. 29-32.
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de direitos humanos o mesmo fenômeno se repete com o multiculturalismo. Ou seja, não

há um único multiculturalismo966, e sim diversas variações conceituais possíveis, as quais

vão desde modelos que o tornam incompatível com a teoria dos direitos humanos até

fórmulas que permitem uma aproximação entre ambos. Examinaremos aqui, ainda que

rapidamente, apenas algumas das teorias que tornam possível essa aproximação967.

Para muitos autores, como Boaventura de Souza Santos968, é preciso superar essa

discussão, a qual se trata de um debate intrinsecamente falso, tendo em vista que: a) todas

as culturas são relativas, porém o relativismo cultural é incorreto como posição filosófica;

e b) todas as culturas pretendem assegurar que valores e preocupações próprios sejam

válidos em todos os contextos possíveis, porém o universalismo cultural também é

incorreto como posição filosófica. A superação dessa discussão é uma das premissas

necessárias à concepção de direitos humanos multiculturais como roteiro emancipatório, o

que se insere na idéia de um projeto cosmopolita que funcione como instrumento de uma

globalização contra-hegemônica. É necessário, assim, contra o universalismo, abrir

diálogos interculturais sobre preocupações isomórficas, que são aquelas que estão

presentes em todas as culturas, mesmo que expressas em linguagens outras que não a dos

direitos humanos. Já contra o relativismo é indispensável desenvolver critérios capazes de

separar uma política progressista de uma política conservadora de direitos humanos, já que

                                                                                                                                                                               
965 O PNUD tem rebatido diversas críticas ao multiculturalismo, inclusive no que concerne a determinados
mitos ligados à liberdade cultural (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de
Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, pp. 2-5, 38-43).
966 O conceito de multiculturalismo é controverso e possui várias tensões (Cf. SANTOS, Boaventura de
Souza, NUNES, João Arriscado. Para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade. In
SANTOS, Boaventura de Souza [org.]. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo
multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 28).
967 Vários autores elaboraram contribuições teóricas sobre a possibilidade de compatibilizar de alguma
maneira os direitos humanos e as divergências culturais, buscando uma política de diferença afirmadora da
identidade e do reconhecimento a partir de um contato dialógico. Sobre o tema vide, dentre outros, SANTOS,
Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In SANTOS, Boaventura de
Souza [org.]. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003, pp. 429-461; KYMLICKA, Will. Multicultural Citizenship. 2ª edição. Oxford:
Oxford University Press, 1996; KYMLICKA, Will. Multicultural Odysseys: navigating the new international
politics of diversity. Oxford: Oxford University Press, 2007; HABERMAS, Jurgen. A inclusão do outro:
estudos de teoria política. São Paulo: Edições Loyola, 2007; TOURAINE, Alain. Igualdade e Diversidade: o
sujeito democrático. Bauru: EDUSC, 1998; TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos? Iguais e diferentes.
Petrópolis: Vozes, 1999. Uma descrição geral das contribuições de Charles Taylor, Michael Walzer, Will
Kymlicka, Alain Tourraine e Jurgen Habermas pode ser encontrada em ALBUQUERQUE, Antonio
Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação dos povos indígenas. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, pp. 71-152.
968 SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In SANTOS,
Boaventura de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, pp. 429-458.
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nem todo multiculturalismo é emancipatório e contra-hegemônico969. Segundo o autor,

todas as culturas possuem concepções de dignidade da pessoa humana, embora todas elas

sejam incompletas e problemáticas. A superação dos problemas através da concepção de

direitos humanos multiculturais como roteiro emancipatório também depende de uma

hermenêutica diatópica, a qual se baseia na idéia de que por mais fortes que sejam os

topoi970 de uma cultura, eles são incompletos, tal qual a cultura à qual pertencem. Assim, o

objetivo de tal hermenêutica é amplificar a consciência da incompletude mútua por meio

de um diálogo intercultural. Nessa visão, essa é a forma de construir, através de exigências

de reconhecimento e redistribuição, uma igualdade que reconheça diferenças e uma

diferença que não produza, alimente ou reproduza igualdades971. Boaventura de Sousa

Santos formula, a partir dessas premissas, o que ele chama de imperativo transcultural, que

preside a sua idéia de concepção multicultural dos direitos humanos: temos o direito a ser

iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes quando a

igualdade nos descaracteriza972.

Também Amartya Sen questiona o que chama de crítica cultural aos direitos humanos,

segundo a qual não há correspondência entre os valores universais dos direitos humanos

nas culturas não-ocidentais. O autor afirma que as tentativas de generalizações nesse

sentido, especialmente no que concerne à assertiva de que os valores asiáticos seriam

necessariamente contrários aos direitos humanos básicos, são extremamente grosseiras,

devido, inclusive, à grande diversidade existente naquele continente. Assim, Amartya Sen

examina as idéias de Confúcio, Ashoka, Kautilya, Akbar, apontando a existência de

valores plenamente identificados com a linguagem dos direitos humanos, como a

tolerância – inclusive a religiosa dentro do islamismo – , a igualdade e a liberdade. Nessa

                                                          
969 Cf. SANTOS, Boaventura de Souza, NUNES, João Arriscado. Para ampliar o cânone do reconhecimento,
da diferença e da igualdade. In SANTOS, Boaventura de Souza [org.]. Reconhecer para libertar: os
caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 26.
970 Segundo Boaventura de Souza Santos, os topoi “são os lugares comuns retóricos mais abrangentes de
determinada cultura”, e devem ser rebaixados de premissas de argumentação a meros argumentos (SANTOS,
Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In SANTOS, Boaventura de
Souza [org.]. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003, p. 443).
971 SANTOS, Boaventura de Souza, NUNES, João Arriscado. Para ampliar o cânone do reconhecimento, da
diferença e da igualdade. In SANTOS, Boaventura de Souza [org.]. Reconhecer para libertar: os caminhos
do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 43.
972 SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In SANTOS,
Boaventura de Souza [org.]. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 458.
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linha, a concepção de que os valores asiáticos são autoritários por natureza tende a ter

como fonte principal de disseminação porta-vozes dos detentores do poder973.

Uma outra concepção que busca conciliar direitos humanos e multiculturalismo é o

chamado multiculturalismo liberal, formulado por Will Kymlicka, o qual se contrapõe à

concepção tradicional de multiculturalismo. Para este autor, os direitos humanos

inspiraram o multiculturalismo e servem de limites a ele974. A tese de que há um direito de

preservar as tradições culturais tão forte a ponto de ser capaz de obstar a universalidade

dos direitos humanos já teria sido, inclusive, revista por alguns dos seus autores originais,

como a Associação Americana de Antropologia. Os antropólogos, ainda segundo

Kymlicka, já estão hoje mais propensos a aceitar que algumas tradições culturais são

opressivas e que os direitos humanos podem auxiliar na luta contra essa opressão975. O

multiculturalismo deve ser entendido como uma parte da revolução dos direitos humanos e

como uma extensão, não como uma quebra, do liberalismo dos direitos civis976. Dessa

forma, os direitos humanos estão nas origens do multiculturalismo e impõem limites a ele.

André de Carvalho Ramos, de sua parte, afirma que é possível aceitar o argumento cultural

de relativização dos direitos humanos apenas quando compreendido como uma

salvaguarda daqueles que querem exercer um direito de escolha, jamais para coagir

pessoas a se submeterem a determinados comportamentos somente porque são tidos como

práticas tradicionais977. Ao nosso pensar tem razão o autor, cuja posição prioriza a

liberdade das pessoas em professarem ou não as práticas culturais, as quais muitas vezes

são realizadas em um ambiente de força e opressão sem que exista qualquer possibilidade

de oposição das pessoas ao sistema. Nessa mesma linha, Amartya Sen anota que não há

                                                          
973 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras: 2000, pp. 261-283.
974 “Foi precisamente a emergência e a difusão de uma cultura dos direitos humanos que tornou possível o
crescimento do multiculturalismo, e quanto mais o primeiro ganhar raízes, mais inspirará e dará forma ao
segundo” (KYMLICKA, Will. Multiculturalismo Liberal e Direitos Humanos. In SARMENTO, Daniel,
IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flavia [coords.]. Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008, p. 243). Sobre os direitos humanos como inspiração e como limites do multiculturalismo,
vide, ainda, KYMLICKA, Will. Multicultural Odysseys: navigating the new international politics of
diversity. Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 88-97.
975 KYMLICKA, Will. Multicultural Odysseys: navigating the new international politics of diversity.
Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 102; KYMLICKA, Will. Multiculturalismo Liberal e Direitos
Humanos. In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flavia [coords.]. Igualdade, diferença e
direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 235.
976 KYMLICKA, Will. Multiculturalismo Liberal e Direitos Humanos. In SARMENTO, Daniel, IKAWA,
Daniela, PIOVESAN, Flavia [coords.]. Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2008, p. 240; KYMLICKA, Will. Multicultural Odysseys: navigating the new international politics of
diversity. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 106.
977 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, p. 194.
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uma obrigação de preservar a qualquer custo todas as formas tradicionais de estilo de vida,

mas é preciso que haja participação efetiva das pessoas nas decisões sobre o que deve ser

preservado e o que deve desaparecer978.

Verifica-se, assim, que é possível fazer uma defesa do multiculturalismo sem abrir mão

dos direitos humanos, permitindo que práticas culturais exprimam o direito à diferença,

sem que sirvam, porém, de argumento válido para justificar a opressão, a submissão e a

falta de liberdade.

Há muitos documentos do sistema internacional de proteção dos direitos humanos que

buscam assegurar práticas tradicionais, porém com limites demarcados pelos direitos

humanos. É o caso, por exemplo, da recente Convenção da Unesco Sobre a Proteção e a

Promoção da Diversidade Cultural, adotada em 20 de Outubro de 2005, cujo artigo 2°

incluiu dentre os seus princípios o respeito aos direitos humanos e liberdades

fundamentais, segundo o qual só se poderá proteger e promover a diversidade cultural se

esses direitos e liberdades, dentre os quais a liberdade de expressão, informação e

comunicação, assim como a possibilidade de que as pessoas escolhas suas expressões

culturais, forem garantidos. Além disso, consignou que ninguém poderá invocar aquele

documento para atentar contra os direitos humanos e as liberdades fundamentais

proclamados pela Declaração Universal de Direitos Humanos e garantidos pelo Direito

Internacional, ou para limitar seu âmbito de aplicação979. A Convenção Sobre a

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher é explicita no sentido

de que os Estados-Partes devem tomar todas as medidas apropriadas para modificar os

padrões sócio-culturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a

eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole que

                                                          
978 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras: 2000, p. 277.
979 “Cultural diversity can be protected and promoted only if human rights and fundamental freedoms, such
as freedom of expression, information and communication, as well as the ability of individuals to choose
cultural expressions, are guaranteed. No one may invoke the provisions of this Convention in order to
infringe human rights and fundamental freedoms as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights
or guaranteed by international law, or to limit the scope thereof”. A convenção está em vigor desde 18 de
maio de 2007. No Brasil foi promulgada pelo Decreto Presidencial nº 6.177, de 01 de agosto de 2007.
Emblemático que mais uma vez não tenha havido o voto favorável dos Estados Unidos. Dos 154 países
representados na conferência, 148 votaram a favor, dois votaram contra (Estados Unidos e Israel) e quatro se
abstiveram (Austrália, Nicarágua, Honduras e Libéria). No mesmo sentido, vide, dentre outros: a Declaração
da UNESCO Sobre a Diversidade Cultural, de 2001, artigo 4°; a Declaração dos Direitos das Pessoas
Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas da Assembléia Geral das Nações
Unidas (A/RES/47/135), de 1992, artigo 8°, § 2°; a Convenção dos Direitos dos Povos Indígenas da
Organização Internacional do Trabalho, de 1989, artigo 8°, § 2°.
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estejam baseados na idéia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em

funções estereotipadas de homens e mulheres980.

A manutenção da diferença cultural através das medidas de discriminação positiva

permanentes, portanto, possui limites. Não é possível, por exemplo, dar salvaguarda a

práticas que não sejam desejadas, no plano individual ou coletivo, pelas pessoas que

compõem as minorias. Isso significa que a maioria interna ao grupo minoritário não pode

impor medidas opressoras às demais pessoas, que devem ter a liberdade de agir ou não

conforme as tradições. Além disso, é preciso identificar e resgatar em todas as culturas

valores que, expressos em outras linguagens, se identificam com aqueles que são objeto

dos direitos humanos. Segundo a doutrina, são exemplos de valores comuns a todas as

sociedades os conceitos de justiça e Direito, a proteção contra a opressão ou o arbítrio, a

dignidade do ser humano e a participação na vida comunitária981. Além deles, merece ser

destacada a liberdade em todas as suas projeções. A liberdade, segundo Amartya Sen, tem

um valor soberano que possui característica de acentuada presunção universalista982. Todos

esse valores universais limitam, ao nosso pensar, as práticas culturais, não sendo possível

medidas de discriminação positiva permanentes ou mesmo temporárias com o objetivo de

protegê-los.

1.7.2.4.4 Os grupos vulneráveis em sentido estrito e as minorias como titulares do

direito ao desenvolvimento

A temática do direito ao desenvolvimento, em uma perspectiva atual, deve levar em

consideração a imensa diversidade cultural do mundo moderno983, especialmente no que

                                                          
980 Artigo 5°, letra “a”, Resolução n° 34/180 da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de 18
de dezembro de 1979.
981 Nesse sentido THAROOS, Sashi. The universality of human rights and the relevance to developing
countries. Mimeo da Friedrich Naumann Stiftung, 1998, p. 7. Apud RAMOS, André de Carvalho. Teoria
Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p 192. No Brasil,
também Joaquim B. Barbosa Gomes menciona que segundo a doutrina há uma série de necessidades
universais, que constituem bens primários, valores e interesses partilhados por todas as culturas,
independentemente da identidade de cada um (GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa e princípio
constitucional da igualdade: o Direito como instrumento de transformação social. A experiência dos EUA.
Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 74).
982 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras: 2000, p. 279.
983 Orlando Gomes já advertia que “o processo do desenvolvimento econômico é um fato histórico ao longo
do qual tudo muda na vida social e, paralelamente, a cultura, isto é, a idéia que o homem faz de si mesmo e
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diz respeito às minorias, as quais muitas vezes são pressionadas por padrões estéticos,

culturais, sociológicos e políticos da sociedade hegemônica. Tais grupos, por força das

suas características culturais e da sua vulnerabilidade, devem ter tratamento jurídico

diferenciado, que agasalhe uma noção de desenvolvimento particular, a qual repercute no

seu direito ao desenvolvimento e, por conseguinte, no planejamento e nas políticas

públicas empreendidas pelo Estado.

É firme a pretensão do sistema internacional de direitos humanos em assegurar os direitos

adequados a todos os grupos necessitados, como se pode depreender da exposição acima e

conforme assume expressamente a Organização das Nações Unidas984. O direito ao

desenvolvimento, como direito humano inalienável, obviamente também é titularizado

pelas pessoas que compõem os grupos vulneráveis em sentido estrito e as minorias, e,

dessa forma, a sua dimensão coletiva abrange esses mesmos grupos, tanto no plano

internacional como no âmbito interno dos Estados985. Há diversos estudos que revelam a

diversidade do grau de desenvolvimento entre os grupos vulneráveis em geral e os demais

componentes de uma sociedade, o que deve ser um fator relevante no planejamento estatal,

tarefa cuja execução exige que sejam maximizados os recursos públicos disponíveis, o que

implica direcioná-los a projetos voltados ao atendimento das necessidades específicas de

cada uma das parcelas da população986. Dessa forma, a percepção de que grupos

vulneráveis em sentido estrito e minorias são também titulares de um direito ao

desenvolvimento, com peculiaridades próprias voltadas ao respeito às suas especificidades,

é condição indispensável para o alcance dos objetivos do sistema internacional de proteção

aos direitos humanos. Essa conclusão encontra suporte doutrinário, e pode também ser

aferida a partir de documentos internacionais extraídos do âmbito das Nações Unidas.

Na doutrina, Sabrina Morais aponta que o artigo 1° da Declaração Sobre o Direito ao

Desenvolvimento inclui entre os sujeitos do direito ao desenvolvimento os grupos

                                                                                                                                                                               
do mundo” (GOMES, Orlando. Direito e desenvolvimento. Salvador: Publicações da Universidade da Bahia,
1961, p. 12).
984 Cf. UN DOC E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, § 13.
985 Sobre as minorias e os grupos vulneráveis (mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência,
trabalhadores migrantes, refugiados, asilados, apátridas, emigrantes, desterrados) vide SÁNCHEZ, Nicolás
Angulo. El derecho al desarrollo frente a la mundialización del mercado: conceptos, contenido, objetivos y
sujetos. Madrid: IEPALA, 2005, pp. 190-193, 198-220.
986 Esse tema ganha importância adicional no Brasil, cuja Constituição prevê expressamente como um dos
objetivos da nossa república federativa a redução das desigualdades sociais.
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minoritários em risco, assim como as mulheres e as crianças987. Anote-se que a separação

entre os grupos minoritários em risco de um lado e as mulheres e crianças, do outro, parece

indicar que a autora adota uma visão próxima àquela por nós aqui defendida, segundo a

qual estas duas coletividades especificadas não constituem minorias, mas sim grupos

vulneráveis em sentido estrito.

Para José Adércio Leite Sampaio, de sua vez, a natureza e os objetivos do direito ao

desenvolvimento no plano nacional e internacional permite que se possa falar em direitos

coletivos, de todos, de nações em desenvolvimento ou de minorias, por um lado, e direitos

internacionais, dos povos, de outro. Admite o autor, portanto, a possibilidade das minorias

serem titulares do direito ao desenvolvimento. Os direitos das minorias, ainda para o citado

autor, são oponíveis ao próprio ou a outro Estado, bem como em face de estruturas e

organismos globais, situando-se a um só tempo entre os direitos de um indivíduo contra o

Estado e os direitos de um Estado contra os outros988.

A Declaração e Programa de Ação de Viena instou os Estados e a comunidade

internacional a promoverem e protegerem os direitos das pessoas pertencentes a minorias

nacionais, étnicas, religiosas ou lingüísticas. Ainda conforme aquele documento, as

medidas a serem tomadas devem incluir a facilitação de sua plena participação em todos os

aspectos da vida política, econômica, social, religiosa e cultural da sociedade e no

progresso econômico e desenvolvimento de seu país989.

Para alguns autores o direito ao desenvolvimento das minorias foi afirmado pelo artigo 22

da Carta Africana de Direitos Humanos, segundo o qual todos os povos têm direito ao

desenvolvimento econômico, social e cultural. Isso porque, ao utilizar a palavra povos, a

declaração se refere também aos grupos étnicos existentes dentro dos Estados,

considerando que nenhum grupo pode ser privado de desenvolvimento990.

No âmbito das Nações Unidas, o primeiro Grupo de Trabalho sobre o Direito ao

Desenvolvimento, em sua última sessão, realizada em 1989, recomendou que fosse dada

atenção especial aos grupos vulneráveis e empreendidos esforços urgentes e enérgicos para

                                                          
987 MORAIS, Sabrina. O Direito Humano Fundamental ao Desenvolvimento Social: uma abordagem
interdisciplinar e pluralista ao direito constitucional comparado entre Brasil e Espanha. Florianópolis: OAB
Editora, 2007, p. 144.
988 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, pp. 294-295.
989 Declaração e Programa de Ação de Viena, §§ 25 a 27.
990 BREMS, Eva. Human Rights: University and Diversity. Haia: Martinus Nijhoff Publishers, 2001, p. 107.
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realçar o conteúdo do direito ao desenvolvimento, especialmente em relação à participação

feminina991. O segundo grupo de trabalho, de sua vez, registrou no seu terceiro relatório

que a implementação do direito ao desenvolvimento envolve o empoderamento de grupos

vulneráveis como mulheres, crianças, minorias e povos indígenas992. A preocupação com a

necessidade de empoderamento dos grupos vulneráveis, diga-se de passagem, já havia sido

expressa pelo Relatório Brundtland, que focou principalmente os grupos indígenas, em

relação aos quais afirmou que a proteção dos seus direitos tradicionais deveria ser

acompanhada de medidas positivas para melhorar o bem-estar da comunidade de forma

adequada ao estilo de vida do grupo993.

Um estudo sobre a implementação do direito ao desenvolvimento realizado por Arjun

Sengupta em 1999, na condição de perito independente sobre o direito ao desenvolvimento

da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, defendeu, invocando a teoria da

justiça de John Rawls994, que uma das vantagens de utilizar uma abordagem de direitos

humanos em relação ao desenvolvimento é a possibilidade de priorizar aqueles que se

encontram mais atrasados quanto ao gozo dos direitos, exigindo que sejam tomadas

medidas positivas em seu nome, o que significa favorecer os mais pobres ou os grupos

mais vulneráveis da sociedade995. O mesmo perito retornou ao tema em estudo posterior,

reafirmando que o princípio da igualdade é essencial a qualquer programa voltado aos

direitos humanos, em especial o direito ao desenvolvimento, e que, conforme o

pensamento de John Rawls, deve ter como objetivo os segmentos mais vulneráveis e

marginalizados da sociedade996. Essa idéia de que o direito ao desenvolvimento das

minorias e grupos vulneráveis em sentido estrito envolve uma questão de justiça não havia

passado desapercebida por H. Sanson, que em 1979 já havia escrito que os problemas do

desenvolvimento não dizem respeito, somente, aos deveres ditos de caridade, mas sim

mais precisamente aos deveres de justiça997.

                                                          
991 Informações do site do Alto Comissariado Para os Direitos Humanos das Nações Unidas, disponíveis em
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/10/e/wgrtd_sp.htm#2wg, acesso em 08/07/2008.
992 E/CN.4/1995/27, § 94.
993 A/42/427, p. 120, § 76.
994 RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003; RAWLS,
John. Justiça e democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2002; RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São
Paulo: Martins Fontes, 2002.
995 E/CN.4/1999/WG.18/2, § 31
996 E/CN.4/2002/WG.18/2, § 28.
997 SANSON, H. Du droit des peuples sous-développés au développment au droit des hommes et des
communautés à être soi, non seulement par soi, mas aussi par les autres. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le
droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de
Droit International de la Haye, 1979, p. 196.
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O direito ao desenvolvimento de grupos vulneráveis em sentido estrito e minorias tem

esteio também em documentos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2004, por exemplo, quanto às minorias,

afirmou que o desenvolvimento humano exige, além de saúde, educação, padrão de vida

digno e liberdade política, que a identidade cultural dos povos seja reconhecida e aceita

pelo Estado. Para tanto, registrou que as pessoas devem ser livres para exprimir sua

identidade sem serem discriminadas em outros aspectos das suas vidas. Disse, ainda, que a

liberdade cultural é um direito humano e um aspecto importante do desenvolvimento

humano, e que, portanto, merece a atenção e a ação do Estado no sentido de garanti-la998.

Nesse sentido, cabe apontar que a Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento

demonstra de maneira expressa a preocupação com os grupos vulneráveis quando, no seu

artigo 5°, menciona a necessidade dos Estados adotarem medidas firmes para eliminar as

violações maciças e flagrantes dos direitos humanos dos povos e dos seres humanos

afetados por situações tais como as resultantes do regime de apartheid, de todas as formas

de racismo e discriminação racial. As pessoas ou povos vítimas desse tipo de situação

constituem coletividades que se enquadram nos conceitos de grupos vulneráveis em

sentido estrito ou de minorias. O regime de apartheid diz respeito a uma vergonhosa forma

de violação aos direitos da população negra. Já o racismo e a discriminação racial devem

ser compreendidos em sentido amplo, eis que, como hoje se sabe, há uma única raça

humana. Dessa forma, essas práticas condenáveis do ponto de vista dos direitos humanos

podem atingir minorias culturais, étnicas, lingüísticas ou religiosas.

Há na Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento ainda, também de maneira

expressa, a preocupação com um determinado grupo vulnerável em sentido estrito, qual

seja o das mulheres, quando menciona, no seu artigo 8°, que medidas efetivas devem ser

tomadas para assegurar que as mesmas tenham um papel ativo no processo de

desenvolvimento.

O direito ao desenvolvimento dos grupos vulneráveis em sentido estrito e das minorias

deve abranger medidas especiais de proteção, diferentes daquelas utilizadas para assegurar

o direito ao desenvolvimento em geral. Vale lembrar que a existência de medidas

específicas para determinados atores não é uma novidade para o direito ao

                                                          
998 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano
2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 6.
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desenvolvimento, que, como vimos, traz em si a necessidade um tratamento diferenciado

para os Estados subdesenvolvidos999. Ora, se determinados Estados podem ser destacados

do todo para serem agraciados com medidas de proteção próprias, não há empecilho na

utilização de mecanismos semelhantes em relação aos grupos vulneráveis em sentido

estrito e às minorias. A necessidade de assegurar os direitos específicos aos grupos

vulneráveis em sentido estrito e às minorias, diferentes daqueles reconhecidos aos

membros da sociedade dominante, encontra-se implícita em todos os seus dispositivos que

dizem respeito à necessidade de observância e concretização dos direitos humanos em

geral, tidos como interdependentes e indivisíveis.

No direito ao desenvolvimento das minorias e dos grupos vulneráveis em sentido estrito

encontram-se incluídas as medidas especiais de discriminação positiva mencionadas acima.

Quando se tratar de minorias, no sentido aqui adotado, o desenvolvimento das mesmas

depende também do reconhecimento do direito à diferença e da implementação de

discriminações positivas de natureza permanente voltadas à sua garantia. Dessa forma,

atende-se às advertências supra referidas quanto à necessidade de adoção de medidas

positivas específicas em relação a esses grupos.

Essas medidas especiais de proteção voltadas ao desenvolvimento dos grupos vulneráveis

em sentido estrito e das minorias são claramente admitidas pela Organização das Nações

Unidas, e não podem ser compreendidas como discriminatórias dos demais grupos, mas

sim como mecanismos de concretização da igualdade material, no que se refere à dupla

dimensão da Justiça, distributiva e de reconhecimento de identidades, conforme acima já

assinalado.

Quando se tratar do direito ao desenvolvimento de minorias, o foco principal deve ser a

concretização da igualdade através de medidas que garantam a realização da justiça quanto

ao reconhecimento das identidades, embora não possam ser esquecidas medidas relativas à

questão distributiva. Como reconheceu a Comissão de Direitos Humanos da ONU, a

promoção da identidade das minorias requer medidas especiais para facilitar a

manutenção, reprodução e maior desenvolvimento da sua cultura. E, como culturas não

são estáticas, as minorias devem ter a oportunidade de desenvolver sua própria cultura no

contexto de um processo contínuo que diz respeito às relações no âmbito interno da própria

                                                          
999 YUSUF, Abdulqawi. Differential treatment as a dimension of the right to development. In DUPUY, René-
Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia:
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minoria, e, também, às relações entre a minoria e o Estado ou entre a minoria e a sociedade

nacional majoritária1000. Faz-se necessário, como adverte a Declaração de Princípios

Sobre a Tolerância, reconhecer e respeitar o caráter multicultural da família humana, pois

sem tolerância não pode haver paz, desenvolvimento nem democracia, ainda mais

considerando que inexiste uma única parte do mundo que não seja caracterizada pela

diversidade humana1001.

Essa, entretanto, não é uma tarefa fácil. Muitos povos em geral no plano internacional e

muitas sociedades dominantes no plano interno lamentavelmente ainda estão carregados de

preconceitos para com o outro, sentimento que pode ser também disseminado, de maneira

conscientemente ou não, por determinados segmentos privilegiados que têm receio de

perder essa posição com a implementação de mecanismos de inclusão, de redistribuição e

de reconhecimento de identidades.

Essa disseminação culmina em fenômenos como o colonized consciousness ou em

situações de tensão entre os próprios grupos vulneráveis, instigados uns contra os outros

em lutas fratricidas, como, por exemplo, trabalhadores sem terra e comunidades indígenas.

Também pode resultar em medidas amplamente conservadoras ou que signifiquem um

retrocesso em termos de direitos humanos, embora essa reversão seja principiologicamente

vedada1002, como é o caso das recentes restrições da União Européia ao ingresso de

estrangeiros imigrantes nos Estados que a compõem, os quais, ironicamente, durante muito

tempo tiveram seus nacionais recebidos como colonizadores ou como imigrantes em

diversas partes do mundo, inclusive no Brasil.

Não é à toa, portanto, que Flávia Piovesan aponta, dentre os desafios e perspectivas para a

implementação do direito ao desenvolvimento na ordem contemporânea, marcada pelo

impacto da globalização econômica, da integração regional e da internacionalização dos

                                                                                                                                                                               
Académie de Droit International de la Haye, 1979, pp. 233-245.
1000 “Promotion of the identity of minorities requires special measures to facilitate the maintenance,
reproduction and further development of their culture. Cultures are not static; minorities should be given the
opportunity to develop their own culture in the context of an ongoing process. That process should be an
interaction between the persons belonging to the minority themselves, between the minority and the State,
and between the minority and the wider national society” (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, § 29).
1001 Artigo 2°, § 3°, e artigo 3°,§ 1°.
1002 Sobre o princípio da vedação ao retrocesso, vide SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais
sociais e proibição de retrocesso: algumas notas sobre o desafio da sobrevivência dos direitos sociais num
contexto de crise. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, Porto Alegre, v. 1, n. 2, 2004, pp. 121-168.
Canotilho, de sua parte, menciona o princípio do não-retrocesso social, especificamente voltado para os
direitos sociais e econômicos (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da
Constituição. Coimbra: Almedina, 1998, pp. 320-321).
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direitos humanos, a tarefa de incorporar o enfoque de gênero, raça e etnia na concepção do

direito ao desenvolvimento, assim como a criação de políticas específicas voltadas à tutela

dos direitos econômicos, sociais e culturais considerando a especificação dos sujeitos de

direitos. Anota ainda a autora que a efetiva proteção do direito ao desenvolvimento e dos

direitos econômicos, sociais e culturais exige não somente a implementação de políticas

universalistas, mas também de políticas específicas em favor de grupos socialmente

vulneráveis1003.

                                                          
1003 PIOVESAN, Flávia. Direito ao desenvolvimento. Texto produzido para o II Colóquio Internacional de
Direitos Humanos. São Paulo, Brasil, 2002. Disponível em
http://www.direitos.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=91&Itemid=46, acesso em
21/06/2006.
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CAPÍTULO 2 – O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO DAS

COMUNIDADES INDÍGENAS

2.1. Noções básicas sobre os índios

Quando Cristóvão Colombo desceu em terra firme no amanhecer do dia 12 de outubro de

1492, avistou alguns papagaios e homens nus, que logo fugiram para a floresta de onde

retornariam pouco depois. Eram homens e mulheres jovens, com menos de trinta anos,

fortes e pintados1004. Colombo concluiu que eram pessoas que se entregariam e se

converteriam à fé cristã pelo amor e não pela força, segundo narrou em seu diário1005,

pensamento que se revelou uma profecia ao contrário, já que aqueles grupos durante

séculos receberiam basicamente apenas violência dos colonizadores, a quem resistiriam

bravamente. O próprio Colombo prenunciou o destino de morte e sofrimento daquelas

pessoas ao capturar sete1006 nativos para levá-los à presença dos reis da Espanha, em

viagem da qual os seis que conseguiram chegar ao destino de ida jamais retornaram com

vida. Como acreditava ter alcançado as Índias por uma rota marítima seguindo em direção

oeste pelo Oceano Atlântico, o navegador chamou aquelas pessoas de índios. Tratava-se de

um equívoco, pois as terras em que se encontrava, no local que os nativos denominavam

Guanahani e Colombo chamou de São Salvador, não eram as mesmas pelas quais havia

passado Marco Pólo. Hoje, aquela ilha, situada nas Bahamas, chama-se Watlings1007. Este

equívoco levou anos para ser descoberto pelos europeus, mas índios continuou sendo a

palavra utilizada para designar todos os habitantes nativos daquelas plagas, que foram

                                                          
1004 Há várias teorias sobre a origem da presença humana na América, dentre as quais a mais aceita, em geral,
é a da transposição do Estreito de Bering, que teria ocorrido em um dos três últimos períodos glaciais, ou
seja, entre 14 e 40 mil anos atrás (FUNARI, Pedro Paulo, NOELLI, Francisco Silva. Pré-História do Brasil.
2ª edição. São Paulo: Contexto, 2005, p. 30). Sobre o tema, vide, ainda, FAUSTO, Carlos. Os índios antes do
Brasil. 3ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
1005COLOMBO, Cristóvão. Diários da descoberta da América: as quatro viagens e o testamento. Tradução
de Milton Persson. Porto Alegre: L&PM, 1998.
1006 Há divergência quanto a terem sido seis ou sete os nativos capturados para serem levados à Espanha
(COLOMBO, Cristóvão. Diários da descoberta da América: as quatro viagens e o testamento. Tradução de
Milton Persson. Porto Alegre: L&PM, 1998, pp. 20, 47 e 50).
1007 COLOMBO, Cristóvão. Diários da descoberta da América: as quatro viagens e o testamento. Tradução
de Milton Persson. Porto Alegre: L&PM, 1998, pp. 15-17, 46/47.
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denominadas Novas Índias, ou Índias Ocidentais1008, em contraposição às Velhas Índias,

ou Índias Orientais.

Essa a razão pela qual até os dias atuais são colocados sob a designação genérica de

índios1009 todos os grupos de ascendência pré-colombiana, independentemente das

diferenças culturais, sociais, econômicas e políticas entre os mesmos. É comum a

utilização de termos como silvícolas, aborígines ou autóctones como se fossem sinônimos

de índios. Essa correlação, porém, não se revela necessariamente exata em termos mais

rigorosos. Silvícola, em sentido estrito, designa uma pessoa que nasceu ou que habita a

selva, e, portanto, não possui uma identidade absoluta com a palavra índios, considerando

que nem todas as pessoas que nascem ou habitam a selva são índios, bem como que muitos

índios não nasceram e não vivem atualmente na floresta. Aborígine e autóctone, de sua

vez, concernem a pessoas que são encontradas no seu lugar de origem. É certo que em

muitos casos encontramos no continente Americano pessoas ou grupos de ascendência pré-

colombiana no seu lugar de origem. Porém, nem sempre ocorrerá coincidência entre

aborígine ou autóctone e índio, pois em uma miríade de situações as pessoas originárias de

um lugar não terão ascendência pré-colombiana. A noção que vincula a palavra índios a

grupos de ascendência pré-colombiana, entretanto, ganhou novos contornos no Direito

Internacional, e passou a designar todos os povos que descendem dos habitantes

originários de um país ou região geográfica na época em que houve a conquista,

colonização ou o estabelecimento das fronteiras atuais do Estado e que, independentemente

da situação jurídica que ostentem, mantêm as suas próprias instituições sociais,

econômicas, culturais e políticas, ou ao menos parcela delas, independentemente da

                                                          
1008 A posterior denominação América deve-se a Américo Vespúcio, que foi quem constatou, por cálculos
realizados a partir de conhecimentos de astronomia, que aquela terra não se tratava das Índias, mas sim de um
novo continente, localizado a oeste e não a leste da Espanha. Deve-se também a ele, em carta endereçada ao
amigo Piero Soderini e que chamou de Lettera, o primeiro relato de antropofagia de nativos do Brasil. Como
Soderini tinha muita influência em Florença, cidade da qual era um dos mandatários, a repercussão da carta
foi enorme. Há inclusive quem acredite que Vespúcio foi o verdadeiro descobridor do Brasil, tendo pisado no
Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte, dez meses antes de Cabral chegar (VESPÚCIO, Américo.
Novo Mundo: as cartas que batizaram a América. Apresentação e notas Eduardo Bueno. São Paulo: Editora
Planeta do Brasil, 2003, pp. 123 e ss). Há várias teses segundo as quais antes de Cabral chegaram aqui
espanhóis, alemães, italianos e franceses (vide, a respeito, dentre outros: HOLANDA, Sérgio Buarque de. O
descobrimento do Brasil. In HOLANDA, Sérgio Buarque de [dir. ger.]. História Geral da Civilização
Brasileira. Tomo I: A Época Colonial: do descobrimento à expansão territorial, v. 1. 13ª edição. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, pp. 43-61; VIANNA, Hélio. História do Brasil. 15ª edição, revista e
atualizada por Hernani Donato. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1994, pp. 41-42).
1009 Sobre índios, vide ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Verbete Índios. In DIMOULIS, Dimitri (coord.).
Dicionário IBEC de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 187-188.
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ascendência pré-colombiana1010. Assim, embora a comunidade internacional não tenha

ainda adotado uma definição de índios, o que não tem sido considerado um empecilho

quanto ao reconhecimento de seus direitos1011, o sentido atribuído àquela palavra no

sistema internacional de proteção dos direitos humanos não a restringe apenas aos

descendentes dos habitantes originários da América, razão pela qual, nesse contexto,

aproxima-se das palavras aborígines e autóctones, para abranger também pessoas e grupos

de outras partes do mundo.

Certamente não é uma tarefa fácil realizar uma descrição exata e precisa da realidade

preexistente à chegada dos europeus no Novo Mundo. Ainda assim, os dados conhecidos

permitem um consenso geral quanto ao fato de que não havia um padrão uniforme em

relação aos muitos grupos humanos que aqui viviam. Era enorme a diversidade das

situações sociais, econômicas, políticas existentes, o que pode ser exemplificado pelo

evidente contraste entre grupos como os incas, de um lado, os quais protagonizaram um

período de enorme expansão e ergueram um império que durou cem anos até sucumbir

diante da colonização espanhola1012, e, de outro lado, os nativos que habitavam a região

amazônica, de hábitos e costumes bem mais simples. De fato, como já anotamos em outra

ocasião1013, um dos grandes erros que podem ser cometidos em matéria indígena é

                                                          
1010 Artigo 1°, item 1, letra “b”, da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT. No
mesmo sentido, o Relatório Cobo: “[Índios] São comunidades, povos e nações indígenas os que, tendo uma
continuidade histórica com sociedades pré-coloniais e pré-invasão que se desenvolveram em seus territórios,
se consideram distintos de outros setores das sociedades que agora prevalecem nestes territórios ou em partes
deles, constituindo hoje setores não-dominantes da sociedade que têm a determinação de preservar,
desenvolver e transmitir a futuras gerações seus territórios ancestrais e sua identidade étnica como base de
sua existência continuada como povo, de acordo com seus próprios padrões culturais, suas instituições sociais
e seus sistemas legais” (COBO, J. R. Martinez. Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous
Populations. E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8, § 379). O Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas, de sua
vez, adotou um documento de trabalho sobre o conceito de povos indígenas, no qual enunciou alguns
elementos pertinentes para a compreensão do conceito de indígena: a) a prioridade no tempo, quanto à
ocupação e uso de determinado território; b) a perpetuação voluntária da distinção cultural, o que pode incluir
os aspectos do idioma, da organização social, da religião e dos valores espirituais, dos modos de produção,
das leis e instituições; c) a consciência da própria identidade, assim como seu reconhecimento por outros
grupos, ou pelas autoridades estatais, como uma coletividade distinta; e d) uma experiência de subjugação,
marginalização, desterritorialização, exclusão ou discriminação, independentemente de que estas condições
persistam ou não (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2, § 69).
1011 “La comunidad internacional no ha adoptado una definición de ‘pueblos indígenas’, y la opinión que
actualmente prevalece es que no se requiere una definición universal formal para el reconocimiento y la
protección de sus derechos” (Grupo das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Directrices sobre los
asuntos de los pueblos indígenas. Nova Iorque: Nações Unidas, 2008, p. 8).
1012 Motivada basicamente pela busca de ouro e, em menor intensidade, prata, o que deu ensejos a lendas e a
sonhos fantásticos, como o de Sir Walter Raleigh em encontrar a cidade e o país de ouro de Eldorado
(SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. Coleção Os
Economistas. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, Tomo II, pp. 61-64).
1013 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,



274

exatamente a generalização no tratamento dessas comunidades, imaginando que as mesmas

constituem um todo homogêneo e único. Esse equívoco ganha amplas dimensões em razão

de significativa parcela das pessoas que integram a sociedade dominante desprezar esses

grupos por força de preconceito ou desinteresse em relação a minorias étnicas e culturais.

Muitas vezes, quando há algum interesse trata-se apenas do resultado de uma visão

estereotipada e falsa, a qual obedece ao antigo paradigma do bom selvagem1014 em contato

permanente com a natureza. Quando esse mito se desfaz diante da realidade

contemporânea, que obviamente destoa do imaginário, muitos desavisados frustram-se e

adotam um discurso que nega a condição de indígena a esses grupos. Outras vezes, essas

populações são vistas como grupos arcaicos, antigos, ultrapassados. Esse é o resultado do

pouco conhecimento quanto à grande diversidade e riqueza cultural dos diversos grupos

indígenas. Nota-se, assim, que em geral as pessoas variam entre a visão do índio como

metáfora de liberdade natural e a visão do índio como um atraso que deve ser superado1015.

Os relatos iniciais sobre os índios são, em geral, positivos. Cristóvão Colombo, por

exemplo, em carta dirigida ao Rei da Espanha, mencionava a ingenuidade e generosidade

dos nativos que encontrou, chegando até mesmo a afirmar que acreditava que não existia

no mundo melhor gente, e que bastaria uns cinqüenta homens para subjugar a todos e

mandá-los fazerem o que quiser1016. A Carta de Pero Vaz de Caminha a Dom Manuel, rei

de Portugal, noticiando que novas terras haviam sido encontradas, nas referências que faz

aos índios os descreve em geral como pessoas simples e de boa-fé. Esse mesmo tipo de

impressão multiplica-se em diversos documentos datados daquele período1017. Podem ser

                                                                                                                                                                               
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 569-570.
1014 Trataremos do bom selvagem um pouco mais adiante.
1015 ARRUDA, Rinaldo Sérgio Vieira. Imagens do Índio: Signos da Intolerância. In GRUPIONI, Luís
Donisete Benzi, VIDAL, Lux Boelitz, FISCHMANN, Roseli (orgs.). Povos Indígenas e Tolerância:
construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001, p.
45.
1016 COLOMBO, Cristóvão. Diários da descoberta da América: as quatro viagens e o testamento. Tradução
de Milton Persson. Porto Alegre: L&PM, 1998, pp. 46/50. Vale anotar, entretanto, que Kirkpatrick Sale, no
polêmico livro The Conquest of Paradise: Christopher Columbus and the Columbian Legacy, trata Cristóvão
Colombo como um homem vulgar e ganancioso, interessado apenas em ouro, e que sequer era competente
como navegador. Em relação ao tratamento que dispensava aos índios, o navegador é descrito como um
homem cruel, feroz e impiedoso. Sua tripulação, composta basicamente por ladrões e pessoas sem rumo na
vida, teria propagado desde os primeiros contatos várias doenças entre os índios, dentre as quais tuberculose
e varíola. O livro também foi publicado no Brasil (SALE, Kirkpatrick. A Conquista do Paraíso: Cristovão
Colombo e Seu Legado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992).
1017 Na Carta do Piloto Anônimo, os índios são visto como gente bem disposta. Não há qualquer referência
aos índios um terceiro escrito contemporâneo à Carta de Pero Vaz de Caminha, que é a Carta de Mestre
João.
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citados como exemplos desses relatos positivos cartas escritas por Américo Vespúcio1018,

bem como aquelas redigidas por padres jesuítas e por membros da Companhia de Jesus,

nas quais os índios, chamados de gentios, eram também mencionados como pessoas

simples e generosas, embora realizassem práticas que os clérigos, obviamente, julgavam

condenáveis sob o ponto de vista religioso-cristão1019. Esse paradigma também pode ser

encontrado no famoso ensaio de Michel de Montaigne, Dos Canibais1020, que deu origem

ao chamado mito do bom selvagem, o qual até hoje possui forte influência nas pessoas. A

idéia do bom selvagem afirmava que o Homem, naturalmente bom, era corrompido pela

civilização, o que influenciou filósofos como Locke, Espinosa, Montesquieu, Diderot e

Rousseau. Por isso, segundo Afonso Arinos de Melo Franco, em obra originariamente

publicada em 1937, a revolução francesa deve muito ao índio brasileiro1021. De outro lado,

há narrativas que se referem aos índios como seres brutos e intratáveis, que cultivavam

muitos hábitos bárbaros como a antropofagia1022. Entre os motivos das visões

                                                          
1018 VESPÚCIO, Américo. Novo Mundo: as cartas que batizaram a América. Apresentação e notas de
Eduardo Bueno. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2003.
1019 HUE, Sheila Moura. Primeiras Cartas do Brasil (1551-1555). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
1020 MONTAIGNE, Michel. Essais. Vol. I. Paris: Gallimard, 2007, pp. 300-314.
1021 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa: as origens brasileiras
da teoria da bondade natural. 3ª edição. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007. Entre os críticos da idéia do bom
selvagem, encontramos Shakespeare (SHAKESPEARE, William. A tempestade. In SHAKESPEARE,
William. Obra Completa, vol. II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, pp. 911-963) e Voltaire (VOLTAIRE.
Candide ou L'optimisme. Paris: Gallimard, 1999).
1022 BUENO, Eduardo. Brasil: uma História. A incrível saga de um país. 2ªº edição. São Paulo: Ática, 2003,
pp. 16 e 20. A antropofagia foi descrita em textos que tiveram enorme repercussão à época, como uma carta
apócrifa, supostamente de autoria de Américo Vespúcio, que teria aparecido pela primeira vez em Paris entre
o final de 1503 e o início de 1504, sendo neste mesmo ano publicada em Veneza com o título de Mundus
Novus, da qual vale destacar o seguinte trecho: “Dentre as carnes, a humana é para eles alimento comum.
Dessa coisa, na verdade, ficais certo, porque já se viu pai comer os filhos e a mulher. Conheci um homem,
com o qual falei, do qual se dizia ter comido mais de 300 corpos humanos. Também estive 27 dias em certa
cidade onde vi carne humana salgada suspensa nas vigas das casas, como é de costume entre nós pendurar
toucinho e carne suína. Digo mais: eles se admiram de não comermos nossos inimigos e de não usarmos a
carne deles nos alimentos, a qual, dizem, é saborosíssima” (VESPÚCIO, Américo. Novo Mundo: as cartas
que batizaram a América. Apresentação e notas de Eduardo Bueno. São Paulo: Editora Planeta do Brasil,
2003, pp. 43-44). Não há certeza da autenticidade da autoria desta carta. Sabe-se, porém, que ela foi baseada
na Carta de Lisboa, essa sim autenticamente escrita por Vespúcio, na qual também há descrição de
canibalismo: “Quando combatem, matam-se muito cruelmente, e a parte que resta vencedora do campo
enterra todos os mortos do seu lado, e [os corpos] dos inimigos, despedaçam e comem. (...) Em certas
épocas, quando lhes vêm uma fúria diabólica, convidam os parentes e o povo e os põem diante, isto é, a mãe
com todos os filho que dela têm e, com certas cerimônias, os matam a flechadas e os comem. Fazem o
mesmo aos ditos escravos e aos filhos que nascem deles. Isto é verdadeiro, porque ns suas casas
encontramos carne humana posta ao fumo, e muita; e compramos deles 10 criaturas, homens e mulheres,
que estavam destinadas ao sacrifício ou, melhor dizendo, ao malefício. Nós os repreendemos muito; não sei
se emendaram” (VESPÚCIO, Américo. Novo Mundo: as cartas que batizaram a América. Apresentação e
notas de Eduardo Bueno. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2003, pp. 187-188). A antropofagia, em
verdade, praticada pelos Tupinambás, envolvia um processo ritualístico longo entre a captura do inimigo e a
sua morte, durante o qual o mesmo era bem tratado, recebia uma mulher como companheira e andava
livremente pela aldeia. Caso fugisse, não seria bem recebido pela sua aldeia de origem, pois seria tido como
indigno. Nesse contexto, quando se tratava de portugueses ou outros europeus, o ritual era visto como uma
farsa por força da covardia demonstrada diante da morte (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª
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contraditórias sobre os índios, encontramos a já referida diversidade de sociedades e

hábitos culturais existentes entre os diversos grupos nativos.

Em relação à América do Norte, Alexis de Tocqueville afirma que à época da chegada dos

europeus não se percebia nos indígenas nada de mesquinho, pois suas maneiras de agir

eram governadas por hábitos reservados e por uma polidez aristocrática, comportando-se

de maneira branda e hospitaleira na paz e impiedosa na guerra. Anota o autor que o índio

dispunha-se a morrer de fome para socorrer o estrangeiro que batia à porta de sua cabana, e

que nem as mais famosas repúblicas antigas tinham admirado coragem mais firme, almas

mais orgulhosas, amor mais inarredável à independência1023.

Os historiadores ainda não conseguiram determinar de maneira precisa a quantidade de

nativos que habitavam a América à época da chegada dos europeus, no final do século XV

e no início do século XVI1024. Dentre os estudos tidos como clássicos, as estimativas

variam entre o patamar mínimo de oito milhões e quatrocentos mil índios e o limite

máximo de cinqüenta milhões de índios1025. Estes textos clássicos, entretanto, são

desafiados pelos dados relativos à intensa depopulação sofrida pelos grupos nativos e

também por informações concernentes a grupos nativos específicos. De fato, levando-se

em consideração a descrição da quantidade de índios mortos pelos colonizadores, o

número real provavelmente teria sido bem maior. O Frei Bartolomé de Las Casas, por

exemplo, anotou que apenas os espanhóis, em quarenta anos, mataram injustamente, em

uma única região da América, mais de quinze milhões de pessoas1026. No que concerne a

dados referentes a determinados grupos, vale destacar que somente o império Inca

controlava cerca de dez milhões de pessoas1027. Assim, estudos mais recentes apontam que

deveriam existir, no mínimo, oitenta milhões, e, no máximo, cento e doze milhões de

                                                                                                                                                                               
edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 39-40). Para a descrição detalhada dos rituais antropofágicos,
vide também: CALDEIRA, Jorge, CARVALHO, Flávio de, MARCONDES, Cláudio, PAULA, Sergio Goes
de. Viagem pela História do Brasil. 2ª edição, revista e ampliada. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p.
17; NÓBREGA, Pe. Manuel da. Informação das Partes do Brasil. In HUE, Sheila Moura. Primeiras Cartas
do Brasil (1551-1555). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 38; BUENO, Eduardo. Brasil: uma História. A
incrível saga de um país. 2ªº edição. São Paulo: Ática, 2003, p. 20.
1023 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. 2ª edição. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1987, pp. 29-30.
1024 MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp.
43-44.
1025 RIBEIRO, Berta G. O índio na História do Brasil. São Paulo: Global, 2001, p. 28.
1026 LAS CASAS, Bartolomé de. Brevíssima relación de la destruición de las Indias. 14ª edição. Madrid:
Cátedra, 2005, p. 78; LAS CASAS, Bartolomé de. O paraíso destruído: a sangrenta história da conquista da
América Espanhola. 2ª edição. Porto Alegre: L&PM, 2007, pp. 28-29.
1027 FAUSTO, Carlos. Os índios antes do Brasil. 3ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, pp. 16-17.
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pessoas na América naquela época, o que significava um quarto da população mundial1028.

Os dados disponíveis, apesar de imprecisos, são até mais confiáveis do que aqueles

existentes em relação à Europa ou à Ásia no mesmo período. Porém, estima-se que a

Europa tinha uma população menor, em torno de sessenta a oitenta milhões de

habitantes1029, dos quais aproximadamente apenas dez milhões na península Ibérica1030.

Em relação ao território que hoje corresponde ao nosso país, chamado pelos índios de

Pindorama, é possível encontrar referências que mencionam entre um milhão e dez

milhões de índios1031. As estimativas apontam ainda que na região da bacia amazônica

habitavam aproximadamente cinco milhões e seiscentos mil índios1032, enquanto no litoral

viviam entre seiscentos e quarenta mil1033 e um milhão de nativos1034, a maioria tribos de

tronco tupi. Para se ter uma idéia da enormidade dessa população para os padrões da

época, no mesmo período em Portugal deveria haver aproximadamente um milhão e meio

de pessoas1035.

Esses números decresceram significativamente durante o processo colonizador do

continente, no qual muitos grupos nativos foram totalmente dizimados, como já

mencionado acima. A intensa mortandade dos povos originários deve ser reputada a fatores

como a violência perpetrada contra eles, costumeiramente escravizados e assassinados, e

                                                          
1028 Trata-se, dentre outros, de estudos de autoria de H. F. Dobyns, Pierre Clastres e Pierre Chaunu. A
respeito, vide CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. São
Paulo: Cosac Naify, 2003, pp. 97-115; RIBEIRO, Berta G. O índio na História do Brasil. São Paulo: Global,
2001, pp. 28-31; CUNHA, Manuela Carneiro da. Introdução a uma História Indígena. In CUNHA, Manuela
Carneiro da (org.). História dos índios no Brasil. 2ª edição. 3ª reimpressão. São Paulo: Companhia das
Letras, 1992, p. 14. Christian Delacampagne, acredita que o total de índios na América Central e na América
do Sul à época girava em torno de entre trinta e quarenta milhões de pessoas (DELACAMPAGNE, Christian.
Histoire de l’esclavage: de l’Antiquité à nos jours. Paris: Librairie Générale Française, 2002, p. 147).
1029 CUNHA, Manuela Carneiro da. Introdução a uma História Indígena. In CUNHA, Manuela Carneiro da
(org.). História dos índios no Brasil. 2ª edição. 3ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.
14.
1030 RIBEIRO, Darcy. As Américas e a Civilização: processo de formação e causas do desenvolvimento
desigual dos povos americanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 53.
1031 Dados da FUNAI (http://www.funai.gov.br/, acesso em 25/08/2008). Sobre as estimativas da quantidade
de índios à época da chegada dos portugueses no Brasil vide: MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp. 44-47; CALDEIRA, Jorge, CARVALHO, Flávio de,
MARCONDES, Cláudio, PAULA, Sergio Goes de. Viagem pela História do Brasil. 2ª edição, revista e
ampliada. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 9.
1032 Dados da FUNAI (http://www.funai.gov.br/, acesso em 25/08/2008).
1033 BUENO, Eduardo. Brasil: uma História. A incrível saga de um país. 2ªº edição. São Paulo: Ática, 2003,
p. 19.
1034 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das
Letras, 1995, p. 31.
1035 RIBEIRO, Darcy. As Américas e a Civilização: processo de formação e causas do desenvolvimento
desigual dos povos americanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 53.
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doenças disseminadas pelos colonizadores, muitas vezes propositadamente como arma de

guerra1036.

Atualmente existem cerca de 50 milhões de índios na América Latina, que representam

aproximadamente 11% da população respectiva1037. Nos últimos anos a quantidade de

pessoas pertencentes a grupos indígenas vem aumentando em todo o continente

americano1038 e também no Brasil1039.

Existem critérios que devem ser preenchidos para que um grupo étnico possa ser

caracterizado como indígena. Atualmente são utilizadas a auto-identificação e a hetero-

identificação1040. O primeiro, previsto inclusive na Convenção 169 da Organização

Internacional do Trabalho1041, diz respeito à consciência que o grupo em exame tem sobre

si mesmo e a sua cultura de raízes pré-colombianas1042. Já o segundo refere-se à

consciência de que o grupo é diferente dos demais componentes da sociedade1043. Esses

                                                          
1036 “As doenças representaram sempre o primeiro fator da diminuição das populações indígenas”
(RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São
Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 230). Vale conferir, na mesma obra, a abordagem sobre convívio e
contaminação (pp. 305-346). Muitas vezes o contágio era proposital. Em Goiás, por exemplo, um dos
principais métodos de extermínio dos índios no século XIX era a contaminação proposital de bexiga, nome
dado à época à varíola, ao lado da contaminação das aguadas com estricnina (RIBEIRO, Darcy. Os índios e a
civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo: Companhia das Letras,
1996, p. 81). Esse foi também o expediente utilizado para dar cabo dos índios Timbira Canela, Kapiekrã, do
Maranhão, os quais, na primeira metade do século XIX, foram chamados a largar seus roçados e campos de
caça para fixaram-se junto aos civilizados. Como a ajuda financeira do Governo Imperial faltou começaram a
procurar alimentos nas fazendas, o que provocou conflitos com os fazendeiros. A solução destes últimos foi
atrais os índios para a Vila de Caxias, que havia sido atingida por uma epidemia de bexiga, a pretexto de uma
guerra contra outra tribo. Lá, foram mantidos sem alimentos e em contato com a doença. Os que tentavam
escapar eram mortos a tiros (RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações
indígenas no Brasil moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 75-76).
1037 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, p. 29. Segundo Cletus Gregor Barié, a população indígena estimada da América
Latina é de 43.021.691 pessoas, equivalente a 10% da população total, distribuídas em 657 grupos etno-
linguísticos (BARIÉ, Cletus Gregor. Pueblos Indígenas y derechos constitucionales em América Latina: un
panorama. 2ª edição, atualizada e aumentada. Cidade do México/Quito: Instituto Indigenista Interamericano,
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Editorial Abya-Yala, 2003, quadro 8).
1038 “No plano demográfico, os povos autóctones do mundo inteiro estão globalmente em expansão
demográfica. Nos Estados Unidos os índios atingiram o total de um milhão e meio de indivíduos, ao passo
que há um século não contavam mais que 200 mil” (ROULAND, Norbert. O Direito dos Povos Autóctones.
In ROULAND, Norbert [org.]. Direito das Minorias e dos Povos Autóctones. Brasília: Editora Universidade
de Brasília, 2004, p. 406).
1039 No próximo capítulo abordaremos a situação demográfica dos índios brasileiros.
1040 Estes critérios são utilizados também pela legislação brasileira, como veremos no próximo capítulo.
1041 “A auto-identificação como indígenas ou tribais deverá ser considerada como critério fundamental para
definir os grupos aos quais se aplicam as disposições da presente Convenção” (artigo 1°, § 2°).
1042 A Declaração de Direitos dos Povos Indígenas afirma no seu artigo 33 que os povos indígenas têm o
direito de determinar sua própria identidade ou composição conforme seus costumes e tradições, sem
prejuízo do direito dos indígenas obterem a cidadania dos Estados onde vivem.
1043 “Na realidade a antropologia social chegou à conclusão de que os grupos étnicos só podem ser
caracterizados pela própria distinção que eles percebem entre eles próprios e os outros grupos com os quais
interagem. Existem enquanto se considerem distintos, não importando se esta distinção se manifeste ou não
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critérios também devem ser aplicados em relação a cada uma das pessoas que compõem o

grupo, ou seja, será considerado índio aquele que se entender como pertencente a um grupo

indígena (auto-identificação) e, ao mesmo tempo, for assim reconhecido pelos demais

membros daquela comunidade (hetero-identificação)1044. Nota-se, destarte, que essa é uma

decisão endógena ao grupo e que não admite interferência externa ou definições

manipuladas, arbitrárias ou artificiais de terceiros1045.

É importante ainda anotar que uma eventual interação com os demais membros da

sociedade dominante, a habitação em centros urbanos, a adoção de comportamentos

estranhos ao padrão cultural inicial não descaracteriza necessariamente a condição

indígena de um grupo ou coletividade, nem tampouco dos seus membros. Esses fatos

podem ser apenas reflexos do contato interétnico entre esses grupos e outros sistemas

culturais, notadamente aquele das pessoas que compõem a população nacional majoritária.

A cultura não é estática1046, e processos de interferência mútua não geram forçosamente a

perda da condição e da identidade indígena. Por outro lado, o risco da desaculturação

indígena não pode ser desprezado, e, por isso, quanto mais intenso o contato mais

necessário será a adoção de medidas protetoras da identidade cultural dos grupos

indígenas.

As observações acima demonstram que é urgente solucionar os problemas que persistem

dificultando o desenvolvimento das populações indígenas. É pertinente lembrar que em

meados do último século Darcy Ribeiro previu o incremento da população indígena,

entretanto, na mesma ocasião, fez um alerta sobre a necessidade de serem adotados

instrumentos e mecanismos capazes de permitir que a identificação étnica seja mantida,

sem o que essas populações serão transformadas em índios genéricos, ou seja, grupos

                                                                                                                                                                               
em traços culturais. E, quanto ao critério individual de pertinência a tais grupos, ele depende somente de uma
identificação e do reconhecimento pelo grupo de que determinado indivíduo lhe pertence” (CUNHA,
Manuela Carneiro da. Antropologia do Brasil. 2.ª edição. Ed. Brasiliense: 1987, pp. 111). Essa é a mesma
visão adotada em documentos das Nações Unidas, a exemplo do Relatório Cobo, sobre o problema da
discriminação contra populações indígenas (COBO, J. R. Martinez. Study of the Problem of Discrimination
Against Indigenous Populations. E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8, §§ 369, 370, 375, 376).
1044 COBO, J. R. Martinez. Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations.
E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8, §§ 369, 370, 375, 381.
1045 COBO, J. R. Martinez. Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations.
E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8, §§ 371, 372, 382.
1046 “Só culturas de sociedades mortas seriam perenes” (CUNHA, Manuela Carneiro da. Definições de Índio
e Comunidades Indígenas. In SANTOS, Silvio Coelho dos, WERNER, Dennis, BLOEMER, Neusa Sens,
NACKE, Anelise [orgs.]. Sociedades Indígenas e o Direito: uma questão de direitos humanos. Florianópolis:
Editora da UFCS, CNPq, 1985, p. 33).
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nativos incorporados normalmente nas esferas mais pobres e miseráveis da população, no

contexto do que chamou de processo de transfiguração étnica1047.

2.2. As comunidades indígenas como minorias

Há uma miríade de textos doutrinários e documentos internacionais e nacionais que

conferem aos índios o status de minoria. Saliente-se, entretanto, que os próprios povos

autóctones em geral têm buscado se distinguir das minorias, embora não abram mão de que

se lhes seja aplicável todo o direito internacional das minorias1048. Com base nisso,

inclusive, a Organização das Nações Unidas envidou esforços no sentido de encontrar uma

distinção adequada, embora não tenha chegado a uma conclusão definitiva, tendo os

peritos inclusive se questionado sobre a utilidade prática da distinção1049. Trata-se,

entretanto, de uma estratégia política, que possui como objetivo básico assegurar a

possibilidade de serem titulares de direitos coletivos, dentre os quais o direito à

autodeterminação como povo1050.

A discussão, apesar de importante em suas linhas gerais, não impede que consideremos no

presente trabalho que os índios constituem uma espécie de minoria. Isso porque o conceito

de minorias adotado, separando os grupos étnicos dos demais grupos vulneráveis, evita os

temores dos povos autóctones. Como visto quando estudamos as noções conceituais de

grupos vulneráveis e de minorias, a palavra minorias, no sentido que é aqui empregada, diz

respeito a um grupo étnico que possui uma identidade cultural e que deve ter uma

                                                          
1047 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 501.
1048 “Persons belonging to indigenous peoples are of course fully entitled, if they so wish, to claim the rights
contained in the instruments on minorities. This has repeatedly been done under article 27 of the International
Covenant on Civil and Political Rights. Persons belonging to indigenous peoples have made several
submissions under the Optional Protocol to that Covenant” (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, § 17).
1049 Vide, por exemplo, as conclusões de Asbjorn Eide e Erica-Irene Daes (Working paper on the relationship
and distinction between the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous peoples.
E/CN.4/Sub.2/2000/10). Naquele trabalho, inclusive, diante das dificuldades Erica-Irene Daes chega a sugerir
conceitos para o que chamou de tipo ideal de povo indígena e de tipo ideal de minoria (§ 48).
1050 Vide, a respeito da distinção entre autóctones e minorias, ROULAND, Norbert. O Direito dos Povos
Autóctones. In ROULAND, Norbert (org.). Direito das Minorias e dos Povos Autóctones. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 2004, pp. 464-467. Para os que adotam a distinção entre índios e minorias em geral,
o principal traço distintivo diz respeito à autodeterminação e suas projeções interna e externa, que são ínsitas
aos povos indígenas, mas não estão presentes nos demais grupos (E/CN.4/Sub.2/2000/10, § 43). O conceito
de autodeterminação e suas projeções serão vistos mais adiante.
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proteção coletiva dos seus traços distintivos. Dessa forma, a partir da distinção adotada,

não há dúvida de que as minorias são titulares de direitos coletivos, inclusive do direito à

autodeterminação, que será visto adiante. Além disso, autores como Bokatola destacam

que cada vez mais parece não haver qualquer diferença entre as expressões povos e

minorias, tendo em vista que ambas podem ser utilizadas para designar uma mesma

coletividade, razão pela qual alguns doutrinadores, como Bokatola, falam em povos-

minorias1051.

A rigor, entretanto, as comunidades indígenas não constituem uma minoria única, mas sim

diversas minorias, tendo em conta, como visto, as enormes diferenças existentes entre os

diversos grupos indígenas. De qualquer forma, de maneira geral em todos os grupos

indígenas encontramos a presença dos elementos necessários à identificação de uma

minoria. Como vimos, normalmente são utilizados quatro elementos objetivos

(diferenciador, quantitativo, não-dominância, residência)1052 e um elemento subjetivo

(solidariedade) para esse intento. Além deles, exige-se a vulnerabilidade, que, vale

lembrar, é comum a todos os grupos vulneráveis, inclusive os que não se enquadram no

conceito de minoria.

Conforme o Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966 e a Declaração Sobre os Direitos

das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Lingüísticas de

1992, o elemento diferenciador pode estar ligado à etnia, à religião e à língua, a partir dos

quais se formam as minorias étnicas, religiosas e lingüísticas. Todos esses três itens são

inerentes às coletividades indígenas, pois estas se diferenciam da sociedade dominante em

termos culturais, portando hábitos, crenças, línguas, religiões e tradições próprios. Dessa

forma, as pessoas que compõem os grupos indígenas possuem uma identidade étnica que

as une, constituindo minorias culturais.

A força da identidade cultural que une os seus membros pode levar à compreensão de que

as coletividades indígenas constituem verdadeiras nações. Cabe ressaltar, porém, que

alguns entendem que a idéia de nação seria inconciliável com a concepção de minoria, já

que a nação considerada em si mesma porta uma perspectiva majoritária. Nesse sentido, a

Comissão Jurídica da Conferência Internacional das Organizações Não-Governamentais

                                                          
1051 BOKATOLA, Isse Omanga. Les droits des minorités: entre droits culturels et droits politiques. In Vues
d'Afrique. Collection Perspectives Régionales, n. 2, nov. 1998. Genebra: Centre International de Formation à
L'Enseignement des Droits de L'Homme et de la Paix – CIFEDHOP, 1998.
1052 Como já anotado, não mais se exige o elemento da nacionalidade, bastando a residência.
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Sobre os Povos Indígenas e a Terra, realizada em Genebra no ano de 1981, chegou a

afirmar que como os povos indígenas têm direito à autodeterminação e a serem

reconhecidos como nações não deveriam ser considerados minorias1053. Entretanto, não se

pode olvidar ser possível que membros de uma nação ou mesmo uma nação inteira sejam

tidos como uma minoria, ainda que exista um Estado-nação respectivo, bastando que se

tome como parâmetro uma dimensão maior na qual o grupo esteja inserido. É o caso, por

exemplo, de nacionais de um Estado que residem em outro, ou de nações que não possuem

território próprio. Não é á toa que foi cunhado, inclusive, o conceito de minorias nacionais

externas1054. Quando não há um Estado correspondente à nação de que se trata, a condição

de minoria pode ficar ainda mais evidente. No caso específico dos povos indígenas, os

conceitos de Estado e de Estado-nação são até mesmo estranhos à sua cultura.

Com a disseminação generalizada do paradigma do Estado-nação todos os grupos

indígenas encontram-se atualmente dentro de um ou mais Estados. Assim, o elemento da

residência para fins de configuração de minoria será sempre atendido.

Por sua vez, o elemento quantitativo também é satisfeito na maior parte das situações

concretas, com algumas exceções, como é o caso, por exemplo, da Guatemala e da

Bolívia1055.

Quanto à não-dominância, trata-se de elemento que em geral os grupos indígenas atendem,

pois mesmo nas situações onde os índios são maioria quantitativa o processo político é

dominado por outros grupos. Uma exceção a essa regra talvez seja, mais uma vez, a

Bolívia, na qual um indígena ocupa atualmente a Presidência da República1056, embora

com forte oposição.

                                                          
1053 CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, p. 33.
1054 São aquelas constituídas por pessoas que vivem em território de um Estado do qual não são nacionais, ou
seja, na condição de estrangeiros (WUCHER, Gabi. Minorias: Proteção Internacional em Prol da
Democracia. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 50).
1055 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, p. 29. Segundo dados oficiais do censo de 2001, cerca de 50% da população
boliviana é indígena (Instituto Nacional de Estadística da Bolívia. Censo 2001. INE, VAI, UNFPA: La Paz,
2003. disponível da Internet: http://www.ine.gov.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC20501.HTM, acesso em
27/08/2008). Alguns autores, em textos mais recentes, trabalham com dados segundo os quais
aproximadamente 65% da população boliviana é formada por povos indígenas, dos quais os mais expressivos
são os aymaras e os quechuas (cf. DELGADO, Ana Carolina, LEMGRUBER, Silvia. Os movimentos
indígenas e suas implicações para o processo político na Bolívia e no Peru. In Observador On-Line, vol. 1,
n° 4, Rio de Janeiro, Instituto Universitário de Pesquisas – IUPERJ, jun. 2006, p. 1). No próximo capítulo
veremos que esse requisito é preenchido também no Brasil.
1056 O presidente Evo Morales pertence à etnia indígena aymara.
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Como vimos acima, a auto-identificação, ou seja, a consciência sobre si mesmo em relação

à sua identidade étnica e cultural de raízes pré-colombianas, é um dos elementos

necessários à caracterização de um grupo como indígena. Essa circunstância, por si só, ao

mesmo tempo indicia a existência e fortalece a idéia de que se encontra presente uma

vontade coletiva de preservação dos caracteres que distinguem aquela comunidade do

restante da população. Em outras palavras, quando um grupo se auto-identifica como

indígena normalmente está presente a solidariedade entre seus membros no sentido da

manutenção da identidade respectiva.

Os grupos indígenas encontram-se quase sempre em situação de vulnerabilidade, seja do

ponto de vista cultural, seja sob o viés econômico e social. Normalmente há um sério risco

de descaracterização e depreciação do elemento diferenciador por parte da sociedade

majoritária, a qual na maioria das vezes pressiona no sentido da assimilação dos grupos

indígenas de forma forçada ou por meio de fenômenos sutis como a já mencionada

colonized consciousness ou a consciência infeliz1057. A identidade desses grupos fica,

portanto, ameaçada. De outro lado, o contato e a interação com o mundo dito civilizado,

seja por processos de assimilação ou de integração, normalmente acomoda os índios nas

camadas mais baixas do estrato social, sendo muito raro que esses grupos consigam uma

situação econômica e social minimamente aceitável. Tornam-se, assim, excluídos. No

Brasil esse fenômeno foi largamente estudado por Darcy Ribeiro, quando abordou o já

citado processo de transfiguração étnica, o qual dá origem ao índio genérico,

demonstrando de maneira irrefutável a vulnerabilidade indígena1058. Esta vulnerabilidade

pode resultar ainda de uma miríade de outros aspectos, como, por exemplo, a

suscetibilidade em relação às doenças, o preconceito e a discriminação por parte da

sociedade dominante, a perda das suas terras tradicionais para o agronegócio.

Conforme dados da Organização das Nações Unidas1059, os povos indígenas somam cerca

de 370 milhões de pessoas, o que corresponde a 5% da população mundial. Porém, em

termos de pobreza, no sentido no qual a sociedade majoritária a compreende, os grupos

                                                          
1057 A consciência infeliz, fenômeno muito semelhante ao colonized consciousness, foi observada por Roberto
Cardoso de Oliveira nos seus estudos sobre os índios Tükúna e Terêna, os quais se viam com os olhos do
homem branco, ou seja, como um intruso, um indolente, um traiçoeiro, dando origem, assim, a uma espécie
de identidade alienada. A expressão consciência infeliz, segundo o próprio autor, é uma paráfrase de Hegel.
Vide OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O índio e o mundo dos brancos. 4ª edição. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1996, p. 117.
1058 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
1059 A/HRC/4/77, § 1°.
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indígenas correspondem a 15% dos pobres do mundo. Não há dúvida quanto ao fato de que

a pobreza realça fortemente a situação de vulnerabilidade dessas coletividades, como

veremos adiante.

A situação de vulnerabilidade dos povos indígenas certamente ficaria ainda mais evidente

caso o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – fosse oficialmente desagregado em

relação aos mesmos e aos demais grupos da sociedade, embora se possa discutir se esse

índice é adequado para mensurar o desenvolvimento de comunidades indígenas. Como já

anotado neste trabalho, Amartya Sen observou que existem contrastes intergrupais internos

mesmo no âmbito dos países mais ricos, e considerou esse fato um relevante aspecto da

concepção de desenvolvimento e subdesenvolvimento1060. Embora não existam nos

relatórios anuais do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento dados

desagregados de maneira completa em relação aos diversos grupos étnicos de cada país, as

informações disponíveis permitiram àquele mesmo órgão observar que existem

disparidades internas e que por trás de níveis médios de desenvolvimento podem estar

elevados índices de privação, exemplificando com o caso da Guatemala, que, apesar de

apresentar no todo um desenvolvimento humano médio, possui grandes disparidades

sociais entre indígenas e não-indígenas, bastando apontar que os primeiros possuem o

dobro de casos de subnutrição em relação aos últimos1061. Esse fenômeno, entretanto, não é

próprio apenas de países mais pobres. Como consta de recente relatório elaborado por

Rodolfo Stavenhagen para a Organização das Nações Unidas, em Estados economicamente

pujantes a população indígena urbana apresenta indicadores de bem-estar social e

desenvolvimento humano menores do que aqueles da média da população como um

todo1062. No Brasil, como veremos, a situação dos índios é pior quando comparada ao

restante da população1063.

Todas essas características acima permitem afirmar que as comunidades indígenas

constituem uma verdadeira espécie de minoria1064, no sentido estrito que utilizamos no

presente trabalho, e não apenas grupos vulneráveis em sentido estrito. Devem, portanto, ser

                                                          
1060 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 20.
1061 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano
2007/2008. Coimbra: Almedina, 2007, p. 80.
1062 A/HRC/4/32, § 65.
1063 Esse fato é demonstrado em pesquisa desenvolvida por Marcelo Jorge de Paula Paixão, que calculou o
índice de desenvolvimento humano do Brasil desagregado por grupos de raça/cor e por regiões. Os dados
serão referidos no próximo capítulo.
1064 Pinto Ferreira também entende que as nações indígenas são minorias (FERREIRA, Pinto. Comentários à
Constituição Brasileira. Vol. 7. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 445).
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protegidos pelo Direito Internacional1065. Recordando o que dissemos sobre a proteção das

minorias, os índios devem ser protegidos através de: a) direitos humanos gerais, dentre os

quais os direitos de não-discriminação; b) direitos de discriminação positiva temporários;

c) direitos de discriminações positivas permanentes. Os direitos de discriminação positiva,

sejam eles temporários ou permanentes, podem ser aqueles conferidos às minorias em

geral ou outros reconhecidos especificamente apenas aos grupos indígenas. De fato,

embora constituam uma espécie de minoria, é possível que os grupos indígenas tenham

direitos próprios, específicos, de natureza coletiva1066. Isso significa que não há uma

identidade absoluta entre os direitos das minorias e os direitos dos povos indígenas1067, até

porque, como anota José Adércio Leite Sampaio, os problemas das comunidades indígenas

ou autóctones reclamam distinção e peculiaridades em relação àqueles das minorias1068.

Além disso, as comunidades indígenas, ainda na perspectiva de minorias que são,

encontram-se na condição de titulares de um direito ao desenvolvimento próprio, o qual

deve ter como preocupação não só a concretização da igualdade sob o ponto de vista da

justiça distributiva, mas também da justiça sob o prisma do reconhecimento das

identidades.

Ocorre, entretanto, que para identificar adequadamente esse direito e suas peculiaridades

próprias é necessário indagar se a noção comum do fenômeno do desenvolvimento é

aplicável aos índios, especialmente considerando a força do seu elemento diferenciador de

natureza étnica e cultural.

                                                          
1065 Para Nowak, grupos indígenas podem ser vistos como minorias lingüísticas, religiosas ou étnicas para
fins de proteção pelo sistema internacional de direitos humanos, mas especificamente no que concerne ao
artigo 27 do Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos (NOWAK, Manfred. UN Covenant on Civil and Political
Rights. CCPR Commentary. Kehl am Rhein/Strasbourg/Arlington: N.P.Engel, 1993, pp. 493-499).
1066 “Assim, é preciso distinguir para os povos indígenas dois direitos diferentes, um pertencente a toda
humanidade e outro pertencente a cada povo. (...) O segundo não pertence a todos, mas apenas àquele povo
determinado. Esses direitos das minorias étnicas e dos povos se comparam aos direitos nacionais quanto à
titularidade, ou seja, são titulares somente os membros daquele povo. É claro que também são direitos
coletivos, porque não são a mera soma de direitos subjetivos individuais e pertencem a um grupo sem
pertencer a ninguém em especial, sendo cada um obrigado a promover sua defesa, que beneficia a todos”
(SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. As novas questões jurídicas nas relações dos Estados
nacionais com os índios. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria [orgs.]. Além
da tutela: bases para uma nova política indigenista III . Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 52).
1067 MUNTARBHORN, Vitit. Realization of Indigenous Social Rights. In E/CN.4/1989/22, Annex III,
Background Papers, p. 26. Nesse mesmo sentido, registrou Asborjn Eide: “Within the United Nations and
also within the Organization of American States, a distinction is increasingly drawn between the rights of
persons belonging to minorities and those of the rights of indigenous peoples. The latter have particular
concerns which are not properly addressed in the Minority Declaration” (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.1, p.
3).
1068 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 295.
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2.3. A noção de desenvolvimento aplicada aos índios: o etnodesenvolvimento indígena

Historicamente a temática indígena está intimamente ligada à questão da busca pela

riqueza. Aliás, nas origens do modelo de sociedade por ações encontramos a necessidade

dos mercadores dos séculos XVI e XVII levantarem expressivas quantias para viabilizar

empreendimentos voltados ao comércio com a América, a África e a Ásia, dando origem às

famosas companhias, dentre as quais as das Índias Orientais, as das Índias Ocidentais e as

Africanas1069. Segundo Adam Smith, que estudou as razões econômicas que levaram às

grandes navegações e à formação de novas colônias, bem como a importância destas

últimas para as economias européias, foi em razão da imagem transmitida por Cristóvão

Colombo quanto à riqueza mineral do Novo Mundo que o Conselho de Castela resolveu

tomar posse daquelas regiões cujos habitantes eram incapazes de se defender com êxito, e

o pio objetivo da sua conversão ao cristianismo deu ares santos àquele projeto injusto1070.

Assim, a primeira grande questão na América sobre o que denominamos hoje de direitos

humanos, expressão inexistente àquela época, terminou versando sobre o tratamento

jurídico que deveria ser dispensado aos índios, o que era fundamental para as pretensões de

riqueza dos conquistadores e colonizadores.

Após Cristóvão Colombo ter chegado ao Novo Mundo, Fernando II de Aragão e Isabel I de

Castela, sob os auspícios da doutrina medieval segundo a qual o Papa detinha o dominus

orbis, possuindo jurisdição universal sobre terras e povos, especialmente pagãos,

obtiveram, em 04 de maio de 1493, do Papa Alexandre VI, a Bula Papal Inter Caetera, a

qual garantia à Coroa espanhola dos Reis Católicos, para todo o sempre, título legal sobre

tudo o que havia sido descoberto, garantindo o domínio sobre todas as cidades, fortalezas,

lugares, vilas, direitos, jurisdições, ilhas ou terras firmes, achadas ou que viessem a ser

achadas, descobertas ou que viessem a ser descobertas, que se situassem após um

                                                          
1069 HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. 21ª edição, revista. Rio de Janeiro: LTC, 1986, pp.
90-93.
1070 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. Coleção Os
Economistas. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, Tomo II, pp. 57-130.
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meridiano que passava a cem léguas de qualquer das ilhas dos Açores e Cabo Verde1071. A

bula visava contornar pretensão de D. João II, o Príncipe Perfeito, o qual reivindicava para

Portugal as novas terras com base no Tratado de Alcáçovas, assinado em 04 de setembro

de 14791072 para por fim à Guerra de Beltraneja, motivada pela disputa em torno da

sucessão de Castela. Portugal não aceitou os termos da Bula Inter Caetera, e armou-se para

ir à guerra, a qual terminou não ocorrendo em razão da assinatura, em 07 de junho de 1494,

do Tratado de Tordesilhas. O Tratado dividia o Novo Mundo entre Portugal e Espanha,

traçando dois meridianos a oeste das ilhas de Cabo Verde, o primeiro a 250 léguas e o

segundo, que terminou sendo o que foi efetivamente adotado, a 370 léguas, e acordando

que a oeste do meridiano as terras pertenceriam à Espanha, e a leste do meridiano seriam

portuguesas1073. A pedido de D. Manuel I, de Portugal, o Tratado de Tordesilhas foi aceito

pelo Papa Júlio II em 1506, através da Bula Papal Ea quae pro bono pacis, autorizando o

Arcebispo de Braga e o Bispo de Viseu a ratificarem, em nome da Santa Sé, o tratado1074.

Já em 1914, o Papa Leão X renovou as concessões de terras a Portugal feitas por seus

antecessores, inclusive aqueles tomadas dos infiéis, pela Bula Papal Precelsae

devotionis1075.

Assim, a Igreja legitimou as ações de colonização, dando aos colonizadores autoridade

para civilizar e cristianizar todo o Novo Mundo, com base na qual os espanhóis passaram a

utilizar, a partir do 1513, o Requerimiento. Este documento tinha como finalidade

contornar dúvidas surgidas entre os próprios espanhóis, especialmente a partir de sermões

proferidos em 1511 por Antonio de Montesinos, sobre legitimidade dos atos de conquista

de terras e de submissão dos indígenas à escravidão. Fernando II de Aragão convocou

juristas e teólogos para debaterem o problema em Burgos em 1512, os quais concluíram

que os índios eram homens livres, mas deveriam se submeter aos reis espanhóis por força

                                                          
1071 Houve duas versões da Bula Papal Inter Caetera. A segunda delas, fruto de pressões da Coroa Espanhola,
apesar de assinada em 19 de junho foi datada como 04 de maio. O texto da Bula está disponível em inglês em
http://www.nativeweb.org/pages/legal/indig-inter-caetera.html, acesso em 09/10/2008.
1072 O Tratado foi ratificado em Toledo, em 6 de marco de 1480. Através desse tratado Portugal e Espanha
acordaram que pertenceriam ao primeiro as terras decorrentes de explorações realizadas abaixo de um
paralelo ao sul das Ilhas Canárias, e, em contrapartida, foi reconhecido o domínio espanhol sobre as mesmas
Ilhas Canárias, bem como a legitimidade do trono dos chamados Reis Católicos.
1073 HOLANDA, Sérgio Buarque de, CAMPOS, Pedro Moacyr. As etapas dos descobrimentos portugueses.
In HOLANDA, Sérgio Buarque de [dir. ger.]. História Geral da Civilização Brasileira. Tomo I: A Época
Colonial: do descobrimento à expansão territorial, v. 1, 13ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p.
41.
1074 VIANNA, Hélio. História do Brasil. 15ª edição, revista e atualizada por Hernani Donato. São Paulo:
Companhia Melhoramentos, 1994, p. 37.
1075 VIANNA, Hélio. História do Brasil. 15ª edição, revista e atualizada por Hernani Donato. São Paulo:
Companhia Melhoramentos, 1994, p. 37.
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das bulas papais. Nesse contexto foram editadas as Leis de Burgos, ordenanças datadas de

janeiro de 1512 que corporificam as primeiras leis hispânicas aplicadas na América

regendo a conquista espanhola. Tais normas partem da premissa de que deviam ser

consideradas justas as guerras contra os índios que se negassem a ser evangelizados e

cristianizados, pois eram realizadas com o intuito de melhorar a situação espiritual dos

mesmos. O Requerimiento, escrito por Juan López de Palacios Rubios para ser lido diante

dos índios1076, anunciava, em espanhol ou latim, línguas obviamente incompreensíveis para

os nativos, que São Paulo havia deixado em Roma o Papa como chefe da Igreja Católica, e

que o Papa Alexandre VI havia encarregado a Coroa de Castela da evangelização das

Novas Índias, declarando em seguida que os índios deveriam aceitar a submissão aos reis

espanhóis sob pena de ser declarada guerra justa contra eles, sendo tomados os ouvintes,

suas mulheres e filhos como escravos, bem como todos os seus bens1077.

Os índios não raro eram vistos como animais sem alma1078 ou inimigos contra os quais se

devia guerrear e/ou evangelizar, sendo submetidos ainda à servidão compulsória através de

práticas de trabalhos forçados, como a encomienda e a mita1079.

No ano de 1534, quando alguns conquistadores retornaram do Peru, resolveram fazer

consultas a teólogos e juristas acerca da licitude ou não das conquistas e dos bens que

haviam conseguido. Tomando conhecimento das questões afetas às Índias, especialmente

quanto à Batalha de Cajamarca e quanto ao ocorrido com Atahualpa, imperador Inca

executado por Pizarro, Francisco de Vitória passaria a se manifestar sobre a injustiça da

guerra contra os índios, que não haviam dado nenhum motivo à mesma1080. Estas idéias

                                                          
1076 A leitura normalmente era realizada a uma longa distância dos índios, em barcos ou em cima de morros.
1077 O texto integral do Requerimiento, em espanhol, está disponível em
http://www.ciudadseva.com/textos/otros/requeri.htm, acesso em 09/10/2008.
1078 Em 1537 o Papa Paulo III afirmou, na bula Sublimis Deus, que os índios eram gente, e assim possuíam
alma (DELACAMPAGNE, Christian. Histoire de l’esclavage: de l’Antiquité à nos jours. Paris: Librairie
Générale Française, 2002, p. 144). O texto integral da bula papal está disponível em
http://www.papalencyclicals.net/Paul03/p3subli.htm, acesso em 08/09/2008.
1079 Os índios eram encomendados aos conquistadores e colonizadores espanhóis (encomenderos), para os
quais eram obrigados a trabalhar de forma intensa, constante e não remunerada, como uma suposta
retribuição em face da sua catequização e evangelização. Essa subordinação chegou a durar até quatro vidas,
ou seja, quatro gerações herdeiras dos encomenderos (cf. BUENO, Eduardo. Apresentação: O Genocídio de
Ontem e Hoje. In LAS CASAS, Bartolomé de. O Paraíso Destruído: a sangrenta história da conquista da
América Espanhola. Porto Alegre L&PM, 2007, pp. 9-25). Já a mita, que possuía origem inca e foi mantida
pelos espanhóis, dizia respeito à obrigação dos índios prestarem trabalho compulsório e temporário,
normalmente em minas ou em grandes fazendas dos colonizadores. Quando havia salário no sistema de mita,
o mesmo sequer era suficiente para pagar a comida consumida, e os índios tornavam-se devedores dos
espanhóis.
1080 RUIZ, Rafael. Francisco de Vitória e os Direitos dos Índios Americanos: a evolução da legislação
indígena espanhola no século XVI. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002, pp. 61-62.
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foram expostas, em 1539, nas suas Relectiones de Indis1081 e De iure belli1082. Francisco de

Vitória defendeu que todos os povos tinham por direito natural a possibilidade de constituir

uma república e de determinar o seu destino na História, e, uma vez organizados

politicamente, estariam unidos por meio do vínculo comum a todos: a natureza humana.

Dessa forma, transformou-se no precursor do Direito Internacional e do jus gentium. A

natureza humana também abrangia os índios, que eram, assim, iguais a todos os outros

Homens1083, na mesma linha de pensamento do Frei Bartolomé de Las Casas1084.

Do outro lado, a legitimidade das conquistas espanholas era justificada com a tese de que

os Índios correspondiam aos escravos por natureza mencionados por Aristóteles1085, o que

tornava a guerra contra eles justa, já que através dela os reis católicos os evangelizariam e

os retirariam da condição de primitivos. Seu principal defensor foi Juan Ginés de

Sepúlveda, que escreveu o Tratado Sobre las Justas Causas de la Guerra Contra los

Indios1086, e que chegou a comparar os índios aos animais no tratado Democrates alter.

Nesse contexto, entre 1547 e 1550 teve lugar em Valladolid um tribunal convocado por

Carlos V e composto de teólogos e juristas para resolver a questão. Contra as teses de Juan

Ginés de Sepúlveda esgrimiu Bartolomé de Las Casas, que, utilizando fortes argumentos

próprios e de terceiros como Domingo de Soto1087, defendeu que a guerra era injusta, que

                                                          
1081 Texto disponível em http://www.unav.es/pensamientoclasico/autoresyobras/Vitoria%20-
%20De%20indiis%20parte1.pdf, acesso em 08/09/2008.
1082 Texto disponível em http://www.unav.es/pensamientoclasico/autoresyobras/Vitoria%20-
%20De%20iure%20belli.pdf, acesso em 08/09/2008.
1083 VITORIA, Fracisco de. Relectio de Indis. Madrid: Consejo Superior de Investigación Científica, 1981.
1084 Bartolomé de Las Casas foi amigo íntimo de Cristóvão Colombo. Formado em Direito pela Universidade
de Salamanca em 1502, Chegou a ser conquistador, dono de terras, e recebeu repartimientos de índios como
encomendero, entre 1511 e 1514, quando decidiu abandonar suas posses e encomiendas de índios,
influenciado principalmente pelas idéias do padre dominicano Antônio de Montesinos, convertendo-se em
um dos maiores defensores dos índios, embora para outros fosse um traidor da pátria ou um louco. Foi, ainda,
Bispo de Chiapas, no México (BUENO, Eduardo. Apresentação: O Genocídio de Ontem e Hoje. In LAS
CASAS, Bartolomé de. O Paraíso Destruído: a sangrenta história da conquista da América Espanhola.
Porto Alegre L&PM, 2007, pp. 9-25. Vide, ainda: BRUIT, Héctor H. Bartolomé de las Casas e a simulação
dos vencidos. São Paulo, Unicamp, 1995; FREITAS NETO, José Alves de. Bartolomé de las Casas: a
narrativa trágica, o amor cristão e a memória americana. São Paulo, Anna Blume, 2003; RODRIGUES,
Juan Pablo Martín. Bartolomé de las Casas: a pena contra a espada. Dissertação de mestrado. Recife:
Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Letras, 2006, 125 folhas). Dentre seus muitos livros,
destaca-se: LAS CASAS, Bartolomé de. Brevíssima relación de la destruición de las Indias. 14ª edição.
Madrid: Cátedra, 2005; SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o
Direito. Curitiba: Juruá, 1998, pp. 41-51.
1085 Aristóteles tratou da escravidão em várias passagens (ARISTOTELES. A Política. São Paulo: Martins
Fontes, 1991, pp. 9-16; ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 272).
1086 SEPÚLVEDA, Juan Ginés de. Tratado Sobre las Justas Causas de la Guerra Contra los Indios. Cidade
do México: Fondo de Cultura Economica, 1996.
1087 Sobre as idéias de ambos, especialmente as de Domingo de Soto, vide TOSI, Giuseppe. Raízes teológicas
dos direitos subjetivos modernos: conceito de dominium no debate sobre a questão indígena no sec. XVI. In
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os pecados dos índios derivavam de sua inocência, sendo injustificáveis as atrocidades

cometidas contra eles, e que a sua conversão deveria se dar pacificamente pela persuasão e

convencimento. Francisco de Vitória rebateu os argumentos baseados na teoria aristotélica,

afirmando que Aristóteles não teria tido a intenção de dizer que os Homens pouco

inteligentes deveriam, por natureza, perder o poder sobre si próprio e sobre as coisas

exteriores, sendo assim escravizados submetidos com seus bens ao jugo arbitrário de

outros, mas, apenas, que certos Homens, que brilham pela inteligência, são naturalmente

chefes1088.

Com base nas idéias difundidas por Bartolomé de Las Casas e Francisco de Vitória, os reis

da Espanha, Carlos V e seu sucessor, Felipe II, emitiram vários decretos proibindo que os

índios fossem escravizados, dentre os quais as Leis Novas, de 1542, que, dentre outras

medidas, praticamente acabava formalmente com o sistema de encomiendas. Também foi

proibida a utilização das palavras conquista e conquistadores em referência aos fatos

históricos, em relação aos quais deveriam ser usadas descobrimento e colonos1089. Estes

esforços, na prática, não tiveram maior efetividade, e foram burlados.

A colonização inglesa na América do Norte também avançou violentamente contra os

índios e as suas terras, sempre em busca de riquezas, como o ouro. Apesar de

reconhecerem a partir de certo momento que os índios tinham direitos sobre as suas terras

e que constituíam verdadeiras nações1090, os colonizadores também acharam diversos

meios de burlar esse direito, celebrando com eles negócios e tratados que eram

absolutamente injustos ou que foram frequentemente violados1091. Vale lembrar, por

exemplo, que em 1625 Samoset, líder dos índios pemaquids, foi convencido a doar aos

                                                                                                                                                                               
Prim@ Facie, Revista da Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, João
Pessoa, ano 4, n. 6, jan./jun. 2005, pp. 42-56.
1088 BUENO, Eduardo. Apresentação: O Genocídio de Ontem e Hoje. In LAS CASAS, Bartolomé de. O
Paraíso Destruído: a sangrenta história da conquista da América Espanhola. Porto Alegre L&PM, 2007, pp.
24-25.
1089 BUENO, Eduardo. Apresentação: O Genocídio de Ontem e Hoje. In LAS CASAS, Bartolomé de. O
Paraíso Destruído: a sangrenta história da conquista da América Espanhola. Porto Alegre L&PM, 2007, p.
25.
1090 Através da Proclamação Real de 07 de outubro de 1763, do Rei George III, considerada por muitos a
primeira constituição canadense, a Coroa Britânica reservou para as muitas nações ou tribos de índios uma
área de terras situada a oeste, entre a Flórida, o Rio Mississipi e Quebec. Inaugurou-se com essa proclamação
um novo paradigma sobre a relação com os índios, a ponto de ser denominada por muitos de Carta Magna
Indígena ou Indian Bill of Rights. O texto integral da Proclamação Real de 1763 está disponível no site do
Avalon Project, da Universidade de Yale: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/proc1763.htm, acesso em
10/10/2008.
1091 “Entre 1795 e 1840, os miamis travaram batalha após batalha e assinaram tratado após tratado, cedendo
suas ricas terras do vale do Ohio até que não havia nada mais a ceder” (BROWN, Dee. Enterrem meu
coração na curva do rio. São Paulo: Círculo do Livro, 1974, p. 22).
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puritanos ingleses 12 mil acres de terras da Nova Inglaterra, justamente com base no

argumento de que como as mesmas pertenciam ao Grande Espírito não poderiam ser

vendidas1092. Logo depois, em 1626, os holandeses, através de Peter Minuit, compraram

aos índios por uma soma irrisória uma ilha na qual surgiria a vila de Nova Amsterdam. A

ilha comprada era a Ilha de Manhattan, e Nova Amsterdam transformou-se em Nova

Iorque. Ironicamente, esse negócio jurídico de compra e venda pode ser considerado um

avanço, pois até então o comum era o simples apossamento das terras1093. Anote-se,

porém, que há quem afirme que os índios receberam os presentes acreditando ser uma

retribuição apenas pelo direito de usar a terra, e não em troca da propriedade perpétua1094.

A respeito da relação dos colonizadores com os índios da América do Norte, Alexis de

Tocqueville registrou que os índios não foram apenas excluídos, mas sim destruídos, e que

à medida que se afastavam e morriam viam crescer em seu lugar, incessantemente, um

povo imenso, razão pela qual afirmou que jamais se vira entre as nações um

desenvolvimento tão prodigioso nem uma destruição tão rápida1095. Dentre as razões dessa

destruição, mencionou o fato de que os europeus introduziram novas necessidades que os

índios não podiam satisfazer sozinhos, como armas de fogo, ferro e aguardente, o que

causou a redução drástica de seus recursos naturais, os quais eram bens quantitativamente

insuficientes para atender em uma relação de troca às paixões frívolas da Europa1096. O

extermínio e a privação de direitos indígenas nos Estados Unidos, entretanto, foi feito sob

                                                          
1092 “Em 1625, alguns dos colonos pediram a Samoset mais doze mil acres de terra dos pemaquids. Samoset
sabia que a terra vinha do Grande Espírito, era infinita como o céu e não pertencia a homem algum. Para
agradar os estrangeiros e seus costumes estranhos, ele participou de uma cerimônia em que cedeu a terra e
colocou sua marca num papel. Era a primeira transferência por documento de terra índia a colonos ingleses”
(BROWN, Dee. Enterrem meu coração na curva do rio. São Paulo: Círculo do Livro, 1974, p. 21).
1093 “The first act of Peter Minuit and his council was to buy Manhattan from the Indians. The usual method
with Europeans in dealing with the nations was to look for what was wanted, and take it. The Dutch method,
as exemplified by Minuit and his associates, was the commercial one. The sale was officially reported to the
Dutch West India Company and by that company to the States-General as having been made for the value of
sixty guilders ($24) and that the land conveyed covered eleven thousand morgens, or about 23.100 acres, the
Dutch ‘morgen’ being equal to two and onetenth acres. The price was not paid in money, which would not
have attracted the Indians at all, but in beads, baubles and ornaments of various kinds, and bright colored
cloths, of which a vast quantity could be bought in Amsterdam for sixty guilders, and doubtless, both in
quantity and quality the consideration seemed adequate to these ‘wild-men’ as they were named in the report
of the sale. There was no writing connected with the sale, but the Indians received the goods, and the settlers
entered into possession of the ceded lands” (LEONARD, John William. History of the City of New York:
1609-1909: From the Earliest Discoveries to the Hudson-Fulton Celebration. New York: The Journal of
Commerce and Commercial Bulletin, 1910, p. 40). Conforme Dee Brown, o negócio teria sido feito por 60
florins em anzóis e contas de vidro (BROWN, Dee. Enterrem meu coração na curva do rio. São Paulo:
Círculo do Livro, 1974, p. 22).
1094 GEHRING, Charles T. (ed.). Annals of New Netherland: The Essays of A. J. F. van Laer. Albany: The
New Netherland Institute, 1999, p. 20, nota VI.
1095 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. 2ª edição. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1987, p. 247.
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o véu de um discurso formal de apego ao contrato e à legalidade tão desprovido de

sinceridade que Tocqueville, em fina ironia, afirmou que aquele país alcançou esse

resultado com uma facilidade admirável, tranqüila, legal, filantropicamente, sem derramar

sangue, sem violar um só dos grandes princípios da moral aos olhos do mundo,

arrematando que não seria possível destruir os homens respeitando mais as leis da

humanidade1097.

Assim, os índios foram sistematicamente dominados e tiveram suas terras conquistadas e

seus direitos violados no processo de colonização de toda a América, que incluiu, ainda,

enorme devastação ambiental1098. Posteriormente, em outra triste passagem da História

deste continente, adotou-se a prática da escravidão aberta, sendo trazidas enormes levas de

escravos negros da África. Tudo isso em nome da riqueza1099.

Não só desde a conquista e a colonização européia, mas também, depois dos movimentos

de independência e formação dos Estados na América, os índios sofreram e foram

combatidos de várias maneiras, sempre em nome da busca de riquezas e da expansão das

fronteiras agro-pastoris1100, em um processo de expansão econômica que a partir do século

XX passaria a ser vinculado à noção de desenvolvimento1101. Até hoje a situação

                                                                                                                                                                               
1096 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. 2ª edição. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1987, p. 247.
1097 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. 2ª edição. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1987, pp. 260-261.
1098 Sobre as diversas teorias que tentam ou tentaram justificar o domínio indígena ou o domínio dos
colonizadores sobre as terras do Novo Mundo, vide: SCHRODER, Mark B. On the Crest of a Wave:
Indigenous Title and Claims to the Water Resource. In New Zealand Journal of Environmental Law.
Auckland, University of Auckland, New Zealand Centre of Environmental Law, Vol. 8, 2004, pp. 1-54;
DAES, Erica-Irene A. Las poblaciones indígenas y su relación con la tierra. E/CN.4/Sub.2/2001/21, §§ 21-
32.
1099 “Mais de três séculos haviam passado desde que Cristóvão Colombo desembarcara em São Salvador,
mais de dois séculos desde que os colonos ingleses haviam chegado à Virgínia e à Nova Inglaterra. Nesse
espaço de tempo, os amistosos tainos que receberam Colombo na praia haviam sido completamente
dizimados. Bem antes do último dos tainos morrer, sua simples cultura de lavoura e artesanato fora destruída
e substituída por plantações de algodão onde trabalhavam escravos. Os colonos brancos abateram as florestas
tropicais para aumentar seus campos; os algodoeiros cansaram o solo; ventos livres do escudo das florestas
cobriram os campos de areia. Quando Colombo viu a ilha pela primeira vez, descreveu-a como “muito
grande, muito alta e com árvores muito verdes... o conjunto é tão verde que é um prazer olhá-lo”. Os
europeus que o seguiram destruíram sua vegetação e seus habitantes – homens, animais, pássaros e peixes –
e, depois de a transformarem num deserto, abandonaram-na” (BROWN, Dee. Enterrem meu coração na
curva do rio. São Paulo: Círculo do Livro, 1974, p. 24).
1100 No Brasil esses fatos históricos foram estudados por diversos autores, dentre os quais Darcy Ribeiro
(RIBEIRO, Darcy. Os índios e a Civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São
Paulo: Companhia das Letras1996).
1101 “A long terme, la conquête ne contribuera pas à favoriser le développement économique de la pénisule
Ibérique. Mais elle aura, sur la vie quotidienne en Europe, d’autres consequénces, plus positives. C’est en
Amérique que les Européens trouvent, et rapportent chez eux, des plantes dont la culture ca rapidement leur
paraître indispensable, telles que maïs, tabac, tomate et pomme de terre. L’Amérique servira aussi, par la
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permanece praticamente inalterada para a maioria dos grupos indígenas1102, que continuam

a necessitar de proteção contra os impactos negativos dos projetos de desenvolvimento

nacional1103. Porém, essas populações, depois de quase dizimadas1104, têm aumentado

significativamente nas últimas décadas, e, tendo em vista o contato contínuo com a

sociedade majoritária, cada vez mais se transformam em parte importante do

desenvolvimento, não só pela sua atuação ativa e direta como agente do desenvolvimento,

mas, também, pelo seu consumo1105.

Como vimos no início do presente trabalho, o fenômeno do desenvolvimento admite várias

concepções ideológicas, que vão desde a idéia de puro crescimento econômico até a noção

de desenvolvimento humano, passando, ainda, por variações que dão ensejo a expressões

como desenvolvimento social, político, ambiental, nacional, regional, equilibrado,

sustentável, dentre muitos outros.

Apesar da ampla gama de possibilidades, há um fator comum a todas as concepções, por

mais diversas que sejam elas, que é o fato de serem construídas a partir de um mesmo

paradigma: o padrão de pensamento das sociedades ditas civilizadas. Nesse padrão

encontramos diversas visões do mundo, porém todas elas consideram em maior ou menor

grau fatores como progresso, crescimento, emprego, produção, economia, riqueza,

indústria, modernização, ciência, tecnologia, capital, Direito, política, consumo, direito

subjetivo, participação, investimento, democracia, como valores, necessidades ou

instrumentos de bem-estar e felicidade. Todas as abordagens sobre o desenvolvimento

consideram esses e outros aspectos, conjugando-os e escalonando-os em maior ou menor

                                                                                                                                                                               
suite, à approvisionner l’Europe en sucre, en cacao, en café, en coton. Enfin, sur le plan des idées, la
découverte de ce continent nouveau achèvera de détruire l’image médiévale du monde. (...) Pour les Indiens
eux-mêmes, en revanche, les conséquences de la conquête seront catastrophiques” (DELACAMPAGNE,
Christian. Histoire de l’esclavage: de l’Antiquité à nos jours. Paris: Librairie Générale Française, 2002, p.
143).
1102 BUENO, Eduardo. Apresentação: O Genocídio de Ontem e Hoje. In LAS CASAS, Bartolomé de. O
Paraíso Destruído: a sangrenta história da conquista da América Espanhola. Porto Alegre L&PM, 2007, pp.
9-13.
1103 “The need to protect indigenous peoples from the negative impacts of development projects has been
recognized by Governments and multilateral development organizations including the World Bank”
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, § 19).
1104 Sobre a mortandade dos índios na América, vide, dentre outros: CHARNY, Israel W. (dir.). Le livre Noir
de L’humanité: Encyclopédie Mondiale des Génocides. Toulouse: Éditions Privat, 2001, pp. 85-92.
1105 “(...) pois a importância cotidiana dos povos indígenas, na América Latina, tem aumentado
significativamente. Muitos ramos da economia não mais se desenvolvem sem a participação dos mais de 30
milhões de indígenas latino-americanos” (ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago.
Multiculturalismo e Direito à Autodeterminação dos Povos Indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 2008, pp. 75-76).
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grau de importância e prioridade, a partir do que emanam as diversas variações ideológicas

existentes.

Entretanto, como já anotado quando estudamos o direito ao desenvolvimento dos povos,

em decorrência da liberdade conferidas às pessoas e às suas coletividades, e da

conseqüente existência de diferentes percepções e experiências, não é possível um único

modelo de desenvolvimento1106. Nessa mesma linha, cabe trazer a lume a advertência de

Celso Furtado no sentido de que é muito difícil entender o desenvolvimento como

fenômeno de validade universal, pretensão que teria o mesmo fundamento da tentativa de

construir uma escala de valores que servisse de padrão único para todas as sociedades.

Observou o autor, ainda, que a quase totalidade das sociedades contemporâneas confere

prioridade muito alta à disponibilidade de um conjunto de bens materiais, cujo acesso se

confunde com a forma moderna de vida1107.

A partir do momento em que se chegou à conclusão de que o desenvolvimento não poderia

ser um mero sinônimo de industrialização da sociedade, os esforços foram dirigidos à

busca de modelos alternativos, que, como vimos, passaram a qualificar o termo

desenvolvimento, originando, por exemplo, a noção de desenvolvimento sustentável. Nesse

contexto, a adoção de propostas e modelos específicos de desenvolvimento sustentável

voltados para as minorias étnicas, especialmente para os grupos indígenas, ganhou força

principalmente a partir dos anos 70, quando começou a surgir um novo indigenismo, com

base na autonomia e na defesa da identidade cultural, abandonando-se as antigas premissas

assimilacionistas1108. Esse movimento é objeto de estudo na antropologia, onde recebe a

denominação de etnodesenvolvimento1109.

O etnodesenvolvimento insere-se no bojo da já mencionada idéia de desenvolvimento

alternativo para os países do terceiro mundo, tendo em vista a comprovação da ineficácia

                                                          
1106 PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direitos Humanos e Desenvolvimento: a Contribuição das Nações
Unidas. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, PERRONE-MOISÉS, Cláudia (orgs.). O Cinqüentenário da
Declaração Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999, p.
190.
1107 FURTADO, CELSO. Teoria e Política do desenvolvimento econômico. 10ª edição. São Paulo: Paz e
Terra, 2000, p. 107.
1108 Sobre o novo indigenismo, vide MARTINEZ, Juan Daniel Oliva. La Cooperación Internacional con los
Pueblos Indígenas: desarrollo y derechos humanos. Madrid: Cideal, 2005, pp. 198 e ss.
1109 AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 29-31.
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da estratégia de simples imitação dos países desenvolvidos1110. Como vimos, o

desenvolvimento alternativo é uma opção à concepção tradicional de desenvolvimento, e se

inspira em valores como igualdade e cidadania, buscando a inclusão plena de setores que

se encontram à margem da produção e do usufruto dos resultados do desenvolvimento, o

qual passa a ser limitado e subordinado a imperativos não econômicos. Além disso, um dos

marcos do paradigma de desenvolvimento alternativo é a substituição da concepção

tradicional de que os projetos de desenvolvimento econômico são realizados a partir de

cima (top-down development) pelo modelo de desenvolvimento de base, ou seja, realizado

de baixo para cima (bottom-up development), deslocando-se o poder decisório para os

sujeitos coletivos da sociedade civil, ou seja, as comunidades marginalizadas, as quais

passam a serem consideradas como sujeitos do desenvolvimento, e não mais meros objetos

dele1111.

Talvez o primeiro marco importante desse novo movimento tenha sido a Declaração de

Barbados, de 1971, subscrita por especialistas em questões indígenas da área da

antropologia, do Direito e da sociologia. Aquele documento reafirma o direito dos povos

indígenas a experimentarem seus modelos próprios de autogoverno, desenvolvimento e

defesa, chamando ainda a atenção para o fato de que a especificidade sociocultural dessas

populações pode abrir vias alternativas àquelas já utilizadas pela sociedade nacional1112.

Um dos principais teóricos sobre o etnodesenvolvimento foi Rodolfo Stavenhagen, para

quem a abordagem do desenvolvimento alternativo possui algumas características

próprias: a) volta-se à satisfação das necessidades básicas, devendo ser discutido como e

por quem estas serão definidas; b) prioriza uma visão interna ou endógena, respondendo

antes às necessidades coletivas e sociais do país do que ao sistema internacional; c) utiliza

e aproveita as tradições culturais existentes como fenômenos propulsores do

desenvolvimento, ao invés de rejeitá-las como se fossem obstáculos a serem superados; d)

respeita o meio ambiente; e) lança mão dos recursos naturais, técnicos e humanos locais,

orientando-se no sentido da autosustentação; f) pretende ser mais participante do que

tecnocrático, estimulando a participação do povo em todos os níveis do processo de

                                                          
1110 O desenvolvimento alternativo foi visto quando estudamos o fenômeno do desenvolvimento, no capítulo
2.
1111 SANTOS, Boaventura de Souza, RODRÍGUEZ, César. Para ampliar o cânone da produção. In
SANTOS, Boaventura de Souza (org.). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, pp. 46-47.
1112 MARTINEZ, Juan Daniel Oliva. La Cooperación Internacional con los Pueblos Indígenas: desarrollo y
derechos humanos. Madrid: Cideal, 2005, pp. 198-199.
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desenvolvimento1113. Para o citado autor, o etnodesenvovimento é um processo dinâmico e

criativo que libera energias coletivas para o desenvolvimento das minorias, pois considera

as suas peculiaridades ao incluir o fator étnico nas questões desenvolvimentistas,

contrapondo-se assim frontalmente ao modelo clássico de desenvolvimento, que busca ou

resulta em etnocídio, entendendo-se este como uma política de destruição da identidade

cultural de um grupo étnico1114. Na percepção de Stavenhagen, portanto, o

etnodesenvolvimento preserva o elemento diferenciador do grupo indígena, ou seja, a sua

etnicidade. De fato, o desenvolvimento, especialmente quando entendido no seu conceito

estreito de crescimento econômico e industrialização, tem sido historicamente um processo

homogeneizante, que conduz à desaculturação, acabando com as diferenças culturais e

promovendo o etnocídio1115. Como se percebe, o etnodesenvolvimento se contrapõe ao

crescimento desenraizado, que, como vimos1116, anula ou despreza identidades culturais,

tendo sido citado pelo Relatório do Desenvolvimento Humano de 1996 como uma situação

na qual o crescimento não é um dado positivo.

Outro autor importante para o tema é Guilhermo Bonfil Batalla, cuja difundida definição

de etnodesenvolvimento o afirma como o exercício da capacidade social dos povos

indígenas para construir seu futuro, aproveitando sua experiência histórica e os recursos

reais e potenciais de sua cultura, de acordo com projetos definidos segundo seus próprios

valores e aspirações. Isto é, a capacidade autônoma de uma sociedade culturalmente

diferenciada para guiar seu desenvolvimento1117.

Dessa forma, as sociedades indígenas e as comunidades tradicionais em geral, não mais

podem ser vistas como ameaças, obstáculos ou entraves ao desenvolvimento1118, mas sim

                                                          
1113 STAVENHAGEN, Rodolfo. Etnodesenvolvimento: uma dimensão ignorada no pensamento
desenvolvimentista. In Anuário Antropológico, nº 84. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985, pp. 17-20.
1114 STAVENHAGEN, Rodolfo. Etnodesenvolvimento: uma dimensão ignorada no pensamento
desenvolvimentista. In Anuário Antropológico, nº 84. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985, pp. 11-44.
Sobre etnocídio, inclusive quanto aos seus pontos de aproximação e diferenciação quanto ao genocídio, vide
também: CLASTRES, Pierre. Arqueologia da Violência: pesquisas de antropologia política. São Paulo:
Cosac & Naify, 2004, pp. 81-92; ALENCAR, José Maria, BENATTI, José Helder. Os crimes contra etnias e
grupos étnicos: questões sobre o conceito de etnocídio. In SANTILLI, Juliana (coord.). Os direitos indígenas
e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, pp. 207-224.
1115 Nesse sentido, vide JARDIM, Antonio de Ponte. Considerações sobre o desenvolvimento. In MARCIAL,
Danielle, ROBERT, Cinthia, SÉGUIN, Elida (coords.). Direito do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2000, pp. 71-81.
1116 Quando estudamos o fenômeno do desenvolvimento, no capítulo 2.
1117 Batalla, Guillermo Bonfil. El Etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas y de organización. In
Bonfil, Ibarra y Varese (eds.). América Latina: Etnodesarrollo y Etnocidio. São José da Costa Rica:
Ediciones FLACSO, 1982, p. 133.
1118 “Sin embargo, esta diversidad ha sido hasta recientemente una realidad mal conocida y perversamente
ocultada por unas naciones-Estado liberales que han querido configurarse como monoétnicas o mestizas en el
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como sujeitos ativos, participantes e beneficiários dele. Fecham-se assim todas as portas

para políticas de assimilação forçada e de etnocídio, ou genocídio cultural.

Nesse mesmo sentido é a Declaração de San José Sobre Etnocídio e Etnodesenvolvimento

na América Latina, adotada em 19811119. A Declaração afirma o etnodesenvolvimento

como um direito inalienável dos povos indígenas, e o define como a ampliação e

consolidação das esferas da cultura própria, mediante o fortalecimento da capacidade

autônoma de decisão de uma sociedade culturalmente diferenciada para guiar seu próprio

desenvolvimento e o exercício da autodeterminação, o que implica não só em uma

organização eqüitativa e própria do poder, mas, também, que o grupo étnico seja uma

unidade político administrativa com autoridade sobre seu próprio território e capacidade

de decisão nos âmbitos que constituem seu projeto de desenvolvimento, dentro de um

processo de crescente autonomia e autogestão.

Nessa ótica, portanto, o paradigma do etnodesenvolvimento exige que as comunidades

indígenas sejam as gestoras efetivas do seu próprio desenvolvimento, bem como que

possuam autonomia sobre suas terras e os recursos naturais nelas existentes, definindo elas

próprias os projetos a serem desenvolvidos à luz da sua cultura, dos seus valores e das suas

aspirações.

Ao nosso ver, o etnodesenvolvimento deve incluir necessariamente um diálogo sobre o

significado do que seja desenvolvimento. Como já vimos, conforme Boaventura de Souza

Santos todas as culturas são relativas e pretendem assegurar que seus valores e

preocupações próprios sejam válidos em todos os contextos possíveis1120. Essa constatação

explica a tendência histórica em afirmar as necessidades básicas e as escalas de valores

                                                                                                                                                                               
sentido de desindianizadas y desnegrificadas. Las diferentes poblaciones indias, afroamericanas, caribes,
orientales, etc., no han sido valoradas en sus especificidades ni en sus aportes a la construcción nacional,
sino, por el contrario, han recibido el estigma y la culpabilización del atraso y el subdesarrollo del país”
(BASTOS, Santiago, CAMUS, Manuela. Multiculturalismo y pueblos indígenas: reflexiones a partir del
caso de Guatemala. In Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, vol. I, n° 1, São José da Costa Rica:
Ediciones FLACSO, julho 2004.p. 89).
1119 A Declaração de San José, conhecida também como Declaração da Costa Rica sobre Etnocídio e
Etnodesenvolvimento na América Latina, foi aprovada no final de um evento promovido pela Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais – FLACSO, sob os auspícios da UNESCO, entre os dias 07 e 11 de
dezembro de 1981, que contou com a participação de aproximadamente cinqüenta líderes indígenas,
acadêmicos e membros de governos e de organismos internacionais. O texto completo foi reproduzido no
Brasil em CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, pp. 199-201, bem como no Anuário Antropológico, nº 81. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1982, pp. 15-18.
1120 SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In SANTOS,
Boaventura de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, pp. 429-458.
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ditas civilizadas como uma espécie de padrão ideal a ser alcançado para a qualidade de

vida, o bem-estar e a felicidade de todos. Qualidade de vida, bem-estar e felicidade,

amplamente considerados, são preocupações isomórficas, ou seja, que estão presentes em

todas as culturas, mesmo que expressas em diferentes linguagens.

Da mesma forma, também é uma preocupação isomórfica o desenvolvimento, que, de

maneira bastante simplificada, é um processo em direção a esses objetivos. Porém, nem

sempre a linguagem sobre o desenvolvimento obedecerá ao padrão comum. Como lembra

Norbert Rouland, em muitas línguas sequer há equivalente à palavra desenvolvimento,

substituída por expressões que denotam uma visão diferente do mundo1121, o que torna

ainda mais necessário pugnar por uma visão pluralista de desenvolvimento, sob pena de se

cair na tentação do etnocentrismo. Nessa perspectiva, o desenvolvimento constitui um forte

topoi em todas as culturas, e a partir do momento em que há pretensão de interferir nesse

processo é preciso abrir um diálogo intercultural sobre o seu exato significado. A hipótese

contrária, ou seja, a imposição da visão de desenvolvimento a partir da sua avaliação

civilizada, teria um nítido pendor etnocêntrico e assimilacionista.

Além disso, é preciso anotar que as categorias normalmente utilizadas nos estudos dos

problemas econômicos exigem certas adaptações para serem aplicadas às comunidades

tradicionais indígenas. Aliás, não raro a visão civilizada da economia indígena é repleta de

graves equívocos causados pela falta de adaptação dos conceitos acadêmicos clássicos à

realidade dos grupos tradicionais. Pierre Clastres, por exemplo, na esteira de Sahlins,

observa, quanto à economia de subsistência, que a percepção de que a economia primitiva

é uma economia da miséria se trata de um ledo engano: ao contrário, a sociedade tida

como primitiva pode ser até mesmo apontada como a primeira sociedade de abundância,

bastando observar que ela utiliza os estoques na própria natureza1122. Isso significa que até

mesmo o estudo dos grupos indígenas deve considerar o seu próprio modo de compreender

a economia e o desenvolvimento, sob pena de serem cometidos erros crassos.

Deve ser aplicado, portanto, o já citado imperativo transcultural que integra o pensamento

de Boaventura de Souza Santos sobre a concepção multicultural dos direitos humanos:

temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser

                                                          
1121 ROULAND, Norbert. Aux Confins du Droit. Paris: Éditions Odile Jacob, 1991, p. 186.
1122 CLASTRES, Pierre. Arqueologia da Violência: pesquisas de antropologia política. São Paulo: Cosac &
Naify, 2004, pp. 178-179.
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diferentes quando a igualdade nos descaracteriza1123. As comunidades indígenas têm o

direito de pensar o desenvolvimento de maneira diferente, pois o seu entendimento à luz do

padrão tido como civilizado pode descaracterizá-las culturalmente.

É necessário reconhecer ser possível que o desenvolvimento seja visto a partir de outros

paradigmas que professem alternativas diferentes de qualidade de vida, bem-estar e

felicidade1124. As sociedades que não partilham do pensamento dito civilizado, ou de uma

forma de vida compreendida como sendo moderna, como é o caso das minorias culturais

indígenas, têm uma visão própria de qualidade de vida, necessidades básicas, bem-estar e

felicidade que obedece a paradigmas distintos daquele usualmente utilizado. Para citar

apenas um exemplo, o povo Maya, da Guatemala, fez questão de deixar expresso que na

sua concepção o desenvolvimento é vinculado a questões espirituais, significando ter

acesso a lugares sagrados como forma de atingir um equilíbrio com o Ajau (que deu vida),

com a natureza e com seus ancestrais, consistindo não na exploração dos outros, mas sim

na ajuda e solidariedade para com eles1125. O conceito de pobreza, de outro lado, não se

aplica a grupos cujos membros recebem bens em quantidade e qualidade semelhantes,

como ocorrem em muitas sociedades indígenas, as quais normalmente não são

caracterizadas como sociedades de consumo nem prezam a acumulação de bens

materiais1126. A arena dos debates recebe assim uma visão própria de mundo, dissonante

dos paradigmas e conceitos que rondam e formatam o pensamento dito civilizado. Nesse

contexto, diante da enorme diversidade humana existente no planeta o fenômeno do

                                                          
1123 SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In SANTOS,
Boaventura de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 458.
1124 São muitos os textos que se referem ao modo diferente de pensar dos grupos indígenas em relação aos
mais diversos temas. Como exemplo, cite-se o seguinte trecho do Relatório da Conferência do Cairo de 1994:
“Los indígenas tienen una visión característica y de suma importancia de las relaciones entre población y
desarrollo, que suele diferir considerablemente de las de las poblaciones con las que viven dentro de las
fronteras nacionales” (A/CONF.171/13, § 6.21).
1125 E/CN.4/Sub.2/2001/17, § 22. A necessidade de assegurar uma visão própria de desenvolvimento dos
povos indígenas tem sido objeto de debate das Nações Unidas. O mesmo documento citado contém, ainda,
outros depoimentos de grupos indígenas sobre a sua concepção de desenvolvimento, bem como a opinião de
membros do Grupo de Trabalho Sobre Populações Indígenas acerca do tema, todos eles condenando a
imposição de formas pré-concebidas de desenvolvimento, ocidentais ou eurocêntricas, em relação ao resto do
mundo e às populações indígenas (§§ 17 a 24).
1126 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, p. 29. A mesma
autora dá como exemplo o fato de que quando há excesso de produção em uma família ou comunidade
integrante dos índios Sunamá geralmente outros membros do mesmo grupo são chamados para partilhar (op.
cit., p. 35). E, embora seja pouco ético se apropriar do produto das roças de outrem, “isso não significa que
são negados alimentos a quem tem fome; indica, sim, que quem plantou é dono do produto, e esse fato deve
ser respeitado. Porém, todo anfitrião dá carta branca a qualquer visitante para se servir de sua roça” (op. cit.,
p. 35).
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desenvolvimento nem sempre deverá ser compreendido à luz do paradigma dominante,

civilizado, pois isso pode descaracterizar as demais culturas.

Trata-se, assim, de assegurar a liberdade dos grupos étnicos indígenas de viver e buscar o

seu bem-estar e a sua felicidade conforme seus próprios padrões de necessidades básicas e

suas respectivas escalas de valores. Só através da liberdade, tão cara à já estudada

concepção de Amartya Sen sobre o desenvolvimento, será respeitado o direito à diferença.

Imaginar que eles devem perseguir o desenvolvimento unicamente a partir dos moldes

ditos civilizados seria podar-lhes a liberdade de serem diferentes, ainda que se tenha a

melhor das intenções.

Isto não significa, entretanto, que o modo de viver e as necessidades básicas dos grupos

indígenas, bem como a sua noção de qualidade de vida e felicidade, não possam ser

afetados a partir do contato interétnico e intecultural. Certamente desse processo surgem

novas necessidades de consumo, em maior ou menor intensidade em cada um dos grupos

em contato, tema que inclusive é objeto de diversos estudos na antropologia. Como se

sabe, a cultura não é estática, e sim dinâmica, sofrendo mutações por meio de influências

internas ou externas, estas últimas causadas pelo contato com outros sistemas culturais, ou

seja, com diferentes formas de viver1127. Há diversos exemplos históricos de bens que

foram incorporados às necessidades básicas de muitos grupos indígenas, como facões,

foices, anzóis e enxadas. Bens e serviços mais avançados tecnologicamente do que estes

também podem ser considerados desde logo ou no futuro como necessidades básicas dos

índios, a exemplo de carros, televisores, educação superior, medicina de ponta, dentre

outros. A decisão sobre quais os bens e serviços que devem ser incorporados à cultura

tribal deve pertencer ao âmbito interno de cada grupo, não podendo ser imposta pela visão

de terceiros1128.

Políticas públicas direcionadas a um modelo único de desenvolvimento, que desconsidere

as diferenças étnicas e culturais, podem constituir processos de assimilação forçada. O

modelo de sociedade civilizada e as necessidades básicas respectivas não podem ser

considerados imperiosamente melhores do que as formas de viver tradicionais das

sociedades indígenas, sob pena de se adotar uma visão preconceituosa e etnocêntrica,

baseada numa pretensa superioridade cultural, premissa que não se coaduna com o

                                                          
1127 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2008, pp. 94-101.
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imperativo transcultural construído por Boaventura de Souza Santos, nem tampouco com

o diálogo intercultural e com a visão de liberdade que foram acima mencionados.

O paradigma da assimilação forçada tinha como uma de suas premissas, ainda que nem

sempre colocada de maneira explícita, a presunção de que a sociedade tida como civilizada

era mais avançada do que as tradicionais, especialmente como resultado do domínio e do

progresso científico-tecnológico, razão pela qual era preciso fazer avançar o

desenvolvimento das comunidades indígenas, que se encontravam em um estágio primitivo

de civilização, para que pudessem alcançar os não índios. Exatamente nesse sentido, Celso

Furtado sublinha que uma das projeções possíveis de progresso defende que a expansão

geográfica européia buscava dar aos demais povos da terra, tidos implicitamente como

retardados, uma forma superior de civilização1129. Na prática, o que se convenciona

chamar de progresso representou, em muitas hipóteses, degradação da qualidade de vida

destes povos. Assim, como já mencionado antes1130, a idéia corrente de progresso entrou

em crise especialmente no século XX, tendo seu valor negado por muitos autores1131. Além

disso, o pensamento científico atual já afastou definitivamente a tese da superioridade de

raças, tendo em vista que há uma única raça humana. Como se não bastasse, não se admite

mais a hierarquização das diversas culturas humanas, caminhando-se no sentido da

afirmação da diferença e da alteridade. Nesse contexto, pode-se afirmar que a idéia de que

os índios são inferiores viola até mesmo os princípios morais éticos da humanidade1132.

Por tais razões, os planos e as ações estatais a respeito do desenvolvimento devem levar em

conta as especificidades culturais indígenas, como reconhecido, por exemplo, na Cúpula

Mundial de Copenhagen em 19951133.

O etnodesenvolvimento, assim, exige que cada grupo possa exercitar plenamente sua

liberdade de decidir, à luz da sua cultura, quais bens e serviços e em que proporções

                                                                                                                                                                               
1128 Trataremos do tema quando abordarmos o direito à manutenção da própria cultura.
1129 FURTADO, Celso. Pequena Introdução ao desenvolvimento econômico: enfoque interdisciplinar. São
Paulo: Ed. Nacional, 1980, p. 1.
1130 No capítulo 2, quando estudamos o fenômeno do desenvolvimento.
1131 GRAY, John. Cachorros de Palha: reflexões sobre humanos e outros animais. 4ª edição. Rio de Janeiro:
Record, 2006, pp. 169 e ss. O autor chegar a afirmar que o sistema de caça-coleta tem inúmeras vantagens
para a qualidade de vida em relação à agricultura (p. 171).
1132 “Toda teoria que invoque uma superioridade ou uma inferioridade intrínseca de grupos raciais ou étnicos
que dê a uns o direito de dominar ou de eliminar os demais, presumidamente inferiores, ou que faça juízos de
valor baseados na diferença racial, carece de fundamento científico e é contrária aos princípios morais étnicos
da humanidade” (Declaração Sobre Raça e os Preceitos os Preceitos Raciais da UNESCO, artigo 2°, § 1°).
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constituem necessidades básicas do seu processo de desenvolvimento em direção a uma

melhor qualidade de vida, ao bem-estar e à felicidade1134. Trata-se de se opor à imposição

de que certos bens e produtos necessariamente constituem exigências básicas de toda e

qualquer sociedade. O estilo de vida moderno pode ser considerado um retrocesso. Embora

sabendo que se trata de um lugar comum, não é possível deixar de anotar que nas

coletividades indígenas em geral é praticamente nula a possibilidade de um dos seus

membros grupo ser atingido por uma situação de insegurança alimentar e passar fome se

houver comida na aldeia, ao contrário do que ocorre nas cidades civilizadas. Essa

característica é documentada, por exemplo, nas sociedades indígenas brasileiras desde os

primeiros documentos históricos que buscaram descrever a sua realidade1135, e persiste até

hoje1136. É um verdadeiro truísmo sublinhar que as benesses da civilização têm um preço e

que aqueles que não podem arcar com ele são excluídos. Esses fatores, portanto, podem ser

sopesados e tidos como inaceitáveis, fazendo com que não valha a pena abandonar os

padrões culturais indígenas. No contexto brasileiro vale salientar, nesse sentido, que Darcy

Ribeiro fez questão de observar que um dos mais graves problemas enfrentados pelo antigo

Serviço de Proteção ao Índio – SPI – foi justamente a necessidade de conciliar a economia

tribal coletivista com o sistema de economia individual, altamente competitivo e movido

pela busca de lucro1137.

                                                                                                                                                                               
1133 “(...) we [heads of State and Government] will create a framework for action to: (...) Recognize and
support indigenous people in their pursuit of economic and social development, with full respect for their
identity, traditions, forms of social organization and cultural values” (A/CONF.166/9, § 26, “m”).
1134 Nesse mesmo sentido: “La postura teórica del etnodesarrollo dimensiona el papel rector de la cultura en
la definición de lo que representa socialmente – las abstractas metas – de ‘mejoras en la calidad de vida y el
bienestar social’ –que se propone el desarrollo económico– y en las formas más apropiadas y coherentes para
conseguirlas, según los valores, percepciones y necesidades de las poblaciones locales, así como de sus
procesos históricos particulares”. (COLE, Jorge. Sobre lo plural de las ideas y los discursos de desarrollo
económico local. Estudio de caso del pueblo indígena bribri de Talamanca, Costa Rica. In Revista
Centroamericana de Ciencias Sociales, vol. II, n° 1, São José da Costa Rica: Ediciones FLACSO, julho
2005, p. 137).
1135 Vale transcrever o seguinte excerto de carta escrita na Bahia pelo Padre Manuel da Nóbrega em 1949
para os padres da Companhia de Jesus em Coimbra, Portugal, sobre os hábitos dos índios brasileiros:
“Nenhuma coisa própria têm que não seja comum, o que um tem reparte com os outros, principalmente se
são coisas de comer, das quais nada guardam para o outro dia, nem curam de entesourar riquezas”
(NÓBREGA, Pe. Manuel da. Informação das Partes do Brasil. In HUE, Sheila Moura. Primeiras Cartas do
Brasil [1551-1555]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 39).
1136 “Qualquer caçador que traga um ou mais animais, como anta, queixada, caititu, paca, macacos e não
simplesmente um pássaro pequeno ou uma única cutia, está suprindo não só a sua família, mas os demais
membros da aldeia. (...) A distribuição de alimentos não está, portanto, reduzida a uma simples transação
comercial” (RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 42-
43).
1137 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 232.
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A tomada de consciência do mundo civilizado quanto à incompletude do seu topoi

desenvolvimentista implica, portanto, perceber, por exemplo, que é um absurdo inominável

permitir a fome por razões econômico-financeiras, bem como compreender que outros

grupos culturalmente diferenciados não estão dispostos a correr tais riscos em troca de

televisores ou de outros bens e serviços civilizados. Também torna imperioso aceitar a

importância da diversidade cultural para o desenvolvimento de todos1138. De outro lado, as

comunidades indígenas, também tomando conhecimento da sua incompletude, podem

chegar à conclusão de que existem ganhos relevantes em absorver certos conhecimentos,

artefatos e tratamentos de saúde oferecidos pelo mundo dos não-índios, ainda que isso

interfira e modifique alguns de seus conhecimentos tradicionais. Essas mutações culturais

decorrentes do contato interétnico podem ocorrer em todas as culturas, que, como já visto,

são por natureza dinâmicas. Entretanto, devem se dar por meio de um processo de diálogo

intercultural que se caracterize por um respeito mútuo e aprendizagem recíproca, com

ampla liberdade de parte a parte e sem qualquer espécie de hierarquização das culturas

envolvidas.

Nota-se, assim, que é um aspecto importante do etnodesenvolvimento a necessidade de

diálogo constante entre as etnias envolvidas. Esse diálogo serve não só para solidificar a

aceitação da visão indígena alternativa de desenvolvimento, mas, também, para guiar as

políticas públicas que digam respeito ao desenvolvimento indígena. Nesse sentido, Roberto

Cardoso de Oliveira anota que o novo modelo de desenvolvimento embasado no

etnodesenvolvimento tem como uma de suas características principais o fato de que só é

implementado como resultado de uma negociação voltada à obtenção de um acordo

consensual entre as partes interessadas, ou seja, a comunidade indígena e os representantes

do Estado, o que implica em reconhecer a existência de uma ética procedimental

própria1139.

Segundo Gilberto Azenha, o etnodesenvolvimento indígena possui algumas premissas, ou

questões que devem ser previamente resolvidas para a efetiva implementação de projetos

                                                          
1138 Nessa linha, o Fórum Permanente da ONU Sobre Questões Indígenas, em sua segunda sessão, realizada
em maio de 2003, afirmou ser importante reconhecer a ampla diversidade cultural nos processos de
desenvolvimento, bem como consignou a sua preocupação quanto às práticas de desenvolvimento que não
consideram as características das comunidades indígenas enquanto grupos (E/2003/43). Também a
Declaração e Programa de Ação aprovada na Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em
Viena no ano de 1993 reconheceu a contribuição única dos povos indígenas para o desenvolvimento e
pluralidade da sociedade (A/CONF.151/26, § 20)
1139 OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Caminhos da Identidade: ensaios sobre etnicidade e multiculturalismo.
São Paulo: Editora UNESP, 2006, pp. 48-49, 52.
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respectivos: a) a segurança territorial, inclusive de maneira a satisfazer as necessidades de

expansão da sociedade indígena; b) a garantia do usufruto exclusivo dos recursos naturais;

c) a identificação da demanda por produtos manufaturados, bem como a garantia dos meios

de obtê-los; d) a equalização do tempo dedicado na geração dos recursos financeiros

necessários à aquisição dos produtos manufaturados; e) a determinação da escala ou do

nível das necessidades derivadas do contato com a sociedade não-índia e a identificação de

como cada grupo indígena fixa ou fixou essa escala; e f) a internalização dos recursos

financeiros provenientes dos canais tradicionais de distribuição e circulação1140.

O mesmo autor anota que o etnodesenvolvimento possui grandes metas ou objetivos a

atingir, os quais serviriam, também, de indicadores do etnodesenvolvimento, em termos de

grupos indígenas brasileiros. O primeiro deles é o aumento populacional, o qual deve vir

acompanhado da necessária segurança alimentar. É preciso, ainda, buscar a melhoria da

escolaridade dos aldeados, na sua língua nativa ou, no caso do Brasil, no português. Outra

meta importante é satisfazer a procura pelos bens produzidos pelos não índios através de

recursos gerados internamente, de maneira não predatória e relativamente independente de

fatores externos do mercado na captação dos recursos financeiros. Finalmente, a sociedade

indígena deve ter o domínio pleno das relações com o Estado e as agências

governamentais1141.

O pensamento de Gilberto Azenha encontra-se em perfeita consonância com o de Darcy

Ribeiro, que identificou desde meados do século passado quatro requisitos mínimos

necessários à sobrevivência de etnias indígenas, os quais, ao nosso ver, estão também

abrangidos pelo etnodesenvolvimento. O primeiro deles é a preservação de um contingente

populacional mínimo para manter as práticas adaptativas e associativas que provêem a

subsistência do grupo. Em segundo lugar, é preciso garantir a capacidade de defesa e de

fuga dos índios, medida necessária para evitar lutas contínuas com outras tribos que os

impeçam de reproduzir e cuidar das suas novas gerações. Extremamente importante é,

também, a manutenção de um território tribal mínimo, protegido das ameaças de

                                                          
1140 AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, p. 32.
1141 AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, p. 32.
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desalojamento e capaz de prover autonomamente a subsistência e manter o convívio

comunitário. O último requisito, porém não menos necessário, é a continuidade dos corpos

de crenças e valores, ainda que passem por redefinições.

Uma vez atendidos esses requisitos, o etnodesenvolvimento será um importante aliado no

esforço de barrar o processo de transfiguração étnica identificado por Darcy Ribeiro.

Segundo o autor, as ações voltadas à integração dos índios normalmente resultam na sua

marginalização e exclusão social, pois eles são admitidos apenas nas esferas mais pobres

da sociedade. Além disso, são afastados das suas referências culturais próprias,

transformando-se no que Darcy Ribeiro denominou de índio genérico, como já afirmado.

Esse fenômeno não ocorre apenas no Brasil, mas também em praticamente todas as nações,

mesmo as mais ricas1142, e é objeto de preocupação do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento1143.

Rodolfo Stavenhagen, que como já dito acima foi um dos principais teóricos responsáveis

pelo conceito de etnodesenvolvimento, estudou, na condição de Perito Especial sobre a

situação dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais dos Povos Indígenas da ONU,

a questão do desenvolvimento indígena à luz da abordagem de desenvolvimento baseada

nos direitos humanos. Esta abordagem, segundo a qual a realização dos direitos humanos

deve ser o objetivo do desenvolvimento, identifica os índios como sujeitos de direitos,

inclusive de natureza coletiva, e não apenas como componentes de um grupo que é alvo de

políticas públicas desenvolvimentistas. Segundo Stavenhagen, a Declaração de Direitos

dos Povos Indígenas complementa e enriquece com seus princípios o conteúdo de outros

instrumentos internacionais, como a Convenção nº 169 da OIT, e, além disso, estes

                                                          
1142 “Australia, New Zealand, Canada and the United States are among the world’s wealthiest nations. It is an
often noted irony – and an occasional source of embarrassment to the governments of these countries – that
the Indigenous peoples within their borders are in each case among their poorest citizens. The irony is either
explained away or made all the greater, depending on your frame of mind, by the fact that the wealth of these
countries has been built substantially on resources taken from these peoples, whose poverty – in the grand
scheme of things – is a recent creation” (CORNELL, Stephen. Indigenous Peoples, Poverty and Self-
Determination in Australia, New Zealand, Canada and the United States. Tucson/Cambridge: Native Nations
Institute for Leadership, Management, and Policy; Harvard Project on American Indian Economic
Development. Joint Occasional Papers on Native Affairs, n° 2006-02, 2006, p. 7). Segundo estudo da
Organização das Nações Unidas, uma das conseqüências dos poderes coloniais sobre os povos indígenas foi a
extrema pobreza na qual muitos deles vivem nos dias de hoje (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/14, §§ 2 a 5).
1143 “Os povos indígenas são proponentes e representativos da diversidade cultural da humanidade.
Historicamente, porém, os povos indígenas têm sido marginalizados por sociedades dominantes e têm
enfrentado, freqüentemente, a assimilação e o genocídio cultural. Nas sociedades multiculturais que crescem
à sua volta, os povos indígenas procuram o fim dessa marginalização e da vida na periferia” (MAGGA, Ole
Henrik. Povos indígenas e desenvolvimento. In Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 91).
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princípios fundamentam os conteúdos e procedimentos do desenvolvimento no contexto

dos povos indígenas, que conforme anota o perito da ONU deverá ser: a) endógeno: surge

dos próprios povos e comunidades indígenas para fazer frente a necessidades da

coletividade; b) participativo: tem que contar com o consentimento livre e informado dos

povos e das comunidades indígenas, que devem participar em todas as fases do

desenvolvimento, não se admitindo nenhum projeto imposto de fora; c) socialmente

responsável: deve responder às necessidades identificadas pelos próprios povos e

comunidades indígenas, e reforçar suas próprias iniciativas de desenvolvimento,

promovendo, ao mesmo tempo, o empoderamento dos povos indígenas e em especial das

mulheres indígenas; d) eqüitativo: deve beneficiar por igual a todos os membros, sem

discriminação, e contribuir para reduzir desigualdades e para diminuir a pobreza; e)

autosustentável: deve firmar as bases para uma melhoria progressiva no longo prazo dos

níveis de vida de todos os membros da comunidade; f) sustentável e ambientalmente

equilibrado; g) culturalmente adequado para permitir o florescimento humano e cultural

das pessoas envolvidas; h) submetido à autogestão: os recursos (econômicos, técnicos,

institucionais, políticos) devem ser manejados pelos próprios interessados, através de

formas próprias e provadas de organização e participação; i) democrático: deve contar com

o apoio de um Estado democrático comprometido com o bem-estar de sua população,

respeitoso da multiculturalidade, e que tenha vontade política para proteger e promover os

direitos humanos de todos seus cidadãos, e especialmente dos povos indígenas; j) exigível:

os atores responsáveis pelo desenvolvimento devem ser capazes de prestar contas claras à

comunidade e à sociedade em seu conjunto1144.

Tendo em vista tudo o quanto acima exposto, podemos sintetizar os principais aspectos a

serem atendidos pelo etnodesenvolvimento indígena nos seguintes pontos, todos eles

interconectados: a) a possibilidade de manutenção do elemento cultural diferenciador,

ainda que no contexto de contato interétnico; b) a afirmação de um entendimento próprio

indígena sobre o significado do desenvolvimento, bem como acerca da qualidade de vida,

das necessidades básicas, do bem-estar e da felicidade; c) a preservação do poder decisório

das comunidades indígenas sobre os produtos e serviços não índios que devem ser

incorporados à vida tribal; d) a existência dos recursos financeiros necessários à obtenção

desses bens e serviços, especialmente por meio de projetos de autosustentabilidade; e) a

garantia da posse das terras indígenas, bem como do usufruto dos bens e recursos naturais

                                                          
1144 A/HRC/6/15, §§ 17 e 18.
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nelas existentes; f) os meios necessários à preservação ou ao aumento da população

indígena, inclusive aqueles relativos aos cuidados com saúde; g) a capacitação dos

membros das comunidades indígenas, através de educação diferenciada, inclusive para

participarem ativamente de todos os processos decorrentes da integração.

2.4. A face jurídica do etnodesenvolvimento indígena: o direito ao desenvolvimento

das comunidades indígenas

Assim como ocorre com o fenômeno do desenvolvimento, o etnodesenvolvimento também

se relaciona com o Direito, o que pode ocorrer de diversas formas.

Em primeiro lugar, a difusão dos conceitos relacionados ao etnodesenvolvimento pode ser

um fator de transformação da sociedade e, conseqüentemente, do direito positivo. O

etnodesenvolvimento fortaleceu o processo de abandono das centenárias políticas de

assimilação forçada em toda a América, em cujas bases se encontravam premissas como a

inferioridade da cultura indígena, e isso repercutiu no direito positivo. A Argentina, por

exemplo, cuja Constituição de 1853 chegou a determinar a promoção da conversão dos

índios ao catolicismo, editou, em 30 de setembro de 1985, a Lei n° 23.302, que criou o

Instituto Nacional de Assuntos Indígenas e declarou ser de interesse nacional a atenção e o

apoio aos aborígines e às comunidades indígenas existentes no país, assim como a sua

defesa e desenvolvimento para sua plena participação no processo socioeconômico e

cultural da Nação, respeitando seus próprios valores e modalidades. A mesma lei

determinou, ainda, que fossem implementados planos voltados ao acesso dos índios à

propriedade da terra e ao fomento de sua produção agropecuária, florestal, mineral,

industrial ou artesanal em quaisquer de suas especializações, e a preservação de suas

pautas culturais nos planos de educação e a proteção da saúde de seus integrantes1145. Além

disso, a Constituição daquele Estado, no texto aprovado em 1994, passou a reconhecer a

preexistência étnica e cultural dos seus povos indígenas, garantindo-lhes o respeito à sua

                                                          
1145 Artigo 1° da Lei n° 23.302/1985 da Argentina. Disponível em
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=23790, acesso em 02/09/2008. A lei em
comento sofreu algumas modificações em seu texto original, dentre as quais aquelas promovidas pela Lei
24.071, que sancionou com força de lei a Convenção 169 da OIT, bem como pelas disposições do artigo 75,
inciso 17, da atual Constituição Nacional.
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identidade, o direito a uma educação bilíngüe e intercultural, a personalidade jurídica de

suas comunidades, a posse e a propriedade comunitárias das terras que tradicionalmente

ocupam, bem como a entrega de outras aptas e suficientes para o desenvolvimento

humano, e, ainda, a participação na gestão dos seus recursos naturais e nos demais

interesses que os afetem. Nota-se, assim, a clara influência do paradigma do

etnodesenvolvimento nos novos marcos legais daquele país, o que também ocorreu no

Brasil, especialmente com a Constituição de 1988, como veremos nesse trabalho.

O direito positivo, de sua vez, pode influenciar fortemente de maneira favorável ou não o

cumprimento dos propósitos do etnodesenvolvimento. A visão que o ordenamento jurídico

positivo adota da igualdade e a previsão dos direitos a ela relacionados, por exemplo,

podem ser fatores determinantes na consecução dos objetivos do etnodesenvolvimento.

Nesse ponto, a adoção apenas da igualdade formal pura, fazendo tabula rasa das diferenças

culturais, certamente constitui um grave óbice. Porém, se o direito positivo agasalhar a

igualdade material, abarcando as duas projeções da justiça, redistributiva e de

reconhecimento de identidades, teremos um forte elemento propulsor. Nesse sentido, os

passos dados pela Argentina e pelo Brasil, acima mencionados, foram bastante positivos

para o etnodesenvolvimento, que se trata de um processo contínuo. No Chile, embora a sua

Constituição seja omissa em relação aos direitos indígenas, foi promulgada em 1993 a Lei

de Desenvolvimento Indígena, a qual criou a Corporação Nacional de Desenvolvimento

Indígena – CONADI, como organismo encarregado de, entre outras atribuições, promover,

coordenar e executar a ação do Estado em favor do desenvolvimento integral das pessoas e

comunidades indígenas, especialmente nos planos econômico, social e cultural, bem como

de impulsionar sua participação na vida nacional1146.

Some-se a essas observações o fato de que o etnodesenvolvimento pode ser visto como um

direito subjetivo das comunidades indígenas, dentro da perspectiva da aceitação de novos

direitos vinculados ao desenvolvimento. Saliente-se que a doutrina reconhece que os povos

indígenas são sujeitos ativos ou credores do direito ao desenvolvimento, inclusive

apontando os problemas que são próprios desses grupos1147. Em outras palavras, o

etnodesenvolvimento pode ser objeto de direito, ou, mais especificamente, uma projeção

ou decorrência do direito ao desenvolvimento. Da mesma forma que o fenômeno do

                                                          
1146 Lei n° 19.253, de 05 de outubro de 1993, artigo 39.
1147 SÁNCHEZ, Nicolás Angulo. El derecho al desarrollo frente a la mundialización del mercado:
conceptos, contenido, objetivos y sujetos. Madrid: IEPALA, 2005, pp. 184-190.
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desenvolvimento admite variações relativas às diferenças culturais, sua projeção jurídica,

qual seja o direito ao desenvolvimento, também deve sofrer as necessárias adaptações para

proteger adequadamente essas mesmas diferenças. É possível afirmar, assim, um direito ao

desenvolvimento próprio das comunidades indígenas, que constitui a expressão jurídica do

etnodesenvolvimento. Essa conclusão se ajusta perfeitamente às características de uma

sociedade pluralista e democrática, na qual o Direito, de maneira simultânea, deve cumprir

duas tarefas básicas: realizar o projeto de vida da maioria e buscar formas de preservar os

projetos de vida alternativos1148.

Como já dito, não há uma concepção única de desenvolvimento, e o direito ao

desenvolvimento deve se ajustar a essa constatação. Essas observações são sustentadas

pela doutrina e por documentos das Nações Unidas. Asbjorn Eide em 1979 já defendia a

tese de que depois do indivíduo a prioridade do direito ao desenvolvimento deveria se

voltar para os grupos subnacionais, que cooperam entre si em matéria cultural e

econômica, especialmente aqueles cujos membros vivem juntos territorialmente, como é o

caso dos povos indígenas, que possuem uma visão diferente do desenvolvimento em

relação à sociedade que os rodeia1149. Saliente-se que à mesma época já se entendia que

dentre os fatores a serem considerados na formação do direito ao desenvolvimento deveria

estar a identidade cultural1150, e que os grupos indígenas podem preferir viver de um jeito

mais simples, porém mais satisfatório do que aquele da população majoritária, não sendo

possível que esta última determine as formas de utilização dos recursos naturais e a

estrutura da economia em relação aos índios1151.

No Brasil, Carlos Frederico Marés de Souza Filho destaca que cada povo deve ter um

conceito próprio de direitos econômicos e sociais, baseados em sua cultura, crenças e

sonhos coletivos, pois se assim não for tais direitos não seriam mais do que o direito a

gozar o desenvolvimento conforme os padrões capitalistas, ou seja, a partir do paradigma

                                                          
1148 GALUPPO, Marcelo Campos, BASILE, Rafael Faria. O princípio jurídico da igualdade e a ação
afirmativa étnico-racial no Estado Democrático de Direito: O problema das cotas. In Revista de Informação
Legislativa, Brasília a. 43 n. 172 out./dez. 2006, p. 101.
1149 EIDE, Asborjn. Maldevelopment and “the right to development”: a critical note with a constructive
intent. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop,
16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979, p. 415.
1150 Cf. D. Goulet. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque
Workshop, 16-18 octobre 1979, Partie III: Résume des Débats. Haia: Académie de Droit International de la
Haye, 1979, p. 131.
1151 EIDE, Asborjn. Maldevelopment and “the right to development”: a critical note with a constructive
intent. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le droit au développement au plan international. Colloque Workshop,
16-18 octobre 1979. Haia: Académie de Droit International de la Haye, 1979, pp. 402, 415.
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da cultura dominante, o que constitui certamente uma forma de colonialismo. Conforme o

autor citado, o único princípio verdadeiramente universal seria a liberdade, por meio da

qual cada povo deve viver conforme seus próprios usos e costumes1152. Esse modo de

pensar, ao nosso ver, coaduna-se com a perspectiva de um direito ao desenvolvimento

específico para as comunidades indígenas, com base em um entendimento singular do

significado do desenvolvimento, entoado à luz da cultura e do modus vivendi indígena, e

que se proponha a afirmar e conduzir o processo de etnodesenvolvimento. Também

Ricardo Antônio Lucas Camargo notou que o desenvolvimento no contexto jurídico-

econômico indígena é absolutamente diverso do desenvolvimento da civilização

ocidental1153.

Logo após a adoção da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento em 1986,

documentos das Nações Unidas começaram a se referir ao direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas. Vale citar, como exemplo, as conclusões do Seminário das

Nações Unidas Sobre os Efeitos do Racismo e a Discriminação Racial nas Relações

Sociais e Econômicas Entre Populações Indígenas e Estados, realizado em Genebra entre

os dias 16 e 20 de janeiro de 1989, dentre as quais encontramos a necessidade urgente do

pleno reconhecimento o direito ao desenvolvimento indígena, bem como a participação e

consentimento dos povos indígenas na seleção, planejamento, implementação e avaliação

dos projetos de desenvolvimento, em consonância com o direito indígena de usufruir e

controlar suas próprias terras e recursos1154. No mesmo documento constou que o direito ao

desenvolvimento foi reconhecido como um direito individual e de grupos, porém as

políticas, os planos e os projetos estatais a ele vinculados geralmente não trazem

disposições expressas sobre os povos indígenas, ora por negligência, ora por medo de

reconhecer os direitos desses grupos. Conclui, assim, ser necessário incorporar os

interesses indígenas às políticas, planos e projetos de desenvolvimento dos Estados,

                                                          
1152 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. A Universalidade Parcial dos Direitos Humanos. In
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi, VIDAL, Lux Boelitz, FISCHMANN, Roseli (orgs.). Povos Indígenas e
Tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2001, p. 259.
1153 CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. O direito ao desenvolvimento, a sociedade ocidental e a sociedade
tribal no caso brasileiro. In Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 34, n° 133, jan./mar. 1997, pp.
40.
1154 “Urges full recognition of the indigenous right to development, and the requirement for the full
participation and consent of indigenous peoples in the selection, planning, implementation, and evaluation of
development projects, consistent with the indigenous right to benefit from and control their own lands and
resources” (E/CN.4/1989/22, § 41, “s”).
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alocando os recursos orçamentários necessários e promovendo a implementação e

avaliação em cooperação com os povos indígenas1155.

Ainda a título de exemplo, em 1990 o Relatório da Consulta Global Sobre o Direito ao

Desenvolvimento confirmou não ser possível um modelo único de desenvolvimento diante

da subjetividade acerca do que constitui esse processo, razão pela qual as estratégias

respectivas devem ser determinadas pelas próprias pessoas e adaptadas às suas condições e

necessidades particulares. Ressaltou, ainda, que nenhum modelo de desenvolvimento pode

ser universalmente aplicável a todas as pessoas e culturas, porém deve sempre estar em

conformidade com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos1156. Mas não é só:

fez constar expressamente que os povos indígenas têm sido historicamente vítimas de

atividades realizadas em nome do desenvolvimento nacional, e que a sua participação

direta e o seu consentimento nas decisões relativas aos seus próprios territórios são

essenciais para proteger o seu direito ao desenvolvimento1157.

O Grupo de Trabalho Sobre Populações Indígenas da Organização das Nações Unidas,

em sua 18ª sessão, realizada entre os dias 24 e 28 de julho de 2000, decidiu que a partir da

sessão seguinte passaria a abordar o tema dos povos indígenas e seu direito ao

desenvolvimento, incluindo o direito a participar dos processos de desenvolvimento que os

afetam1158. Esse propósito foi corroborado pela Comissão de Direitos Humanos1159. O

citado Grupo de Trabalho começou então a identificar possíveis questões relacionadas aos

                                                          
1155 “The call for the right to development has been heralded by the 1986 United Nations Declaration on the
Right to Development which defines it as a right pertaining to individuals and groups (...). Concretely this
right entails more realistic and responsive development planning and action at both the national and
international levels, and is interlinked with basic human needs as well as popular participation. (...) This right
should not be advocated in a vacuum, it is conditioned by realistic national development policies and plans,
and implementation thereof. It should be noted that many developing countries have five-year national
development plans which provide for the path to development. Generally, they do not make express
provisions for indigenous rights, partly through neglect and partly through fear of according too high priority
to indigenous rights. There is thus more room to incorporate indigenous interests into these plans, allocate
appropriate budgets, and ensure implementation and evaluation in co-operation with the indigenous groups”
(MUNTARBHORN, Vitit. Realization of Indigenous Social Rights. In E/CN.4/1989/22, Annex III,
Background Papers, p. 29).
1156 “What constitutes ‘development’ is largely subjective, and in this respect development strategies must be
determined by the people themselves and adapted to their particular conditions and needs. No one model of
development is universally applicable to all cultures and peoples. All development models however, must
conform to international human rights standards” (E/CN.4/1990/9/Rev.l, § 155).
1157 “Indigenous peoples have been throughout history the victims of activities carried out in the name of
national development. Their direct participation and consent in decisions regarding their own territories are
thus essential to protect their right to development” (E/CN.4/1990/9/Rev.l, § 157).
1158 E/CN.4/Sub.2/2000/24, § 205.
1159 Resolução 2001/59, de 29 de abril de 2001.
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povos indígenas e seu direito ao desenvolvimento1160. Nesse contexto, Alfonso Martínez

listou quatro questões básicas que seriam cruciais para o direito ao desenvolvimento dos

povos indígenas, todas elas ligadas intimamente ao direito à autodeterminação1161. Em

primeiro lugar, apontou ser infrutífero falar sobre desenvolvimento sem considerar as

idéias e conceitos de desenvolvimento próprios dos povos indígenas. Também mencionou

a necessidade de encontrar uma solução justa para a questão das terras ancestrais indígenas

e dos seus recursos naturais, incluindo a água. Outro ponto importante, segundo aquele

membro do Grupo de Trabalho, diz respeito ao direito que os povos indígenas devem ter de

usufruir livremente seus recursos sem necessidade de pedir autorização a terceiros.

Finalmente, deve haver absoluto respeito pelas decisões dos povos indígenas sobre todos

esses assuntos.

Os próprios representantes dos grupos indígenas indicaram, perante aquele mesmo Grupo

de Trabalho, alguns tópicos considerados por eles importantes para o seu direito do

desenvolvimento, dentre os quais: a) a ligação entre o direito à autodeterminação e o

direito ao desenvolvimento; b) a importância da educação; c) a necessidade urgente de

reforçar a capacitação das comunidades e organizações indígenas; d) o empoderamento e a

participação nos processos de tomada de decisão; e) os impactos ambientais negativos

decorrentes de projetos de desenvolvimento não sustentável de terceiros; f) os impactos

adversos causados por grandes projetos de desenvolvimento, tais como aqueles ligados a

barragens e a mineração; e g) a injusta distribuição dos benefícios do desenvolvimento.

Também sugeriram que o Grupo de Trabalho colocasse em foco temas como saúde

indígena, direito à autodeterminação e direito ao desenvolvimento, bem como o

reconhecimento da interdependência dos fatores espirituais, ambientais, políticos, culturais

e econômicos para o desenvolvimento1162.

James Anaya, de sua vez, anotou que o direito ao desenvolvimento dos povos encontra

lastro nos direitos de bem-estar previsto em documentos como a Carta das Nações Unidas

e o Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, estando disciplinado na

Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento. Diante disso, observou que dentre esse

marco legal se desenvolveu uma tendência de reconhecer um catálogo especial de direitos

e deveres em relação aos povos indígenas, com o objetivo de remediar dois fenômenos

                                                          
1160 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2.
1161 E/CN.4/Sub.2/2001/17, § 17.
1162 E/CN.4/Sub.2/2002/24, §§ 22, 25 e ss.
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históricos diferenciados, mas relacionados entre si, que colocaram os povos indígenas em

uma situação de desvantagem econômica. O primeiro deles é a usurpação das terras e

recursos indígenas, e, conseqüentemente, dos seus meios de subsistência, convertendo-os

nos mais pobres de todos os pobres. O segundo é a discriminação, que tem sido um forte

empecilho em relação à possibilidade desses povos gozarem os benefícios de bem-estar

social disponíveis nos Estados em que se encontram. A partir dessas constatações nasce a

obrigação de todos os Estados de promoverem o desenvolvimento indígena, vinculada a

uma série de políticas de cooperação internacional nesse sentido1163. Esse catálogo

especial a que se refere James Anaya integra o direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas.

Um marco importante para a afirmação de um direito ao desenvolvimento dos grupos

indígenas é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas,

adotada pela Assembléia Geral em 13 de setembro de 20071164, uma das fontes daquele

direito. Essa declaração explicitou e reforçou, no âmbito da Organização das Nações

Unidas, o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, o qual hoje possui

grande transversalidade e está presente nas discussões das mais diversas instâncias daquela

instituição internacional.

Nessa linha, o Grupo das Nações Unidas Para o Desenvolvimento, em recente publicação,

incluiu expressamente o direito ao desenvolvimento entre os direitos humanos e princípios

básicos aplicáveis aos povos indígenas, em virtude do qual estes últimos têm o direito de

definir e decidir suas próprias prioridades de desenvolvimento, ou seja, determinar o tipo

de desenvolvimento que tem lugar nas terras e territórios respectivos, conforme suas

próprias prioridades e culturas1165. O documento destaca ainda que os objetivos de

desenvolvimento dos povos indígenas estão ligados estritamente à sua capacidade de tomar

decisões em suas comunidades (inclusive com a participação das mulheres), manter

direitos sobre suas terras e recursos, proteger os direitos de grupos específicos dentro das

comunidades indígenas (como as mulheres e as crianças) e viver de acordo com suas

culturas e tradições, razão pela qual a cooperação entre as Nações Unidas e os povos

                                                          
1163 ANAYA, S. James. Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional. Madrid: Editorial Trotta, 2005,
pp. 218-224.
1164 A/RES/61/295.
1165 Grupo das Nações Unidas Para o Desenvolvimento. Directrices sobre los asuntos de los pueblos
indígenas. Nova Iorque: Nações Unidas, 2008, pp. 4, 11, 14-15.
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indígenas relacionada ao desenvolvimento requer respeito por estes fatores socioculturais e

econômicos1166.

Como se pode perceber, vem se formando uma forte convicção sobre a existência de um

direito ao desenvolvimento próprio dos grupos indígenas, como uma projeção do direito ao

desenvolvimento. Necessário, agora, identificar os seus elementos.

2.5. As fontes do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas

Como já anotado, podem ser citadas como fontes materiais do direito internacional a

opinio iuris e as manifestações da consciência jurídica universal, sendo que estas últimas

são vistas pela doutrina como fontes materiais últimas. Já a partir do artigo 38 do Estatuto

da Corte Internacional de Justiça, é possível identificar fontes formais expressas do direito

internacional, que são: a) as convenções internacionais; b) o costume internacional; c) os

princípios gerais de direito; d) as decisões judiciárias e a doutrina. Há, ainda, a equidade,

que é tida como uma fonte formal limitada. De outro lado, são consideradas fontes formais

não expressas do direito internacional: a) os atos jurídicos unilaterais dos Estados; b) as

decisões das organizações e de conferências internacionais, que podem assumir variadas

designações, como resoluções, recomendações, diretrizes, declarações; e c) as obrigações

erga omnes. A partir de fontes extraídas desse catálogo, como vimos, o direito ao

desenvolvimento se afirma no plano internacional.

As já mencionadas fontes do direito ao desenvolvimento também servem de lastro ao

direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas, tendo em vista que este último é

uma projeção do primeiro. Ao nosso ver, além dessas fontes comuns existem, ainda, fontes

próprias do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, especialmente no que

concerne às fontes formais1167. Estas fontes próprias podem ser identificadas a partir das

particularidades do objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas.

                                                          
1166 Grupo das Nações Unidas Para o Desenvolvimento. Directrices sobre los asuntos de los pueblos
indígenas. Nova Iorque: Nações Unidas, 2008, p. 15.
1167 Para uma visão das múltiplas fontes internacionais e nacionais do direito indigenista na atualidade vide:
BARIÉ, Cletus Gregor. Pueblos Indígenas y derechos constitucionales em América Latina: un panorama. 2ª
edição, atualizada e aumentada. Cidade do México/Quito: Instituto Indigenista Interamericano, Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Editorial Abya-Yala, 2003, quadros 15 e 16, pp. 70-72.
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A existência de fontes próprias do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas

não deve soar como algo estranho ou inesperado, tendo em vista que o tratamento

específico da temática indígena pelo direito internacional, especialmente no sistema

internacional de proteção aos direitos humanos, vem ganhando espaço cada vez mais

considerável. Cabe relembrar que os problemas relativos ao bem-estar dos índios foram

alvo de preocupações já no Pacto de criação da Sociedade das Nações, na Conferência de

Versalhes realizada no início do século passado, restando ali estipulado que os Estados-

membros estariam comprometidos em garantir o tratamento eqüitativo das populações

indígenas dos territórios submetidos à sua administração1168. Posteriormente, diversos

documentos do sistema internacional passaram a tratar do assunto, que teve notável

impulso nas últimas décadas. A Declaração e Programa de Ação de Viena fez menção à

importância dos povos indígenas1169. O Ano Internacional dos Povos Indígenas foi

celebrado em 1993, tendo sido adotada a Primeira Década Internacional dos Povos

Indígenas (1994-2004) pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas. A

Segunda Década (2005-2015) foi aprovada em 20 de dezembro de 2004 por aquele mesmo

órgão. Ainda em termos da ONU, foram instituídos vários grupos de trabalho1170 e

designados relatores especiais1171 em matéria indígena. Além disso, a partir de uma idéia

dos próprios índios foi criado, em julho de 2000, o Fórum Permanente sobre Questões

Indígenas, ligado ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, com atribuição

para discutir questões indígenas relacionadas ao desenvolvimento econômico e social,

cultura, meio ambiente, educação, saúde e direitos humanos1172. Vale mencionar, ainda,

que recentemente o Conselho de Direitos Humanos instituiu um Mecanismo de Peritos

Sobre os Direitos dos Povos Indígenas composto por cinco membros, para assessorá-lo

                                                          
1168 Artigo 23.
1169 “The World Conference on Human Rights recognizes the inherent dignity and the unique contribution of
indigenous people to the development and plurality of society and strongly reaffirms the commitment of the
international community to their economic, social and cultural well-being and their enjoyment of the fruits of
sustainable development. States should ensure the full and free participation of indigenous people in all
aspects of society, in particular in matters of concern to them. Considering the importance of the promotion
and protection of the rights of indigenous people, and the contribution of such promotion and protection to
the political and social stability of the States in which such people live, States should, in accordance with
international law, take concerted positive steps to ensure respect for all human rights and fundamental
freedoms of indigenous people, on the basis of equality and non-discrimination, and recognize the value and
diversity of their distinct identities, cultures and social organization” (Declaração e Programa de Ação de
Viena, A/CONF.157/23, § 20).
1170 Acerca destes grupos de trabalho, vide http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-
01.htm, acesso em 05/11/2008.
1171 Sobre os relatores especiais, vide http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/, acesso
em 05/11/2008.
1172 Quanto ao Fórum Permanente, criado pela Resolução 2000/22 de 28 de julho de 2000 do Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas, vide http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/, acesso em 05/11/2008.
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quanto a conhecimentos temáticos especializados sobre os direitos humanos dos povos

indígenas1173. Estes exemplos demonstram que a questão indígena passou a ter um

tratamento diferenciado na instância internacional, o que terminou resultando na

possibilidade de identificar fontes próprias do direito ao desenvolvimento de comunidades

indígenas.

2.5.1. As Convenções Internacionais

Diversas convenções internacionais podem ser consideradas fontes próprias do direito ao

desenvolvimento de comunidades indígenas, sejam elas relativas aos direitos humanos em

geral, aos direitos das minorias ou especificamente a direitos indígenas. Vale destacar,

inicialmente, pela sua importância, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do

Trabalho – OIT, que versa sobre povos indígenas e tribais em países independentes1174,

bem como a convenção que criou o Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas

da América Latina e do Caribe.

2.5.1.1. A Convenção nº 169 da OIT

Desde o seu nascedouro a Organização Internacional do Trabalho vem se preocupando

com questões relacionadas às denominadas populações indígenas, tendo em vista a sua

utilização nas colônias como parte da força de trabalho. Assim, os primeiros estudos sobre

o tema naquela instituição, especialmente quanto às condições de trabalho dos índios,

tiveram início em 1921, sendo criada uma Comissão de Peritos em Trabalho Indígena em

19261175. Os esforços dessa Comissão influenciaram a elaboração de normas

                                                          
1173 Resolução n° 6/36 do Conselho de Direitos Humanos, de 14 de dezembro de 2007.
1174 Organização Internacional do Trabalho. Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais em países
independentes e Resolução referente à ação da OIT sobre povos indígenas e tribais. 2ª edição. Brasília : OIT,
2005.
1175 VELOZ, Christian Ramos, ABRAMO, Lais. Introdução. In Convenção nº 169 sobre povos indígenas e
tribais em países independentes e Resolução referente à ação da OIT sobre povos indígenas e tribais. 2ª ed.
Brasília: OIT, 2005. Sobre a relação da OIT com os direitos indígenas, vide ainda ROYO, Luis Rodríguez-
Piñero. Pueblos Indígenas y Derecho Internacional: una historia incómoda. In GIRAUDO, Laura (ed.).



317

internacionais, cabendo destacar, em um primeiro momento, as seguintes Convenções1176:

a) Convenção nº 29, de 1930, sobre Trabalho Forçado1177; b) Convenção n° 50, de 1936,

sobre o recrutamento de trabalhadores indígenas; c) Convenção n° 64, de 1939, sobre

contratos de emprego de trabalhadores indígenas; d) Convenção n° 65, de 1939, sobre

sanções penais a trabalhadores indígenas; e) Convenção n° 86, de 1947, novamente sobre

contratos de emprego de trabalhadores indígenas; f) Convenção n° 104, de 1955, sobre a

abolição de sanções penais a trabalhadores indígenas.

Posteriormente, a OIT aprovou a Convenção nº 107, de 19571178, cuidando de populações

indígenas e tribais, na qual enfocou vários direitos, principalmente aqueles atinentes à

terra, à saúde, à educação a às condições de trabalho. Embora tenha sido um marco

importante para a afirmação dos direitos indígenas no plano internacional, essa convenção

foi elaborada à luz do paradigma assimilacionista, então vigente, razão pela qual passou a

ser contestada, inclusive pelos próprios povos indígenas, nas décadas seguintes, tendo em

conta o reconhecimento do direito à diferença e a ascensão de um novo paradigma que

nega a hierarquização das culturas.

Assim, diante da necessidade de rever a obsoleta Convenção nº 107, a OIT colocou em

pauta novamente o tema no final da década de 80 e terminou adotando, em Genebra, em 27

de junho de 1989, na 76ª Conferência Internacional do Trabalho, a Convenção nº 169,

sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes1179, que constitui até hoje o

principal documento do direito internacional que trata de maneira específica dos direitos

dessas coletividades.

                                                                                                                                                                               
Ciudadanía y Derechos Indígenas en América Latina: Poblaciones, Estados y Orden Internacional.
Cuadernos e Debates, n° 179. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 83-105.
1176 Todas as Convenções da OIT estão disponíveis em http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm,
acesso em 06/11/2008.
1177 A definição de trabalho forçado ou compulsório, contida no artigo 2°, § 1°, daquela convenção, era
inteiramente aplicável à situação indígena: “For the purposes of this Convention the term forced or
compulsory labour shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any
penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily”.
1178 No Brasil foi aprovada pelo Congresso Nacional por intermédio do Decreto Legislativo n° 20/1965
(Diário Oficial de 04 de maio de 1965) e promulgada pelo então presidente Castelo Branco em 14 de julho de
1966 através do Decreto n° 58.824 (Diário Oficial de 20 de julho de 1966).
1179 Um quadro comparativo entre as Convenções n° 107 e 169 da Organização Internacional do Trabalho,
Organizado por Rosane Lacerda, Assessora Jurídica do Cimi, em setembro de 2004, pode ser conferido em
http://www.cimi.org.br/?system=news&action=read&id=563&eid=266, acesso em 06/11/2008. Sobre as
duas convenções e os paradigmas diversos que as inspiraram, vide ROYO, Luis Rodríguez-Piñero. Pueblos
Indígenas y Derecho Internacional: una historia incómoda. In GIRAUDO, Laura (ed.). Ciudadanía y
Derechos Indígenas en América Latina: Poblaciones, Estados y Orden Internacional. Cuadernos e Debates,
n° 179. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 93-98.
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Anote-se, por oportuno, que embora a Convenção n° 107 da OIT não esteja mais aberta à

adesão o seu texto ainda é o documento vigente para muitos países que ainda não

assinaram a Convenção n° 1691180. Nesse contexto, seria possível, em tese, investigar se os

dispositivos da Convenção n° 107 da OIT sustentam elementos do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas nos países nos quais a mesma ainda se aplica,

tendo em vista que aquele documento já menciona direitos relacionados ao que

entendemos como direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, a exemplo do

direito à terra, à saúde, à educação. Entretanto, mostra-se mais adequado focar no estudo

da Convenção n° 169, não só por ser o documento mais recente e mais atualizado com o

pensamento atual, mas, também, porque é o único aberto ao processo de ratificação. Some-

se a isso o fato de que os princípios e direitos ali estabelecidos têm influenciado

largamente a questão indígena, mesmo nos países que ainda não a ratificaram, dando

ensejo, inclusive, a alterações constitucionais1181. Além disso, o Brasil já o ratificou e já o

inseriu no seu direito positivo interno, por meio do Decreto Legislativo n° 143, de 20 de

junho de 2002, e do Decreto Presidencial nº 5.051, de 19 de abril de 2004. Assim,

considerando que o propósito final é o estudo do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas no Brasil, a principal contribuição da Convenção n° 107 da OIT é a

sua importância para a afirmação histórica dos direitos indígenas.

A própria Convenção n° 169 expõe as justificativas da sua elaboração e da revisão do texto

da Convenção n° 107 nos considerandos registrados no seu preâmbulo, nos quais

menciona a evolução do direito internacional desde 1957 e as mudanças sobrevindas à

situação dos povos indígenas e tribais em todas as regiões do mundo, o que tornou

necessário corrigir a orientação assimilacionista das normas anteriores, reconhecendo,

ainda, as aspirações desses povos no sentido de assumir o controle de suas próprias

                                                          
1180 Até 05 de novembro de 2008 os seguintes países haviam registrado na OIT suas ratificações relativas à
Convenção n° 169: Argentina, 03.07.00; Bolívia, 11.12.91; Brasil, 25.07.02; Chile, 15/09/2008, Colômbia,
07.08.91; Costa Rica, 02.04.93; Dinamarca, 22.02.96; República Dominicana, 25.06.02; Equador, 15.05.98;
Espanha, 15.02.07; Ilhas Fiji, 03.03.98; Guatemala, 05.06.96; Honduras, 28.03.95; México, 05.09.90; Nepal,
14.09.07; Holanda, 02.02.98; Noruega, 19.06.90; Paraguai, 10.08.93; Peru, 02.02.94; República Bolivariana
da Venezuela, 22.05.02.
1181 “La mayoría de los Estados de América Latina, y algunos Estados de otras regiones, han ratificado el
Convenio Nº 169, con un total de 19 ratificaciones hasta la fecha. A pesar del número relativamente pequeño
de ratificaciones de fuera del hemisferio occidental, el soporte normativo y los principios concretos relativos
a los derechos humanos de ese Convenio han actuado y siguen actuando como un poderoso catalizador en la
consolidación en el plano internacional del entendimiento normativo común respecto de los derechos de los
pueblos indígenas. Esto se pone de manifiesto en numerosos procesos de reforma constitucional, legislativa e
institucional en el plano nacional -incluido en Estados que no son parte en el Convenio- así como en el
desarrollo de otros instrumentos, programas y políticas en el plano internacional” (ANAYA, S. James.
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instituições e formas de vida e de seu desenvolvimento econômico e de manter e fortalecer

suas identidades, línguas e religiões no âmbito dos Estados que habitam.

A Convenção n° 169 da OIT é aplicável, conforme seus próprios termos1182, a: a) povos

tribais que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições

ou por legislação especial, e cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam

de outros segmentos da coletividade nacional; b) povos indígenas, assim pelo fato de

descenderem de populações que habitavam o país ou a região geográfica que pertencia ao

país à época da conquista, da colonização ou do estabelecimento de suas fronteiras atuais, e

que, independentemente da sua situação jurídica, conservem todas as suas próprias

instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas. A auto-identificação,

ou auto-identidade, indígena ou tribal foi eleita, de maneira inovadora, como o critério

fundamental para definir estes grupos1183, razão pela qual os Estados e as demais

coletividades não podem negar a identidade indígena de um povo que assim se

reconhece1184.

Ainda conforme a citada Convenção, os governos devem assumir a responsabilidade de

desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e

sistemática objetivando a proteção dos direitos desses povos e a garantia do respeito à sua

integridade. Dentre as medidas contidas nessa atuação estatal devem estar incluídas

aquelas necessárias para que seja assegurado aos membros desses povos: a) o gozo, em

condições de igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos

demais segmentos da população; b) a promoção da plena realização dos seus direitos

sociais, econômicos e culturais, respeitando sua identidade social e cultural, costumes,

tradições e instituições; c) a ajuda voltada à eliminação de possíveis diferenças

socioeconômicas que possam existir entre os indígenas e os demais membros da

comunidade nacional, de maneira compatível com suas aspirações e formas de vida1185.

Importante salientar que a partir da Convenção nº 169 da OIT é possível distinguir entre os

termos populações e povos. Enquanto o primeiro denota um sentimento de transitoriedade

                                                                                                                                                                               
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
los indígenas. A/HRC/9/9, § 33).
1182 Artigo 1°, § 1°, “a” e “b”.
1183 Artigo 1°, § 2°.
1184 VELOZ, Christian Ramos, ABRAMO, Lais. Introdução. In Convenção nº 169 sobre povos indígenas e
tribais em países independentes e Resolução referente à ação da OIT sobre povos indígenas e tribais. 2ª ed.
Brasília: OIT, 2005.
1185 Artigo 2°, §§ 1° e 2°, “a”, “b” e “c”.
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e de contingencialidade, o segundo refere-se a segmentos nacionais que possuem

identidade e organização próprias, além de uma cosmovisão específica e, ainda, uma

especial relação com a terra que habitam1186.

Ademais, a Convenção nº 169 da OIT prevê uma série de direitos específicos das

comunidades indígenas, dentre os quais aqueles referentes à participação, à decisão sobre

as prioridades de desenvolvimento, à terra ou território e aos recursos naturais ali

existentes, à igualdade, à saúde, à previdência social, à educação, à manutenção da própria

cultura, ao autogoverno, à autonomia. Muitos desses direitos vinculam-se diretamente ao

direito ao desenvolvimento desses povos, como, aliás, expressamente reconhecido em

documentos das Nações Unidas1187. Não é à toa, destarte, que a estreita ligação entre a

Convenção n° 169 da OIT e um direito ao desenvolvimento específico de comunidades

indígenas vem sendo sublinhada no âmbito internacional, não só a partir de manifestações

dos representantes desses povos registradas em documentos das Nações Unidas1188 como

também na doutrina1189. Para as Nações Unidas, a partir da citada convenção é possível

identificar vários elementos necessários à fruição do direito ao desenvolvimento dos povos

indígenas1190.

As diversas disposições da Convenção n° 169 da OIT que ao nosso ver dizem respeito a

aspectos do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas serão examinadas mais

adiante, quando tratarmos do objeto desse direito.

2.5.1.2. A Convenção de Madrid sobre o Fundo de Desenvolvimento Indígena

                                                          
1186 VELOZ, Christian Ramos, ABRAMO, Lais. Introdução. In Convenção nº 169 sobre povos indígenas e
tribais em países independentes e Resolução referente à ação da OIT sobre povos indígenas e tribais. 2ª ed.
Brasília: OIT, 2005.
1187 “The ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169), which has been ratified by 14 States,
identifies a number of elements for the practical enjoyment of the right to development”
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, § 13).
1188 “Participants called for respect for international norms relating to the right to development, in particular
International Labour Convention n° 169, and the draft declaration on the rights of indigenous peoples”
(E/CN.4/Sub.2/2002/24, § 30).
1189 “An indigenous right to development has, however, also been asserted in the International Labour
Organization’s Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries”
(Schroder, Mark B. On the Crest of a Wave: Indigenous Title and Claims to the Water Resource. New
Zealand Journal of Environmental Law, Vol. 8, New Zealand Centre for Environmental Law, Faculty of Law
at the University of Auckland, Auckland, 2004, p. 23).
1190 “The ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention (n° 169), which has been ratified by 14 States,
identifies a number of elements for the practical enjoyment of the right to development”
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, § 13).
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Ainda no âmbito das convenções internacionais, um outro documento de natureza

multilateral que demonstra a existência do direito ao desenvolvimento de comunidades

indígenas é o Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do

Caribe, também denominado simplesmente de Fundo Indígena, criado em 24 de julho de

1992, durante a Segunda Reunião de Cúpula dos Estados Ibero-Americanos, realizada na

cidade de Madrid. O fundo, do qual o Brasil é signatário1191, é sediado na cidade de La Paz

na Bolívia1192 e tem como objetivo estabelecer um mecanismo destinado a apoiar os

processos de autodesenvolvimento de povos, comunidades e organizações indígenas da

América Latina e do Caribe1193, a partir de projetos elaborados pelos próprios índios e

organizações indígenas, para o que conta com o apoio de instituições como o Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Fundo Internacional para o Desenvolvimento

Agrícola (FIDA) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a

Organização Internacional do Trabalho. Vale destacar que os dois órgãos do Fundo, ou

seja, a Assembléia Geral e o Conselho Consultivo, possuem representantes dos Estados

membros e, de maneira pioneira, também representantes indígenas1194, o que é um

importante passo no sentido da afirmação do direito à participação desses povos nos

assuntos que lhes são afetos.

Visando alcançar o seu objetivo, o Fundo Indígena tem as seguintes funções básicas1195: a)

proporcionar uma instância de diálogo para obter a formulação coordenada de políticas de

desenvolvimento, operações, assistência técnica, programas e projetos de interesse para os

                                                          
1191 O acordo entrou em vigor internacional em 4 de agosto de 1993, e foi aprovado pelo nosso Congresso
Nacional por meio do Decreto Legislativo n° 83, de 12 de dezembro de 1997. O Governo brasileiro depositou
o Instrumento de Ratificação do referido Acordo em 17 de junho de 1998, passando o mesmo a vigorar para
o Brasil nessa data, tendo sido objeto do Decreto Presidencial n° 3.108, de 30 de junho de 1999. Os demais
países que retificaram o Fundo Indígena são: Argentina, Bélgica, Belize, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru,
Portugal, Espanha, Uruguai e Venezuela.
1192 Artigo 13, § 1° do Acordo Constitutivo do Fundo Indígena.
1193 Artigo 1°, § 1° do Acordo Constitutivo do Fundo Indígena. Conforme esse mesmo dispositivo, “A
expressão ‘Povos Indígenas’ compreenderá os povos indígenas descendentes de populações que habitavam o
país ou a região geográfica à qual pertence o país na época da conquista ou da colonização ou do
estabelecimento das atuais fronteiras e que, qualquer que seja sua situação jurídica, conservam todas as suas
instituições sociais, econômicas, culturais e políticas próprias, ou parte delas. Além disso, a consciência de
sua identidade indígena será considerada um critério fundamental para determinar os grupos aos quais se
aplicam as disposições do presente Acordo Constitutivo. A utilização do termo ‘Povos’ neste Acordo não
deverá ser interpretada no sentido de qualquer implicação no que se refere aos direitos que lhe possam ser
conferidos no Direito Internacional”.
1194 Artigo 3°, § 2°, inciso “a”, “ii” e § 3°, inciso “a”, do Acordo Constitutivo do Fundo Indígena.
1195 Artigo 1°, § 2°, do Acordo Constitutivo do Fundo Indígena.
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Povos Indígenas, com a participação dos Governos dos Estados da região, Governos de

outros Estados, organismos fornecedores de recursos e os próprios Povos Indígenas; b)

canalizar recursos financeiros e técnicos para os projetos e os programas prioritários

coordenados com os Povos Indígenas, assegurando que contribuam para criar as condições

para o autodesenvolvimento desses povos; c) proporcionar recursos de capacitação e

assistência técnica para apoiar o fortalecimento institucional, a capacidade de gestão, a

formação de recursos humanos, de informação e de pesquisa dos Povos Indígenas e de suas

organizações.

2.5.1.3. Outras Convenções Internacionais

Outras convenções internacionais, ainda que de caráter geral, podem veicular disposições

que consubstanciam fontes dos elementos do direito ao desenvolvimento de comunidades

indígenas, sejam estas disposições relativas a direitos humanos aplicáveis também aos

índios, a direitos dos povos, a direitos de minorias ou a direitos especificamente indígenas

reconhecidos no bojo de um documento convencional geral. Podemos citar, como

exemplo: a Carta das Nações Unidas; a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de

Todas as Formas de Discriminação Racial; o Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos; o

Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; a Convenção sobre a Proteção e

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da UNESCO; a Convenção para a

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial também da UNESCO; a Convenção

Internacional Sobre os Direitos da Criança; a Convenção Relativa à Luta Contra a

Discriminação no Campo do Ensino; a Convenção sobre Diversidade Biológica.

Ao abordarmos os elementos componentes do objeto do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas mencionaremos as convenções que servem de fonte a esse direito e

discutiremos os dispositivos respectivos.

2.5.2. O soft law
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Além das fontes convencionais, podemos encontrar fontes próprias do direito ao

desenvolvimento de comunidades indígenas a partir de documentos pertencentes ao

chamado soft law, como declarações, recomendações, diretrizes, resoluções e estudos

promovidos no âmbito do sistema internacional de direitos humanos das Nações Unidas,

oriundos da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas e ou de outros órgãos

internos àquele mesmo organismo. Da mesma forma, podem servir de fonte do direito ao

desenvolvimento de comunidades indígenas declarações, programas de ação e outros

textos redigidos em encontros de cúpula entre chefes de Estado e de Governo, ou em

encontros realizados sob os auspícios de organismos internacionais ou de órgãos setoriais

da ONU. Tais textos podem ser específicos sobre matéria de direitos indígenas, ou podem

ser relacionados aos direitos humanos, aos direitos dos povos ou aos direitos das minorias.

Dentre eles merece destaque a Declaração das Nações Unidas de Direitos dos Povos

Indígenas.

2.5.2.1. A Declaração da ONU Sobre Direitos dos Povos Indígenas

O mais importante documento do soft law em matéria indígena é a Declaração Sobre

Direitos dos Povos Indígenas aprovada pela Assembléia Geral da Organização das Nações

Unidas em setembro de 20071196, após um longo período de discussões e debates

multilaterais, envolvendo Estados, povos indígenas e peritos na matéria, que durou

aproximadamente vinte e cinco anos e que resultou no surgimento de um conjunto de

opiniões comuns no plano internacional sobre os direitos indígenas1197. O conteúdo da

declaração foi influenciado, dentre outros documentos, pela Convenção n° 169 da OIT1198.

Apesar de não se tratar tecnicamente de um tratado ou convenção internacional,

consubstanciando uma espécie de recomendação das Nações Unidas aos seus integrantes,

aquele texto possui destacada importância no plano moral das relações internacionais,

cabendo relembrar que conforme o soft law normativo algum direito sempre resulta das

decisões das organizações internacionais, mesmo daquelas que não são meramente

                                                          
1196 A/RES/61/295.
1197 ANAYA, S. James. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas. A/HRC/9/9, § 34, de 11 de agosto de 2008.
1198 ANAYA, S. James. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas. A/HRC/9/9, § 34.
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organizativas ou procedimentais, devendo ser entendidas no mínimo como um direito em

gestação1199. Esse entendimento, como vimos, encontra-se em conformidade com a idéia

de que em geral para a identificação dos direitos humanos não há maiores exigências

formais1200. A esse respeito, cabem todas as observações que fizemos quando estudamos o

soft law como fonte do direito ao desenvolvimento.

A Declaração de Direitos dos Povos Indígenas foi aprovada com os votos de uma

significativa maioria dos Estados-membros das Nações Unidas, contabilizando 143 votos a

favor, dentre os quais o do Brasil1201, 04 votos contrários1202 e 11 abstenções1203. Os países

que votaram contra a Declaração expressaram que sua contrariedade decorreu mais de

questões relativas a direitos pontuais ou ao procedimento final de elaboração do que de

uma oposição sistemática ao reconhecimento de direitos indígenas, os quais, inclusive,

eram assegurados internamente. Assinalaram, inclusive, que participaram ativamente das

discussões sobre a declaração com a expectativa de aprová-la e lamentaram que isso não

tenha sido possível1204. Essas circunstâncias levaram James Anaya a concluir que apesar

dos quatro votos contrários, ainda que sejam de importantes países desenvolvidos, houve

uma aceitação geral dos princípios e dos valores básicos enunciados pela Declaração1205.

                                                          
1199 NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, Costume Internacional e Soft Law. In AMARAL JR.,
Alberto do (org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 215.
1200 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 224.
1201 Assim, o Departamento de Informações Públicas das Nações Unidas relatou a manifestação da delegação
brasileira na ocasião: “PIRAGIBE DOS SANTOS TARRAGO (Brazil) said that his delegation had voted in
favor of the text. Brazil had believed that the text adopted by the Human Rights Council, the body most able
to deal with such issues, should not have been reopened. Nevertheless, Brazil welcomed the text and
appreciated the flexibility of delegations that had brought the Declaration before the Assembly today. He said
that his country’s indigenous peoples were crucial to the development of society at every level, including the
development of spiritual and cultural life for all. Brazil would underscore that the exercise of the rights of
indigenous peoples was consistent with the sovereignty and territorial integrity of the States in which they
resided. At the same time, States should always bear in mind their duty to protect the rights and identity of
their indigenous peoples, he added” (GA/10612, disponível em
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10612.doc.htm, acesso em 13/11/2008).
1202 Austrália, Canadá, Estados Unidos da América e Nova Zelândia.
1203 Azerbaijão, Bangladesh, Butão, Burundi, Colômbia, Geórgia, Quênia, Nigéria, Rússia, Samoa, Ucrânia.
1204 As razões externadas pelos representantes da Austrália, Canadá, Estados Unidos da América e Nova
Zelândia em relação ao voto contrário à Declaração podem ser conferidas em documento elaborado pelo
Departamento de Informações Públicas das Nações Unidas (GA/10612, disponível em
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10612.doc.htm, acesso em 13/11/2008).
1205 “La Declaración fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 61/295 con los votos de una
mayoría abrumadora de los Estados Miembros, a saber, 143 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones.
Aunque en sus declaraciones de explicación del voto los cuatro Estados que votaron en contra de la
aprobación de la Declaración (Australia, Canadá, Estados Unidos de América y Nueva Zelandia) mostraron
su desacuerdo con artículos específicos o sus preocupaciones respecto del proceso de aprobación, también
expresaron una aceptación general de los principios y valores básicos enunciados en ella” (ANAYA, S.
James. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas. A/HRC/9/9, § 35).
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O texto da comentada Declaração estabelece direitos individuais e coletivos que

beneficiam aproximadamente 370 milhões de pessoas, segundo estimativas da ONU1206,

servindo de instrumento para a preservação e o fortalecimento de suas identidades culturais

e garantindo o seu direito a buscar o seu desenvolvimento através de suas próprias

necessidades e aspirações. Os direitos ali estabelecidos constituem uma espécie de mínimo

existencial dos povos indígenas, ou seja, trata-se das exigências mínimas de respeito à

dignidade daqueles povos. Nesse sentido, a própria Declaração de Direitos dos Povos

Indígenas deixa claro que os direitos que reconhece constituem as normas mínimas para a

sobrevivência, a dignidade e o bem-estar dos povos indígenas do mundo1207, e que nada do

que contém pode ser interpretado no sentido de reduzir ou suprimir os direitos que os

povos indígenas têm na atualidade ou possam adquirir no futuro1208.

Ao nosso ver, o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas faz parte desse

mínimo existencial, pois diz respeito à possibilidade desses povos e das pessoas que os

compõem ampliarem as suas capacidades de escolha, tornando-se livres para viverem da

maneira que desejam. Não é à toa, portanto, que a Declaração de Direitos dos Povos

Indígenas menciona expressamente no seu preâmbulo o direito ao desenvolvimento dessas

coletividades, consignando que a Assembléia Geral das Nações Unidas está preocupada

com o fato daqueles povos terem sofrido injustiças históricas como resultado, entre outras

coisas, da colonização e da subtração de suas terras, territórios e recursos, o que lhes tem

impedido de exercer, em especial, seu direito ao desenvolvimento em conformidade com

suas próprias necessidades e interesses. Além disso, o citado preâmbulo registra que a

Assembléia Geral celebra o fato dos povos indígenas estarem se organizando para

promover o seu desenvolvimento político, econômico, social e cultural, e ainda que está

convencida de que o controle, pelos povos indígenas, dos acontecimentos que os afetam e

as suas terras, territórios e recursos lhes permitirá manter e reforçar suas instituições,

culturas e tradições e promover seu desenvolvimento de acordo com suas aspirações e

necessidades. Assevera, ainda, que o respeito aos conhecimentos, às culturas e às práticas

tradicionais indígenas contribui para o desenvolvimento sustentável e eqüitativo e para a

gestão adequada do meio ambiente.

                                                          
1206 GA/10612, disponível em http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10612.doc.htm, acesso em
13/11/2008.
1207 Artigo 43.
1208 Artigo 45.
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Estas e outras passagens da Declaração tornam indubitável o reconhecimento de um direito

ao desenvolvimento próprio das comunidades indígenas, sendo importante destacar que o

seu artigo 23 proclama de maneira clara que os povos indígenas têm o direito de

determinar e elaborar prioridades e estratégias para o exercício do seu direito ao

desenvolvimento, em especial o direito de participar ativamente da elaboração e da

determinação dos programas de saúde, habitação e demais programas econômicos e sociais

que lhes afetem e, na medida do possível, de administrar esses programas por meio de suas

próprias instituições.

Dentre os direitos individuais e coletivos previstos na Declaração podemos citar os

seguintes: direito à igualdade, direito à não discriminação, direito à vida, direito à

integridade pessoal, direito à liberdade, direito à nacionalidade, direito ao acesso à justiça,

direito ao autogoverno, direito à existência de instituições políticas, jurídicas, sociais e

culturais próprias, direito à integridade cultural, direito à preservação do idioma e de outras

expressões culturais, direito às terras, territórios e aos recursos naturais respectivos, direito

aos serviços sociais e direito ao desenvolvimento. Nota-se, assim, que direitos

reconhecidos pela declaração já estavam previstos no sistema internacional de proteção aos

direitos humanos, seja em instrumentos gerais, em textos relativos às minorias ou em

documentos dirigidos especificamente aos índios. Nesse último grupo vale destacar

aqueles garantidos pela Convenção n° 169 da OIT. Assim, a Declaração serve para

reafirmar, redimensionar ou realçar direitos já existentes, deixando claro que os mesmos se

aplicam aos povos indígenas1209.

É nesse contexto que James Anaya sustenta que embora a Declaração de Direitos dos

Povos Indígenas não tenha a natureza vinculativa própria de um tratado, é possível

considerar que, em certo grau, ela encarna princípios gerais do direito internacional, tendo

em vista que trata de obrigações pré-existentes dos Estados em relação aos direitos

humanos, salientando ainda que como direitos ali previstos têm uma conexão com uma

prática internacional e estatal contínua pode-se afirmar que alguns aspectos da Declaração

também podem ser considerados como reflexo de normas do direito internacional

consuetudinário. Finalmente, salienta que como a resolução que a veicula foi aprovada pela

                                                          
1209 “La Declaración no enuncia ni crea derechos especiales distintos de los derechos humanos fundamentales
que se consideran de aplicación universal, sino que más bien profundiza en esos derechos fundamentales
desde las circunstancias culturales, históricas, sociales y económicas específicas de los pueblos indígenas”
(ANAYA, S. James. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas. A/HRC/9/9, § 40).
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Assembléia Geral com os votos de uma esmagadora maioria de Estados-Membros, a

declaração representa um compromisso por parte das Nações Unidas e dos seus Estados-

Membros no quadro das obrigações estabelecidas pela Carta das Nações Unidas para

promover e proteger os direitos humanos, sem qualquer discriminação1210.

Os diversos dispositivos da Declaração que sustentam o direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas serão estudados quando formos tratar do objeto desse direito.

2.5.2.2. Outros documentos integrantes do soft law

Diversos outros documentos internacionais do soft law, sejam ou não específicos sobre

matéria indígena, também podem ser entendidos como fontes próprias do direito ao

desenvolvimento de comunidades indígenas. Estes documentos podem ser concernentes a

direitos humanos gerais, a direitos dos povos, a direitos de minorias ou a direitos

especificamente indígenas. Podemos destacar como exemplo: a Declaração Universal dos

Direitos do Homem; a Declaração Sobre a Concessão de Independência aos Países e

Povos Coloniais da Assembléia Geral da ONU; a Declaração de Princípios de Direito

Internacional Sobre Relações Amistosas e Cooperação entre Estados de Acordo com a

Carta das Nações Unidas; a Declaração de San José Sobre Etnocídio e

Etnodesenvolvimento na América Latina; a Declaração Sobre o Direito ao

Desenvolvimento; a Declaração e Programa de Ação da Conferência de Direitos

Humanos de Viena; os Relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD; os diversos

relatórios e estudos desenvolvidos por várias instâncias da Organização das Nações

Unidas, através de Grupos de Trabalho, relatores especiais, mecanismos de folow up e

outros; a Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural da UNESCO; as Diretrizes

Sobre os Assuntos dos Povos Indígenas, elaborado pelo Grupo das Nações Unidas Para o

Desenvolvimento; a Declaração do Milênio e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio;

a Declaração das Nações Unidas Sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação Racial.

                                                          
1210 ANAYA, S. James. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas. A/HRC/9/9, § 41.
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Importante anotar que dentre os documentos do soft law encontramos não só os que

sustentam direta ou indiretamente elementos do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas como também aqueles que fazem referência expressa ao direito ao

desenvolvimento dos povos indígenas. No âmbito das Nações Unidas, que produz boa

parte dos documentos do soft law, o tema tem sido o objeto principal de diversos textos e

estudos1211, e, além disso, tem sido referido em vários outros trabalhos. Dentre os diversos

exemplos, podemos citar os seguintes: Review of Developments Pertaining to the

Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous

Peoples: Principal Theme: Indigenous Peoples and Their Right to Development, Including

their Right to Participate in Development Affecting them1212; Promotion and Protection of

all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including The

Right to Development: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights

and fundamental freedoms of indigenous people, S. James Anaya1213.

Não será despiciendo anotar que o projeto de Declaração de Direitos Indígenas da

Organização dos Estados Americanos, que ainda continua pendente de aprovação nas

instâncias superiores daquela entidade, prevê expressamente o direito ao desenvolvimento

dos povos indígenas. Conforme a última versão do texto1214, o direito ao desenvolvimento

daqueles grupos inclui: a) o direito dos povos indígenas determinarem livremente seu

desenvolvimento político, econômico, social e cultural, conforme sua própria cosmovisão; b)

o direito ao desfrute de seus próprios meios de subsistência e desenvolvimento, bem como a

se dedicar livremente a todas suas atividades econômicas tradicionais e de outro tipo; c) o

direito à elaboração das políticas, planos, programas e estratégias necessárias para o

exercício do seu direito ao desenvolvimento, bem como de administrá-los por meio de suas

próprias instituições; d) o direito a obter do Estado os meios adequados para seu próprio

desenvolvimento, sem prejuízo daqueles provenientes da cooperação internacional; e) o

                                                          
1211 Vale citar, como exemplo, que na sua décima oitava sessão o Grupo de Trabalho Sobre Populações
Indígenas decidiu dedicar a sessão seguinte à questão dos “Povos Indígenas e seu Direito ao
Desenvolvimento, incluindo seu direito a participar no desenvolvimento que os afeta”. Por meio da
Resolução 2001/59, de 24 de abril de 2001, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas apoiou a
proposta e convidou governos, organizações intergovernamentais, organizações indígenas e organizações
não-governamentais a fornecerem subsídios. O relatório da décima nona sessão do Grupo de Trabalho Sobre
Populações Indígenas tratou do tema e decidiu que o mesmo continuaria em pauta na sessão seguinte
(E/CN.4/Sub.2/2001/17, §§ 17-78, 160, 183). O tema foi debatido, ainda, no relatório da vigésima sessão
(E/CN.4/Sub.2/2002/24, §§ 25-33).
1212 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2.
1213 A/HRC/9/9.
1214 GT/DADIN/doc. 334/08 rev. 1, de 25 de abril de 2008. O direito ao desenvolvimento está previsto no
artigo XXIX.
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direito à plena e efetiva participação na formulação, implementação e avaliação dos planos

e programas de desenvolvimento estatal que possam lhes afetar; f) o direito a que os

Estados tomem as medidas necessárias para que as decisões referentes a todos os planos,

programas ou projetos que afetem os seus direitos ou as suas condições de vida sejam feitos

com o consentimento prévio, livre e informado dos povos afetados; g) o direito a medidas

eficazes para mitigar os impactos adversos de natureza ecológica, econômica, social,

cultural ou espiritual decorrentes dos projetos de desenvolvimento; h) o direito dos povos

indígenas que tenham sido desprovidos dos seus meios próprios de subsistência e

desenvolvimento à restituição dos mesmos, ou, quando nisso não seja mais possível, a uma

indenização justa e eqüitativa, incluindo o direito à compensação por qualquer prejuízo

decorrente da execução de planos, programas ou projetos do Estado, de organismos

financeiros internacionais ou de empresas privadas.

Os principais documentos do soft law que dizem respeito ao direito ao desenvolvimento

das comunidades indígenas serão referidos quando tratarmos dos elementos que compõem

o objeto desse direito.

2.5.3. Outras fontes

Além das convenções e dos documentos do soft law, é possível encontrar, no plano

internacional, fontes próprias do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas na

doutrina especializada em direitos humanos e em direitos indígenas, bem como na

jurisprudência internacional.

Em todo o mundo diversos autores começam a se debruçar sobre o tema do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas, não só em estudos acadêmicos próprios

como também por meio de textos preparados para as Nações Unidas ou a pedido de outras

organizações ou organismos internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial. Vários

desses textos serão referidos no presente trabalho, valendo anotar desde logo que autores

reconhecem expressamente que o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas
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está emergindo no direito internacional, especialmente a partir da Convenção n° 169 da

OIT e da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas1215.

No que diz respeito à jurisprudência, não há ainda um histórico de decisões fundamentadas

expressamente no direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas1216. Entretanto,

há sólida afirmação dos elementos que formam o objeto desse direito. Nesse sentido, no

âmbito das Nações Unidas o Relator Especial Sobre a Situação dos Direitos Humanos e

das Liberdades Fundamentais dos Povos Indígenas1217 destacou que a Corte

Interamericana de Direitos Humanos tem desempenhado um relevante papel na

consagração jurisprudencial dos direitos dos grupos indígenas dos Estados submetidos à

sua jurisdição, especialmente no que diz respeito ao direito à vida, inclusive quanto a uma

existência coletiva digna1218; ao direito à propriedade das terras, dos territórios e dos

recursos naturais1219, inclusive os direitos de consulta e consentimento1220; e o direito à

participação política em conformidade com suas pautas culturais1221.

O objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas é integrado por direitos

humanos já consagrados no sistema internacional, muitos dos quais já integram o costume

internacional, inclusive porque previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem.

Entretanto, o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas propriamente dito

ainda se encontra nos seus estágios iniciais, sendo de recente formulação. É possível que

com o passar do tempo o mesmo termine se agregando ao costume internacional, podendo

                                                          
1215 “An indigenous right to development has, however, also been asserted in the International Labour
Organization’s Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. (…) A
right to development has also been included in the Draft United Nation's Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples. (...) Although both the Convention and Draft Declaration require ratification by
individual countries to have effect, the principle of an indigenous right to development is emerging in
international law” (SCHRODER, Mark B. On the Crest of a Wave: Indigenous Title and Claims to the Water
Resource. New Zealand Journal of Environmental Law, Vol. 8, New Zealand Centre for Environmental Law,
Faculty of Law at the University of Auckland, Auckland, 2004, p. 23).
1216 A Corte Interamericana de Justiça no caso Comunidade Indígena Yakye Axa vs. Paraguai, série C (nº
125) (2005), destacou na nota n° 252 que “La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
afirmó que las situaciones de extrema pobreza afectan todos los derechos humanos, los civiles, culturales,
económicos y políticos, así como al derecho al desarrollo, que tienen a la persona humana como sujeto
central” (itálicos nossos).
1217 ANAYA, S. James. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas. A/HRC/9/9, § 28.
1218 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Masacre de Plan de Sánchez (Guatemala), série C (nº 105)
(2004).
1219 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Comunidade Indígena Awas Tingni Mayagna (Sumo) vs.
Nicarágua, série C (nº 79) (2001); Comunidade Moiwana vs. Suriname, série C (nº 124) (2005); Comunidade
Indígena Yakye Axa vs. Paraguai, série C (nº 125) (2005); Comunidade Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguai,
série C (nº 146) (2006).
1220 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Yatama vs. Nicarágua, série C (nº 127) (2005).
1221 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Povo Saramaka vs. Suriname, série C (nº 172). (2007).
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mesmo se transformar em uma obrigação erga omnes. Essa última hipótese se reforça pelo

fato de que, como vimos, parte da doutrina já entende que o direito ao desenvolvimento já

pode ser considerado uma obrigação dessa natureza.

No plano nacional, podem servir de fonte ao direito ao desenvolvimento de comunidades

indígenas disposições constitucionais e legais, decisões judiciais e entendimentos

doutrinários, bem como acordos entre Estados e povos indígenas. Temos, neste último

caso, por exemplo, os denominados Acordos de San Andrés, firmados pelo México, em

1996, com seus povos indígenas, nos quais, dentre diversos outros aspectos importantes

para o direito ao desenvolvimento, é reconhecida a necessidade de modificar mentalidades,

atitudes e comportamentos discriminatórios relativos aos povos indígenas, de modo a

fomentar uma cultura de pluralidade e tolerância que aceite suas visões de mundo, suas

formas de vida e seus conceitos de desenvolvimento1222.

2.6. Elementos do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas

Em geral, quando a doutrina menciona um direito ao desenvolvimento próprio dos grupos

indígenas utiliza em seu discurso a formatação teórica do direito ao desenvolvimento

comum, com o acréscimo de algumas poucas observações específicas1223. Dessa maneira,

ainda não foi elaborada uma sistematização mais profunda sobre o tema.

Ao nosso ver, a identificação dos sujeitos, do conteúdo e dos elementos do direito ao

desenvolvimento em sua projeção específica relativa às comunidades indígenas deverá

considerar não só as fontes e os contornos dos direitos humanos em geral e do direito ao

desenvolvimento comum, mas, também, aspectos próprios, vinculados e aplicáveis

unicamente às comunidades indígenas, como é o caso da Convenção 169 da Organização

Internacional do Trabalho, que cuida dos povos indígenas e tribais, bem como a

Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, a qual, assim como a Declaração Sobre o

                                                          
1222 O texto integral encontra-se disponível em http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/pronun.htm, acesso em
16/11/2008.
1223 Uma exceção à regra pode ser encontrada na obra de Juan Daniel Oliva Martinez, professor de Direito
Internacional Público da Universidade Carlos III, em Madrid (MARTINEZ, Juan Daniel Oliva. La
Cooperación Internacional con los Pueblos Indígenas: desarrollo y derechos humanos. Madrid: Cideal,
2005).
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Direito ao Desenvolvimento, não é uma convenção, porém representa uma síntese do

entendimento majoritário sobre a temática indígena. No plano nacional, o direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas se relacionará também com as normas do

direito interno de cada Estado, dentre as quais deve ser dispensada especial atenção às

constitucionais. Importante ainda é levar em consideração os aspectos concernentes ao

etnodesenvolvimento, do qual o direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas é a

expressão jurídica.

Tomando por base essas premissas, vejamos os elementos do direito ao desenvolvimento

de comunidades indígenas, ou seja, os seus sujeitos e o seu conteúdo.

2.6.1. A titularidade ativa

O direito ao desenvolvimento de grupos indígenas está inserido na dimensão coletiva do

direito ao desenvolvimento1224, a qual, como vimos, tem como sujeitos ativos não só os

povos e os Estados, mas, também, as coletividades internas regionais, os grupos

vulneráveis e as minorias. Vimos, também, que consoante a doutrina e conforme diversos

documentos internacionais produzidos no âmbito das Nações Unidas a compreensão de

que estes grupos são titulares de um direito ao desenvolvimento com peculiaridades

próprias, voltadas ao respeito às suas especificidades, é uma condição necessária ao

alcance dos objetivos do sistema internacional de proteção aos direitos humanos.

As comunidades indígenas, também conforme já estudado, constituem verdadeiras

minorias, no sentido que aqui conferimos a esse termo, bem como podem ser

perfeitamente compreendidas como povos. Assim, podem ser titulares de direitos próprios,

dentre os quais o direito ao desenvolvimento, cujo conteúdo, em relação a estes grupos,

ganha peculiaridades que serão vistas mais adiante.

Não se pode esquecer, entretanto, que as pessoas que compõem a dimensão coletiva

indígena são titulares de todos os direitos humanos em geral, dentre os quais o direito ao

                                                          
1224 No sentido de que o direito ao desenvolvimento dos grupos indígenas é um direito coletivo, vide
CARSTENS, Margret. From Native Title to Self-Determination? Indigenous Rights in Australia and Canada
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desenvolvimento comum, que é um direito humano inalienável. O fato de integrarem um

grupo minoritário, e, portanto, de serem beneficiários dos direitos a este reconhecidos, não

lhes retira, por óbvio, os direitos individuais. Assim, os índios usufruirão a proteção

decorrente do direito ao desenvolvimento em sua dupla dimensão, individual e coletiva.

Até porque, como já mencionado quando estudamos a dimensão individual do direito ao

desenvolvimento, mesmo os direitos que admitem dimensões coletivas, como é o caso do

direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, sempre têm o ser humano como a

sua finalidade última.

Tais observações se tornam ainda mais pertinentes quando se trata de minorias como as

comunidades indígenas, por força do forte elo cultural entre o indivíduo, o grupo e os

demais integrantes deste, entre os quais milita o sentimento de solidariedade, ou seja, a

vontade de manter o elemento diferenciador. Isso faz com que as dimensões individual e

coletiva do direito ao desenvolvimento se tornem ainda mais conexas e inseparáveis, pois

são complementares entre si1225.

De outro lado, pode-se argumentar no sentido de que a titularidade ativa decorre não

apenas do fato das comunidades indígenas serem minorias, mas, também e principalmente,

da circunstancia de constituírem verdadeiros povos. Efetivamente, não pode haver dúvida

de que as comunidades indígenas são povos1226. Aliás, os documentos do sistema

internacional de proteção aos direitos humanos normalmente se referem aos povos

indígenas1227. A noção de povo, vale a pena relembrar, é plurívoca por natureza,

constituindo, conforme proposta de James Crawford, uma context-dependent notion que

pode assumir sentidos diversos a depender do contexto em que se encontra. Assim, pode

ser considerado como povo um grupo minoritário nos termos do artigo 27 do Pacto Sobre

Direitos Civis e Políticos de 1966, ou seja, grupo social inferior numericamente, não

                                                                                                                                                                               
– a Comparison. In KUPPE, René, POTZ, Richard (eds.). Law and Anthropology. International Yearbook for
Legal Anthropology, v. 11. Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001, p. 248.
1225 “The human rights-based approach stems from a concept of development that identifies subjects of rights
and not merely a population that is the object of public policies. Indigenous peoples must thus be identified
as subjects of collective rights that complement the rights of their individual members” (A/HRC/6/15, § 17).
1226 “Indigenous groups are unquestionably ‘peoples’ in every political, social, cultural and ethnological
meaning of this term. They have their own specific languages, laws, values and traditions; their own long
histories as distinct societies and nations; and a unique economic, religious and spiritual relationship with the
territories in which they have lived. It is neither logical nor scientific to treat them as the same "peoples" as
their neighbors, who obviously have different languages, histories and cultures” (DAES, Erica-Irene.
Explanatory note concerning the draft declaration on the rights of indigenous peoples.
E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 7°).
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dominante em termos políticos e portador de características étnicas, religiosas ou

lingüísticas estáveis que o distinguem do restante da população1228. Logo, as comunidades

indígenas, além de minorias, são também povos.

Vale observar, a propósito, que o Relatório Cobo utilizou as palavras comunidades, povos

e nações indígenas indistintamente para designar todos os grupos que, tendo uma

continuidade histórica com as sociedades anteriores à invasão e pré-coloniais que se

desenvolveram em seus territórios, se consideram distintos de outros setores das

sociedades que agora prevalecem nesses territórios ou em parte deles, constituindo

atualmente setores não dominantes da sociedade e portando a determinação de preservar,

desenvolver e transmitir a futuras gerações seus territórios ancestrais e sua identidade

étnica como base da sua existência contínua como povo, de acordo com seus próprios

padrões culturais, suas instituições sociais e seus sistemas legais1229.

Saliente-se, assim, que os indígenas, sejam eles vistos como indivíduos ou como povos,

terão os mesmos direitos que são reconhecidos a todos os indivíduos e povos1230, sob pena

de violação do princípio da igualdade1231.

Porém, quando a doutrina e o sistema internacional de proteção aos direitos humanos faz

referência aos povos como titulares do direito ao desenvolvimento, normalmente emprega

essa palavra no seu sentido mais amplo, designando a totalidade dos cidadãos de um

Estado ou toda a população de uma colônia ou território ocupado, o que, obviamente,

resulta em um alcance muito maior do que aquele da noção de minoria. Exatamente por

isso a idéia de que povos em geral são titulares do direito ao desenvolvimento carrega

consigo o padrão de pensamento da sociedade dominante acerca do fenômeno do

desenvolvimento, o qual pode não se coadunar com o pensamento e a compreensão

indígena sobre o assunto. Some-se o fato de que nem todos os povos usufruem direitos

                                                                                                                                                                               
1227 É o caso, por exemplo, da Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos
indígenas e tribais em países independentes, bem como da Declaração das Nações Unidas Sobre os Direitos
do Povos Indígenas (A/RES/61/295, de 13 de setembro de 2007).
1228 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo: editora
Saraiva, 2005, p. 396.
1229 E/CA.4/Sub.2/1986/7/Add.4, § 379.
1230 A/HRC/9/9, § 20.
1231 Segundo a Convenção n° 169 da OIT, “Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos
direitos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discriminação” (artigo 3°, § 1°). No mesmo
sentido, diz a Declaração das Nações Unidas de Direitos dos Povos Indígenas: “Os indígenas têm direito, a
título coletivo ou individual, ao pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito
internacional dos direitos humanos” (artigo 1°).
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reconhecidos às minorias, bem como que no caso do direito ao desenvolvimento de

comunidades indígenas o seu objeto, como será visto a seguir, possui especificidades

fundadas em direitos próprios, que não são aplicáveis aos povos em geral, mas apenas aos

povos indígenas. Como se não bastasse, o tipo de direitos correlatos ao direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas, especificamente os que correspondem a

discriminações positivas de natureza permanente, necessárias à efetividade do direito à

não-assimilação, ou seja, à manutenção do seu elemento diferenciador, não se aplicam aos

povos em geral, mas sim apenas às minorias culturais.

Portanto, ao nosso ver, cuidando-se especificamente do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas, sem prejuízo da sua identificação como povos, é mais apropriado

vincular a titularidade ativa daqueles grupos à noção de minoria, especialmente sob a

perspectiva cultural, à medida que permite uma maior afirmação do direito à diferença e à

alteridade, e, em decorrência, abre a possibilidade não só da adoção de uma perspectiva de

desenvolvimento especificamente indígena, mas também da fruição de direitos próprios.

2.6.2. A legitimidade passiva

Como vimos, os sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento são os Estados, que

possuem as responsabilidades primárias em relação a esse direito, as pessoas físicas, as

pessoas jurídicas, a comunidade internacional, as organizações internacionais e os

organismos internacionais. Esse quadro não se modifica quando se trata do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas, razão pela qual devem ser aplicadas as

premissas já estudadas quando cuidamos do tema. Cabe, entretanto, fazer algumas poucas

observações.

Os Estados de origem possuem um papel central na promoção e proteção de todos os

direitos indígenas, dentre os quais o direito ao desenvolvimento desses grupos. Assim,

todas as instâncias governamentais e todos os poderes devem estar atentos às suas

obrigações respectivas, delineadas no sistema normativo internacional e nacional, dentre as

quais aquelas referentes à adoção de medidas legislativas de discriminação positiva,
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voltadas à concretização dos direitos que compõem o conteúdo do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas.

Os demais Estados, a comunidade internacional, as organizações internacionais, os

organismos internacionais, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado

também possuem obrigações concernentes ao direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas. Dentre tais obrigações podemos citar como exemplo a busca de uma efetiva

cooperação internacional em matéria indígena e o respeito ao direito à diferença em todas

as suas projeções, o que inclui a visão própria de desenvolvimento que esses grupos

possuem1232. As agências internacionais de financiamento, por exemplo, ao realizarem

negócios jurídicos com Estados visando promover do desenvolvimento, não podem

descurar dessas obrigações, devendo ser adotadas as medidas cabíveis e necessárias para

tanto1233.

A sociedade civil em geral deve exercer relevante função para a efetivação do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas, especialmente no que se refere à eliminação

de preconceitos ou discriminações porventura arraigados contra estes grupos, ou seja, na

concretização da igualdade sob o prisma da justiça de reconhecimento de identidades1234.

As obrigações da sociedade civil para com o direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas decorrem da projeção horizontal ou eficácia privada dos direitos humanos.

As Nações Unidas possuem um papel especial na promoção e proteção dos direitos

indígenas como um todo1235, o que inclui logicamente o direito ao desenvolvimento. Esse

                                                          
1232 As diversas obrigações estatais para com o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas
podem ser identificadas nos documentos que compõem as fontes desse direito, especialmente na Convenção
169 da OIT e na Declaração de Direitos dos Povos Indígenas.
1233 Sobre as diretrizes operacionais do Banco Mundial na temática indígena, vide OLIVEIRA, João Pacheco
de. Cidadania e Globalização: povos indígenas e agências multilaterais. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 105-119.
1234 Nos Acordos de San Andrés, celebrados no México no inicio de 1996 entre o governo daquele país e o
Exército Zapatista de Libertação Nacional, restou consignado que “Se requiere el concurso de todos los
ciudadanos y organizaciones civiles, que el actual Gobierno Federal se compromete a propiciar, para
desterrar mentalidades, actitudes y comportamientos discriminatorios hacia los indígenas, y para
desarrollar una cultura de la pluralidad y la tolerancia que acepte sus visiones del mundo, sus formas de
vida y sus conceptos de desarrollo” (disponível em
http://www.latautonomy.org/AcuerdosDeSanAndres1996.html, acesso em 18/09/2008)
1235 A/HRC/9/9, § 60.
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papel proeminente é destacado em vários documentos da sua própria Assembléia Geral,

como, por exemplo, a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas1236.

As obrigações específicas de cada um dos sujeitos que compõem o pólo passivo

consubstanciam principalmente obrigações de meio, não de resultado, e serão identificadas

a partir do estudo do objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas,

tema que será tratado a seguir.

2.6.3. O objeto

O objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, ao nosso ver, possui

elementos comuns ao direito ao desenvolvimento geral e ao direito ao desenvolvimento de

grupos vulneráveis e minorias, além de outros elementos próprios.

As comunidades indígenas, da mesma forma que os demais grupos e pessoas, têm o direito

de participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, bem como o de

contribuir e desfrutar desse desenvolvimento, no qual todos os direitos humanos e

liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados.

Aplicam-se ao direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas todas as

observações já realizadas quanto ao conteúdo do direito ao desenvolvimento em geral e ao

direito ao desenvolvimento dos grupos vulneráveis e das minorias. Dessa maneira, os

índios e as comunidades indígenas têm direito ao desenvolvimento como um processo

econômico, social, cultural e político abrangente, que objetive o contínuo bem-estar de

toda a população indígena e de todos os indivíduos que a compõem, e que tenha como

base a sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição

justa dos benefícios daí resultantes1237. O desenvolvimento das comunidades indígenas

deve ser, ainda, integral, de maneira a maximizar todas as potencialidades humanas dos

índios, considerados individual e coletivamente.

                                                          
1236 A/RES/61/295. Antes da declaração já se podia extrair esse papel central das Nações Unidas e de seus
órgãos internos a partir de diversos documentos, como, por exemplo, as seguintes resoluções: A/RES/45/164,
de 1990, que proclamou o ano de 1993 como Ano Internacional dos Povos Indígenas do Mundo;
A/RES/48/163, de 1993, que proclamou a Primeira Década Internacional dos Povos Indígenas no Mundo;
A/RES/59/174, de 2004, que proclamou a Segunda Década Internacional dos Povos Indígenas no Mundo.
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Há, como já visto, uma intensa correlação e interdependência entre as dimensões

individual e coletiva do direito ao desenvolvimento. O conteúdo do direito ao

desenvolvimento em sua dimensão coletiva abrange também o conteúdo do direito ao

desenvolvimento das pessoas que formam a coletividade respectiva, e esse fato torna-se

ainda mais importante no contexto das minorias culturais. Isso significa que o direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas, embora constitua uma projeção da dimensão

coletiva do direito ao desenvolvimento, exige e engloba também a satisfação da dimensão

individual desse mesmo direito, da qual não pode ser dissociada.

Todos os direitos necessários às necessidades humanas básicas são devidos às

comunidades indígenas, o que inclui saúde, previdência, educação, geração e distribuição

de renda, moradia, alimentação, dentre outros. É preciso, ainda, garantir aos povos

indígenas e a seus componentes o direito à igualdade e à não-discriminação1238, o que

implica não só na aceitação da sua identidade própria, mas, também, exige que lhes seja

assegurada a igualdade de oportunidades em relação à sociedade majoritária,

especialmente no que concerne ao acesso aos recursos básicos. A Convenção 169 da

Organização Internacional do Trabalho prevê que os governos deverão assumir a

responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, ação

coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos dos povos indígenas e a garantir

o respeito à sua integridade, e dentre as medidas a serem asseguradas através dessa ação

incluem-se aquelas que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de

igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais

segmentos da população1239. Através deste acesso igualitário podem ser satisfeitas as

necessidades básicas indígenas, aumentando as potencialidades dos índios e a sua

capacidade de escolha, o que significa, lembrando Amartya Sen, que as liberdades dos

povos indígenas e das pessoas que os integram serão ampliadas.

                                                                                                                                                                               
1237 Preâmbulo da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
1238 “Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais,
sem obstáculos nem discriminação” (Convenção 169 da OIT, artigo 3°, § 1°). Conforme o artigo 2° da
Declaração das Nações Unidas de Direitos dos Povos Indígenas, “Os povos e pessoas indígenas são livres e
iguais a todos os demais povos e indivíduos e têm o direito de não serem submetidos a nenhuma forma de
discriminação no exercício de seus direitos, que esteja fundada, em particular, em sua origem ou identidade
indígena”. O artigo 9° deste último documento diz, ainda, que “Os povos e pessoas indígenas têm o direito de
pertencerem a uma comunidade ou nação indígena, em conformidade com as tradições e costumes da
comunidade ou nação em questão. Nenhum tipo de discriminação poderá resultar do exercício desse direito”.
1239 Artigo 2°, § 2°, “a”.
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Entretanto, o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas não é uma simples

soma dos direitos acima mencionados, pois se projeta para além deles. Os direitos e

liberdades indígenas são indivisíveis e interdependentes, inclusive em relação aos demais

direitos humanos e liberdades fundamentais. Dessa maneira, conforme a concepção

contemporânea dos direitos humanos, todos os aspectos do direito ao desenvolvimento

desses grupos devem ser considerados em um contexto integral. Essas características

modificam o alcance dos vários direitos que integram o direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas, sejam eles comuns à sociedade majoritária ou sejam específicos

dos índios, de maneira a conferir novas dimensões ao conteúdo próprio de cada um deles.

Aplicam-se, aqui, as observações já estudadas de Philip Alston e de Arjun Sengupta,

quanto à expansão do alcance dos direitos humanos a partir do direito ao desenvolvimento,

que consubstancia um vetor ou todo integral desses direitos. Dessa maneira, a satisfação

desses direitos não deve se circunscrever ao mínimo indispensável à sobrevivência1240,

abarcando também todo o necessário ao pleno desenvolvimento da pessoa humana

indígena, no plano individual e coletivo.

Além disso, em nome da igualdade, do direito à diferença e da não-discriminação, todos os

direitos devem ser adaptados à realidade e à cultura das comunidades indígenas, com o

que passam a portar características especiais. Nesse sentido, a Convenção 169 da OIT

prevê que deverão ser adotadas ações estatais que promovam a plena realização dos

direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, respeitando sua identidade social e

cultural, costumes e tradições e suas instituições1241, bem como que ajudem os membros

desses povos a eliminar possíveis diferenças socioeconômicas existentes entre membros

indígenas e demais membros da comunidade nacional, de maneira compatível com suas

aspirações e formas de vida1242. E não é só, pois determina que na aplicação das suas

próprias disposições deverão ser reconhecidos e protegidos valores e práticas sociais,

culturais, religiosos e espirituais dos povos indígenas, levando-se em consideração a

natureza dos problemas que enfrentam, tanto em termos coletivos como individuais, e

também deverá ser respeitada a integridade dos seus valores, práticas e instituições1243. A

adaptação dos direitos à realidade desses grupos deve considerar, portanto, os elementos

                                                          
1240 Conforme o artigo 43 da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, “Os direitos reconhecidos na
presente Declaração constituem as normas mínimas para a sobrevivência, a dignidade e o bem-estar dos
povos indígenas do mundo”.
1241 Artigo 2°, § 2°, “b”.
1242 Artigo 2°, § 2°, “c”.
1243 Artigo 5°, § 1°, “a” e “b”.
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próprios do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, como, por exemplo, a

vontade de manutenção do elemento cultural diferenciador e o etnodesenvolvimento.

Dessa forma, o ensino indígena deve considerar a língua própria do grupo respectivo e a

saúde indígena não pode menosprezar a sua medicina tradicional. A habitação também

deve obedecer ao padrão de moradia coletiva indígena, quando houver. O emprego e a

geração e distribuição de renda, de sua vez, devem ser compatíveis com a noção trabalho,

de riqueza e de propriedade coletiva que porventura existam em cada comunidade. Em

suma, deve-se respeitar o modus vivendi indígena, ou seja, a sua diferença, cabendo

lembrar, entretanto, que as comunidades respectivas não estão aprisionadas neste

paradigma, e que devem elas próprias decidir, à luz da sua autodeterminação, o grau de

integração que desejam ter com a sociedade majoritária. Caso isso não seja feito, a

pretensão de proporcionar a igualdade de oportunidades, mesmo que bem intencionada,

pode resultar em um processo de assimilação indesejada e na violação do reconhecimento

da identidade indígena.

O tratamento diferenciado das comunidades indígenas em relação ao seu direito ao

desenvolvimento é uma conseqüência do seu direito à diferença, e pressupõe políticas

nacionais e internacionais nesse sentido. Nessa linha, por exemplo, o Programa das

Nações Unidas Para o Desenvolvimento desenvolveu uma política específica de trabalho

para os povos indígenas, baseada nas experiências obtidas em ações nacionais e

internacionais com aqueles grupos. Essa política foi concebida a partir da concepção dos

direitos humanos internacionalmente reconhecidos, e tem como objetivo capacitar os

funcionários daquele programa e guiar os trabalhos voltados à construção de parcerias

sustentáveis com os povos indígenas1244.

Ao nosso pensar, considerando as especificidades das minorias culturais e do

etnodesenvolvimento, bem como o quanto disposto nas fontes do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas, o seu objeto tem como principais elementos

os seguintes, todos eles vinculados e conexos entre si, considerando inclusive a

indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos: a) o direito à autodeterminação

indígena; b) o direito à manutenção da própria cultura; c) o direito à opção por um

processo próprio de desenvolvimento; d) o direito ao território indígena e à utilização dos

recursos naturais; e) o direito à participação; f) o direito à melhoria das condições
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econômicas e sociais; g) o direito à saúde; h) o direito à previdência social; i) o direito à

educação; j) o direito à subsistência, ao trabalho e à obtenção de renda; k) o direito à

cooperação internacional.

2.6.3.1. O direito à autodeterminação indígena

O termo autodeterminação provavelmente surgiu em textos de filósofos radicais alemães

do século XIX1245, mas as raízes históricas do seu conceito moderno são mais antigas.

Segundo parte da doutrina a concepção moderna de autodeterminação, ou livre

determinação, tem suas origens nos postulados de igualdade e liberdade que foram

defendidos nos movimentos revolucionários norte-americano e francês do século XVIII.

Outros autores, porém, entendem que as mesmas remontam à antiguidade greco-romana ou

a pensadores africanos e asiáticos1246. Finalmente, há aqueles que citam as lições de

Francisco de Vitória, para quem todos os povos tinham por direito natural a possibilidade

de constituir uma república e de determinar o seu destino na História1247.

É no século XX, entretanto, que o tema ganhará tintas fortes. Na primeira metade do século

passado, a autodeterminação chegou a ser defendida tanto por Vladimir Ilitch Lenin e

Josef Stalin, na União Soviética, como por Woodrow Wilson, presidente dos Estados

Unidos1248. O seu apogeu virá após a II Grande Guerra Mundial, no período compreendido

entre 1945 e 1980, no bojo do processo de descolonização que culminou com a derrocada

de regimes coloniais e o surgimento de novos Estados a partir dos antigos povos

subjugados na África, na Ásia e na Oceania. Foi naquele contexto que surgiram ou

recrudesceram discussões atinentes não só à autodeterminação, mas também a outros temas

                                                                                                                                                                               
1244 E/CN.4/Sub.2/2002/24, § 32.
1245 BARBOSA, Marco Antonio. Autodeterminação: direito à diferença. São Paulo: Plêiade/FAPESP, 2001,
p. 316.
1246 MARTINEZ, Juan Daniel Oliva. La Cooperación Internacional con los Pueblos Indígenas: desarrollo y
derechos humanos. Madrid: Cideal, 2005, p. 138.
1247 “A raiz jurídica do princípio à autodeterminação dos povos encontra-se em [Francisco de] Vitória”
(ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação dos
povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 141).
1248 “El presidente estadounidense Woodrow Wilson vinculó el principio de autodeterminación a los ideales
de la democracia liberal occidental y a las aspiraciones del nacionalismo europeo. Lenin y Stalin también
asumieron la retórica de la autodeterminación a principios del siglo XX, a la que asociaron con preceptos
marxistas de lucha y liberación de clases” (ANAYA, S. James. Los Pueblos Indígenas en el Derecho
Internacional. Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 138).
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caros ao direito internacional moderno, como, por exemplo, soberania, secessão e, como já

visto, o próprio fenômeno do desenvolvimento. Um dos mais importantes documentos

daquela época, a Carta das Nações Unidas, fez referência explícita ao princípio da

autodeterminação1249, e a Declaração Sobre a Concessão de Independência aos Países e

Povos Coloniais da Assembléia Geral da ONU, de 14 de dezembro de 19601250, o tratou

como um direito. Poucos anos depois, o direito à autodeterminação foi previsto nos Pactos

Internacionais de Direitos Humanos de 19661251. Serviu, nesse contexto, como um dos

fundamentos para a condenação, por parte das Nações Unidas, do regime de apartheid da

África do Sul1252.

O direito à autodeterminação está consagrado no Direito Internacional e inserido no

sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Conforme a redação dos Pactos

internacionais de Direitos Humanos de 1966, trata-se de um direito em virtude do qual

todos os povos determinam livremente o seu estatuto político e asseguram livremente o seu

desenvolvimento econômico, social e cultural1253. Essa definição demonstra claramente a

ligação desse direito com os postulados da igualdade e da liberdade, pois todos os povos

são livres para conceber da maneira que melhor lhes aprouver a sua ordem política,

econômica, social e cultural, sem serem submetidos a formas de colonialismo ou de

opressão estatal. Dessa forma, um povo não está submetido à vontade de outro povo,

assumindo as rédeas do seu próprio destino. A liberdade, nesse contexto de

autodeterminação, não se refere diretamente aos indivíduos considerados em si mesmos,

                                                          
1249 “Artigo 1 – Os propósitos das Nações unidas são: (...) 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações,
baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras
medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal; (...)” (artigo 1°, § 2°, da Carta das Nações Unidas,
sublinhamos).
1250 “1. The subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of
fundamental rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment to the promotion of
world peace and co-operation. 2. All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they
freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. 3.
Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never serve as a pretext for
delaying independence. (...)” (Resolução 1514 [XV], sublinhamos).
1251 “Todos os povos têm direito a autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu
estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural” (artigo 1°, § 1°,
de ambos os Pactos, sublinhamos).
1252 Vide, v.g., Item B, § 2°, da Resolução 3411 (XXX) da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 28 de
novembro de 1975.
1253 Uma definição mais elaborada pode ser a seguinte: “A autodeterminação consiste em um direito enquanto
conjunto de regras, normas, padrões e leis reconhecidas socialmente que garantem a determinados povos,
segmentos ou grupos sociais o poder de decidir seu próprio modo de ser, viver e organizar-se política,
econômica, social e culturalmente, sem serem subjugados ou dominados por outros grupos, segmentos,
classes sociais ou povos estranhos à sua formação específica” (ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian
do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação dos povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris Editor, 2008, p. 148).
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mas sim à coletividade política formada pelo conjunto de todos eles, mas deve-se

considerar que a liberdade individual é um pré-requisito da liberdade coletiva.

O direito à autodeterminação é, ainda, um dos pontos essenciais ao desenvolvimento

humano, tal como reconhecido pela Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.

Segundo esse documento, o direito humano ao desenvolvimento também implica a plena

realização do direito dos povos à autodeterminação que inclui, sujeito às disposições

relevantes de ambos os Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos, o exercício de seu

direito inalienável à soberania plena sobre todas as suas riquezas e recursos naturais1254.

Diz, ainda, que os Estados tomarão medidas firmes contra recusas de reconhecimento do

direito fundamental dos povos à autodeterminação1255.

Ponto particularmente marcante em relação ao direito à autodeterminação diz respeito a um

determinado aspecto da sua projeção política, com base no qual um povo pode decidir

formar um novo Estado soberano, integrar-se a um Estado já existente ou associar-se a

ele1256. A primeira opção leva à hipótese de secessão. Há uma forte resistência histórica

dos Estados em geral em reconhecer que os povos indígenas são titulares do direito à

autodeterminação exatamente por temerem que esse direito possa representar uma séria

ameaça à sua integridade territorial, pois, como vimos, freqüentemente a forte identidade

cultural das minorias by will, como é o caso dos povos indígenas, são vistas com

desconfiança e como possíveis indicações do desejo de secessão. Várias teses jurídicas

foram construídas com o objetivo de afastar a possibilidade de secessão, especialmente a

partir da exegese da própria Declaração Sobre a Concessão de Independência aos Países e

Povos Coloniais, mais precisamente do trecho segundo o qual qualquer tentativa de

destruição total ou parcial da unidade nacional e a integridade territorial de um país é

incompatível com os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas1257. Van Dyke,

nessa linha, afirma que o direito à autodeterminação não é absoluto e, portanto, deve

respeitar outros direitos e interesses, razão pela qual o direito à independência de uma

nação pode ser obstado pelo direito à manutenção da integridade territorial de um Estado

multinacional1258. Algumas dessas fundamentações limitam o direito à autodeterminação à

hipótese de dominação estrangeira, ou o restringem ao contexto histórico no qual surgiu,

                                                          
1254 Artigo 1º, § 2º.
1255 Artigo 5º.
1256 Princípio VI da Resolução 1541 (XV) da Assembléia Geral da ONU, de 15 de dezembro de 1960.
1257 Resolução 1514 (XV), § 6°.
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qual seja o processo de descolonização que ocorreu em meados do século passado1259. Este

mesmo temor quanto a uma hipotética secessão também tem feito com que os Estados em

geral evitem fazer referência a termos como povos ou territórios indígenas. Acreditam que

admitir a existência de um povo indígena com território próprio dentro das suas fronteiras

é um passo para a formação de um outro Estado independente. Vale lembrar que

justamente por este motivo a menção aos povos indígenas na Convenção n° 169 da

Organização Internacional do Trabalho foi acompanhada de uma observação explícita no

sentido de que a utilização do termo povos naquela Convenção não deve ser interpretada

no sentido da admissão dos direitos normalmente reconhecidos pelo direito

internacional1260. A intenção dessa ressalva é afastar a possibilidade de secessão dos

grupos indígenas com base no direito à autodeterminação dos povos1261.

Ao nosso ver, não há qualquer dúvida quanto ao fato de que os povos indígenas são

titulares do direito à autodeterminação1262, o qual é necessário para o alargamento das suas

possibilidades de escolha e para o incremento do bem-estar de todos os seus integrantes.

Relembre-se, em primeiro lugar, que as comunidades indígenas, além de deverem ser

entendidas como minorias para fins de proteção internacional, constituem verdadeiros

povos1263, ou, como diz Bokatola, povos-minorias1264. Some-se que a Carta das Nações

                                                                                                                                                                               
1258 VAN DYKE, Vernon. Human Rights, Ethnicity, and Discrimination. Westport: Greenwood Press, 1985,
pp. 13-14.
1259 Para um panorama geral da discussão sobre a aplicação ou não da autodeterminação aos povos indígenas,
vide BARBOSA, Marco Antonio. Autodeterminação: direito à diferença. São Paulo: Plêiade/FAPESP, 2001,
pp. 318-327.
1260 Artigo 1°, § 3° da Convenção n° 169 da OIT.
1261 Disposição com o mesmo objetivo consta no Projeto de Declaração Americana de Direitos dos Povos
Indígenas, cujo atual artigo IV estatui: “Nada en esta Declaración se entenderá en el sentido de que autoriza o
fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial,
la soberanía y la independencia política de los Estados, ni otros principios contenidos en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos” (GT/DADIN/doc. 334/08 rev. 1, de 25 de abril de 2008).
1262 A maior parte da doutrina também assim entende. Por exemplo: ANAYA, S. James. Los Pueblos
Indígenas en el Derecho Internacional. Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 168.
1263 “Identidade cultural e autodeterminação são indissociáveis. A identidade cultural é o critério último na
definição de povo, sujeito ativo do direito à autodeterminação e desencadeia, conseqüentemente, o processo
de autodeterminação” (BARBOSA, Marco Antonio. Autodeterminação: direito à diferença. São Paulo:
Plêiade/FAPESP, 2001, p. 324). O tema sobre os indígenas constituírem ou não povos deu ensejo, inclusive,
ao que a doutrina denominou a batalha do “s”, referindo-se a uma disputa semântica em relação à utilização,
nos foros e documentos internacionais, das palavras people ou peoples, sendo a primeira preferida pelos
Estados e a última pelos grupos autóctones. Conforme anota Norbert Rouland, a discussão parece carecer de
maior base jurídica, não só porque a existência de um direito não deriva da utilização ou não de um certo
termo, mas, também, porque não há definição unívoca de povo no Direito Internacional (ROULAND,
Norbert. O Direito dos Povos Autóctones. In ROULAND, Norbert [org.]. Direito das Minorias e dos Povos
Autóctones. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004, pp. 475-476).
1264 BOKATOLA, Isse Omanga. Les droits des minorités: entre droits culturels et droits politiques. In Vues
d'Afrique. Collection Perspectives Régionales, n. 2, nov. 1998. Genebra: Centre International de Formation à
L'Enseignement des Droits de L'Homme et de la Paix – CIFEDHOP, 1998.
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Unidas deixa implícito que mesmo quando um povo não se constitui na forma de Estado

pode ser titular de direitos1265. Ademais, as normas vigentes no Direito Internacional sobre

o direito à autodeterminação não fazem qualquer restrição quanto à titularidade dos povos

indígenas. Os dois Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966, os quais, vale

rememorar, são instrumentos convencionais, de hard law, afirmam o direito à

autodeterminação como um direito de todos os povos, sem qualquer tipo de limitação em

relação a essa titularidade.

Conforme Van Dyke1266, a palavra povos pode ser entendida em três sentidos quando

vinculada ao direito à autodeterminação previsto nos dois Pactos Internacionais acima

mencionados. Em primeiro lugar, pode ser interpretada como dizendo respeito a toda a

população de um Estado soberano. Além disso, pode ser compreendida no sentido de toda

a população de uma dependência política1267. Finalmente, no caso de Estados multiétnicos

ou multinacionais a palavra povo se aplica às subdivisões étnicas ou nacionais ali

existentes. Dessa forma, podemos concluir que, sendo os indígenas grupos diferenciados

justamente por suas características étnicas próprias, constituem uma subdivisão no Estado

em que se encontram e usufruem, assim, do direito à autodeterminação.

Saliente-se, ainda, que segundo a Convenção nº 169 da OIT nenhuma espécie de força ou

de coerção, que viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos povos

indígenas, inclusive os direitos ali contidos, deverá ser empregada1268. Ora, ou se

reconhece a autodeterminação a estes povos ou se impõe aos mesmos as decisões sobre os

seus destinos. Como se sabe, toda imposição é uma forma de utilização de força ou

coerção, estando, portanto, vedada. Dessa maneira, a referida convenção reforça o direito à

autodeterminação indígena.

Mais explícita ainda é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos

Indígenas, a qual não deixa qualquer margem a dúvidas. Logo no preâmbulo afirma que os

povos indígenas são iguais a todos os demais povos; que os indivíduos indígenas têm

                                                          
1265 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição. São Paulo:
Editora Saraiva, 2005, p. 396.
1266 VAN DYKE, Vernon. Human Rights, Ethnicity, and Discrimination. Westport: Greenwood Press, 1985,
pp. 11-12.
1267 O exemplo que o autor ofereceu no texto, datado de 1985, foi o da Namíbia. Assim, a expressão parece
ter um significado próximo de “colônia”. Dessa forma, a palavra “povo” poderia se vincular a toda a
população que se encontra em um território sob dependência ou dominação política de um outro Estado
soberano.
1268 Artigo 3°, § 2°.
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direito, sem discriminação, a todos os direitos humanos reconhecidos no direito

internacional; e que os povos indígenas possuem direitos coletivos que são indispensáveis

para sua existência, bem-estar e desenvolvimento integral como povos. Diz, ainda no

preâmbulo, que nada do disposto em seu texto poderá ser utilizado para negar a povo

algum seu direito à autodeterminação, o qual deve ser exercido em conformidade com o

direito internacional. Além disso, o seu artigo 1° consigna que os indígenas têm direito, a

título coletivo ou individual, ao pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades

fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos

Direitos Humanos e o direito internacional dos direitos humanos. Nos termos do seu artigo

2°, os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais povos e indivíduos e

têm o direito de não serem submetidos a nenhuma forma de discriminação no exercício de

seus direitos que esteja fundada, em particular, em sua origem ou identidade indígena.

Como se não bastasse, o seu artigo 3° é categórico ao veicular disposição de teor idêntico

ao que consta nos dois Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966, afirmando que

os povos indígenas têm direito à autodeterminação, e em virtude desse direito determinam

livremente sua condição política e buscam livremente o seu desenvolvimento econômico,

social e cultural. Esse direito, inclusive, tem parte do seu conteúdo descrito pelo artigo 4°

da mesma Declaração, segundo o qual os povos indígenas, no exercício do seu direito à

autodeterminação, têm direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas a

seus assuntos internos e locais, assim como a disporem dos meios para financiar suas

funções autônomas.

O direito à autodeterminação e o direito ao desenvolvimento, portanto, estão intimamente

ligados, são absolutamente inseparáveis, e negar o primeiro seria negar o segundo. Os

próprios representantes dos povos indígenas têm esse entendimento, com base no qual já

deixaram claro que o seu direito à autodeterminação não só é uma pré-condição para a

realização de outros direitos humanos, a exemplo dos direitos à terra, aos recursos naturais,

à preservação da sua identidade cultural, à língua e à educação, como também se trata do

alicerce do seu autogoverno1269.

Negar aos povos indígenas o direito à autodeterminação seria absolutamente incongruente

com o estágio hodierno do sistema internacional de proteção dos direitos humanos, o qual

garante a liberdade, a igualdade, o direito ao desenvolvimento, o reconhecimento de

                                                          
1269 E/CN.4/Sub.2/2002/24, §§ 25 e 26.
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identidades e o direito à diferença. Implicaria admitir que nem todos os povos possuem os

mesmos direitos, o que seria uma franca violação à igualdade e beiraria o racismo1270.

Desta forma, ao nosso ver os povos indígenas são titulares do direito à autodeterminação.

Anote-se, porém, que embora se trate de uma demanda dos povos indígenas em geral, nem

todos o reclamam nos mesmos termos, podendo assumir diversas vertentes, conforme,

inclusive, as diversas justificativas teóricas possíveis para a legitimação do direito à

autodeterminação indígena, dentre as quais: o argumento histórico, baseado na ocupação

anterior ou na soberania anterior; o argumento da igualdade coletiva entre os povos; o

argumento liberal, que utiliza a igualdade individual e a justiça etnocultural1271; o

argumento comunitarista1272.

Resta, entretanto, indagar se o direito à autodeterminação dos povos indígenas inclui a

possibilidade de secessão. Parte da doutrina entende que o direito à autodeterminação dos

povos indígenas é integral, não havendo qualquer razão para retirar do mesmo a

possibilidade de secessão1273. Entretanto, parece não haver dúvida de que no presente

momento o sistema internacional de direitos humanos, construído a partir dos esforços da

Organização das Nações Unidas, não admite como regra geral a possibilidade de secessão

dos povos com base no direito à autodeterminação, priorizando a integridade dos Estados

nos quais estão inseridos. Isso se aplica a todos os povos, independentemente da condição

de indígena. Assim, é possível discutir o conteúdo do direito à autodeterminação, mas não

a existência desse direito e o fato de que todos os povos são titulares do mesmo1274.

Um dos estudos mais importantes sobre o direito à autodeterminação elaborado no seio das

Nações Unidas foi apresentado em 1980 por Hector Gros Espiell, na condição de Relator

                                                          
1270 “Les peuples autochtones s’opposent systématiquement au postulat voulant qu’ils ne disposent pas des
mêmes droits que les autres ‘peuples’. À leurs yeux, il s’agit d’une politique et d’une pratique racistes”
(DAES, Erica-Irene. L’article 3 du Projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones: obstacles et consensus. In Séminaire Droit à l'autodétermination des peuples autochtones -
Exposés des participants et synthèse des discussions - New York, le 18 mai 2002. Montreal: Centre
International des Droits de la Personne et du Développement Démocratique, 2002, p. 8).
1271 A justiça etnocultural exige a ausência de relações de opressão e humilhação entre grupos culturais
distintos (KYMLICKA, Will. Derechos humanos y justicia etnocultural. In Debats, n° 68, Valencia, 2000,
pp. 46-64).
1272 Estas diversas justificativas teóricas acerca da fonte legitimadora do direito à autodeterminação indígena
podem ser estudadas em MOLINERO, Natalia Alvarez. Pueblos Indígenas y Derecho de Autodeterminación.
Hacia un derecho internacional multicultural?. Bilbao: Universidad de Deusto, 2008, pp. 36-51.
1273 BARBOSA, Marco Antonio. Autodeterminação: direito à diferença. São Paulo: Plêiade/FAPESP, 2001,
p. 400.
1274 “The extent of that right [the right of peoples to self-determination] might be open to discussion, but not
the right itself, which was considered an inherent right of any people” (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.2, § 81,
letra “e”).
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Especial da Subcomissão Sobre Prevenção de Discriminação e Proteção das Minorias1275.

Naquele trabalho existe um tópico sobre a questão da autodeterminação e da integridade

territorial dos Estados, segundo o qual tanto a Declaração Sobre a Concessão de

Independência aos Países e Povos Coloniais quanto a Declaração de Princípios de Direito

Internacional Sobre Relações Amistosas e Cooperação entre Estados de Acordo com a

Carta das Nações Unidas1276 afirmam a necessidade da autodeterminação respeitar e

preservar a integridade dos Estados. Dessa maneira, o direito à autodeterminação não seria

invocável, em princípio, para justificar situações de ameaça à integridade ou à unidade

territorial de um Estado. Em outras palavras, a aceitação expressa dos princípios da

unidade nacional e da integridade territorial dos Estados naqueles documentos implicaria o

não-reconhecimento do direito de secessão. Ainda segundo o estudo citado o direito à

autodeterminação dos povos, nos termos do sistema das Nações Unidas, existe para povos

que estejam sob dominação colonial ou estrangeira, ou seja, que não estejam vivendo sob

a forma legal de um Estado. Assim, o direito à secessão em relação a um Estado já

existente, membro da Organização das Nações Unidas, não estaria previsto nos

instrumentos ou na prática daquela Organização, de maneira que invocá-lo visando

perturbar a unidade nacional e a integridade territorial de um Estado seria um

desvirtuamento do princípio da autodeterminação que contraria os propósitos da Carta das

Nações Unidas.

Porém, o trabalho de Hector Gros Espiell aponta para uma exceção, a qual justificaria a

possibilidade de secessão. A Declaração de Princípios de Direito Internacional Sobre

Relações Amistosas e Cooperação entre Estados de Acordo com a Carta das Nações

Unidas estabelece que os Estados soberanos e independentes, para terem garantido o

respeito à sua integridade territorial, devem observar os princípios da igualdade de direitos

e de autodeterminação, o que exige que o governo respectivo seja representativo de toda a

população que se encontra no seu território, sem distinção de raça, credo ou cor. Assim o

estudo ressalta que na visão do seu autor se a unidade nacional e a integridade nacional

invocadas forem meras ficções legais sob as quais se pretende esconder uma verdadeira

dominação colonial ou estrangeira, resultante do atual desrespeito do princípio da

autodeterminação, as pessoas ou povos dominados, que não possuem a adequada

                                                          
1275 E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1.
1276 Resolução 2625 (XXV) da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 24 de outubro de 1970.
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representatividade do governo, têm o direito de exercer o seu direito à autodeterminação

com todas as suas conseqüências possíveis1277.

Essa mesma posição foi adotada pela Declaração e Programa de Ação da Conferência de

Direitos Humanos de Viena de 1993, a qual reconhece o direito à autodeterminação de

todos os povos, cuja negação implica em violação dos direitos humanos, porém afirma que

estas disposições não podem ser entendidas como uma autorização ou estímulo a qualquer

ação que possa desmembrar ou prejudicar, total ou parcialmente, a integridade territorial

ou unidade política de Estados soberanos e independentes que se conduzam de acordo com

o princípio de igualdade de direitos e autodeterminação dos povos e que possuam assim

Governo representativo do povo como um todo, pertencente ao território sem qualquer

tipo de distinção. Este parágrafo sugere que os povos que se encontram sob um regime que

não está respeitando a igualdade e o princípio da não discriminação têm, em última

instância, o direito de romper com este regime1278. O adequado respeito à igualdade e à não

discriminação, mais uma vez, inclui a necessidade do governo ser representativo de todos

os povos que compõem o Estado respectivo.

Há, dessa forma, uma corrente que defende que o direito à autodeterminação significa,

principalmente, direito a um regime democrático. A secessão só seria justificada nos casos

em que há situação recente de colonialismo ou ocupação estrangeira1279, ou, como ultima

ratio, quando ocorre violação de valores democráticos e de igualdade e respeito1280. Deve

ser reconhecida, assim, uma espécie de autodeterminação-sanção, em cujos termos a

                                                          
1277 E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, §§ 88-90.
1278 Nesse sentido: CASTELLINO, Joshua, GILBERT, Jérémie. Self-Determination, Indigenous Peoples and
Minorities. In Macquarie Law Journal, Vol 3, 2003, p. 167.
1279 Entre nós, Celso Lafer anota que por força da Resolução 1514(XV), acima referida, com exceção da
dominação colonial ou estrangeira não se reconhece um direito dos povos à secessão de Estados LAFER,
Celso. A reconstrução dos direitos humanos. Um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 2ª
reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 132).
1280 Essa argumentação, na verdade, não é nova, pois conforme lembra Bokatola, em 1921 a antiga Sociedade
das Nações admitiu a secessão em caso de abuso contra as minorias: “Effectivement, déjà en 1921, la SDN
avait admis, dans le conflit entre la Suède et la Finlande à propos des Îles d'Aland, que le droit à la
sécession des minorités pouvait être exercé dans certaines circonstances exceptionnelles comme remède
contre un abus manifeste des droits de celles-ci, en d'autres termes, lorsque l'État n'a pas la volonté ou le
pouvoir d'édicter et d'appliquer des garanties justes et efficaces en faveur des minorités” (BOKATOLA, Isse
Omanga. Les droits des minorités: entre droits culturels et droits politiques. In Vues d'Afrique. Collection
Perspectives Régionales, n. 2, nov. 1998. Genebra: CIFEDHOP - Centre international de formation à
l'enseignement des droits de l'homme et de la paix, 1998).
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secessão só pode ser concebida a título de sanção contra o Estado que não respeita sua

obrigação de proteger os direitos das minorias1281.

Nesse diapasão, por exemplo, a posição de Asborjn Eide1282, que admite a legitimidade

imediata da secessão quando justificada por dominação colonial, por ocupação estrangeira

posterior a 1945 ou quando se trata de uma opção teoricamente prevista por uma entidade

internacional constituída de Estados.

Norbert Rouland anota que conforme o pensamento de várias personalidades salvo em

última instância o direito à autodeterminação não pode ser interpretado como direito à

secessão, tratando-se antes do direito de coexistir pacificamente com o restante da

população no interior de um Estado e de decidir com as autoridades estatais o seu destino

através de representantes. Assim, ajunta que daqui por diante deve ser considerado que há

dois tipos de descolonização: a externa, aplicável aos territórios dependentes e prestes a

obter a independência, e a interna, que pode ser aplicável aos autóctones e que não inclui a

secessão1283.

Erica-Irene Daes1284, de sua vez, entende que a criação de um novo Estado por um povo só

é possível quando ele se depara com um regime excludente e não-democrático, até porque

nesse caso a revolta popular seria inevitável, independentemente de permissão legal1285.

Em relação especificamente aos povos indígenas, Erica-Irene Daes propõe uma nova

                                                          
1281 Sobre o tema da autodeterminação-sanção, vide BOKATOLA, Isse Omanga. Les droits des minorités:
entre droits culturels et droits politiques. In Vues d'Afrique. Collection Perspectives Régionales, n. 2, nov.
1998. Genebra: Centre International de Formation à L'Enseignement des Droits de L'Homme et de la Paix –
CIFEDHOP, 1998.
1282 Asborjn Eide foi presidente do Grupo de Trabalho Sobre Populações Indígenas e do Grupo de Trabalho
Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais, Étnicas, Religiosas e Lingüísticas, ambos
da Organização das Nações Unidas.
1283 ROULAND, Norbert. O Direito dos Povos Autóctones. In ROULAND, Norbert (org.). Direito das
Minorias e dos Povos Autóctones. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004, pp. 480-481.
1284 Erica-Irene Daes sucedeu Asborjn Eide na presidência do Grupo de Trabalho Sobre Populações
Indígenas da Organização das Nações Unidas.
1285 “Once an independent State has been established and recognized, its constituent peoples must try to
express their aspirations through the national political system, and not through the creation of new States.
This requirement continues unless the national political system becomes so exclusive and non-democratic
that it no longer can be said to be ‘representing the whole people’. At that point, and if all international and
diplomatic measures fail to protect the peoples concerned from the State, they may perhaps be justified in
creating a new State for their safety and security. Indeed, in such a state of affairs, legal arguments cease to
have any real significance since peoples will defend themselves by whatever means they can. Continued
government representivity and accountability is therefore a condition for enduring enjoyment of the right of
self-determination, and for continued application of the territorial integrity and national unity principles”
(DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft declaration on the rights of indigenous peoples.
E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 21).
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categoria de autodeterminação1286, através da qual os Estados constituídos atenderiam as

reivindicações indígenas, inclusive por meio de reformas constitucionais, e os povos

autóctones agiriam de boa-fé1287, conferindo uma espécie de consentimento tardio à

formação dos Estados em que se encontram e de cuja construção foram excluídos na época

própria1288. O objetivo é alcançar um entendimento mútuo, em uma espécie de refundação

do Estado, estando afastada, portanto, a hipótese de secessão, salvo se o Estado adotar um

regime excludente, não-democrático e não-representativo1289. O direito à autodeterminação

dos povos indígenas seria o direito desses grupos governarem a si próprios, dentro de áreas

geográficas reconhecidas, sem interferência estatal, porém com a possibilidade de

relacionamento cooperativo com as autoridades estatais, como em qualquer sistema federal

de governo nacional. Esse direito, ainda para a autora citada, seria reconhecido pelo direito

internacional apenas para os povos indígenas e não para as demais minorias1290.

A autodeterminação, portanto, pode ser compreendida como uma espécie de autogoverno,

ou de autonomia1291, sem significar necessariamente a possibilidade de secessão. Isso se

                                                          
1286 DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft declaration on the rights of indigenous
peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, §§ 13 e ss.
1287 “What, then, should be the response of the international community to the situation of indigenous peoples
who lack effective partnership in governing the States in which they live? It would be inadmissible and
discriminatory to argue that these peoples do not have the right to self-determination merely because they are
indigenous. Such an argument would imply not only that they do not have the right to secede, but also that
they do not have the right to demand full democratic partnership. A more logical and useful approach would
be to agree, in keeping with the above-mentioned declaration on friendly relations, that indigenous peoples
have the right to self-determination, and that this means that the existing State has the duty to accommodate
the aspirations of indigenous peoples through constitutional reforms designed to share power democratically.
It also means that indigenous peoples have the duty to try to reach an agreement, in good faith, on sharing
power within the existing State, and to exercise their right to self-determination by this means and other
peaceful ways, to the extent possible” (DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft
declaration on the rights of indigenous peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 25).
1288 “With few exceptions, indigenous peoples were never a part of State-building. They did not have an
opportunity to participate in designing the modern constitutions of the States in which they live, or to share,
in any meaningful way, in national decision-making. In some countries they have been excluded by law or by
force, but in many countries that they have been separated by language, poverty, misery, and the prejudices
of their nonindigenous neighbours” (DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft declaration
on the rights of indigenous peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 24).
1289 As posições de Asborjn Eide e de Erica-Irene Daes estão descritas e recebem críticas em BARBOSA,
Marco Antonio. Autodeterminação: direito à diferença. São Paulo: Plêiade/FAPESP, 2001, pp. 336-340.
Além disso, alguns dos seus aspectos podem ser conferidos em E/CN.4/Sub.2/2000/10.
1290 DAES, Erica-Irene. Working paper on the relationship and distinction between the rights of persons
belonging to minorities and those of indigenous peoples. E/CN.4/Sub.2/2000/10, §§ 43-44.
1291 “Two revised understandings of the right to self-determination are under discussion. One concerns so-
called “internal” self-determination which essentially refers to the right to effective, democratic governance
within States, making it possible for the population as a whole to determine their political status and pursue
their development. The other seeks to equate the right to self-determination with the right to some - but
unspecified - degree of autonomy within sovereign States” (EIDE, Asbjorn. Working paper on the
relationship and distinction between the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous
peoples. E/CN.4/Sub.2/2000/10, § 14). No mesmo sentido, Van Dyke afirma que o direito à integridade
territorial de um Estado não impede o reconhecimento de algum grau de autonomia e autogoverno a nações
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coaduna com a idéia defendida por alguns autores nos sentido de que há dois componentes

da autodeterminação, o interno e o externo1292. A autodeterminação externa seria o direito

de não sofrer dominação estrangeira, ao passo que a autodeterminação interna

corresponderia ao direito de se governar, de escolher o seu sistema político e de manter a

sua identidade cultural1293. O direito à autodeterminação interna confere a um povo o

direito de escolher o seu modelo político, influenciar a ordem política em que vive e

preservar sua identidade cultural, étnica, histórica e territorial1294. Segundo Norbert

Rouland, a autodeterminação interna afasta a secessão, implicando apenas em: auto-

administração nas questões específicas das populações concernentes; participação nas

decisões dos Estados que digam respeito aos autóctones, participação nas decisões e na

vida política do Estado como um todo1295. O Programa das Nações Unidas Para o

Desenvolvimento também entende que, ao contrário do que normalmente pensam alguns

Estados, a concessão de autonomia ou autogoverno é um fator positivo que labora no

sentido de evitar movimentos de secessão, citando vários exemplos concretos1296. A partir

                                                                                                                                                                               
internas (VAN DYKE, Vernon. Human Rights, Ethnicity, and Discrimination. Westport: Greenwood Press,
1985, pp. 13-14).
1292 Parece que esses dois componentes têm as suas raízes na obra de Jacques Maritain, para quem a plena
autonomia do corpo político possui uma dupla projeção: interna, que diz respeito a si próprio, e externa, que
concerne aos outros corpos políticos. Pela primeira o corpo político se governa com independência e poder
comparativamente supremos, ou seja, maior do qualquer das partes que o compõem. Já em função da
segunda o corpo político se governa com uma independência comparativamente suprema em relação à
comunidade internacional, não encontrando qualquer poder superior na terra ao qual se veja forçado a
obedecer (MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado. Tradução de Alceu Amoroso Lima. Rio de Janeiro:
Agir, 1952, pp. 52-53).
1293 Sobre esses componentes, os autores que se referem aos mesmos e a sua crítica, vide BARBOSA, Marco
Antonio. Autodeterminação: direito à diferença. São Paulo: Plêiade/FAPESP, 2001, pp. 333-336. O ato final
da Conferência Européia Sobre Segurança e Cooperação, realizada em Helsinque em 1975, parece adotar os
dois componentes: “By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples, all peoples
always have the right, in full freedom, to determine, when and as they wish, their internal and external
political status, without external interference, and to pursue as they wish their political, economic, social and
cultural development” (Declaration on Principles Guiding Relations between Participating States, § 8°.
Disponível em http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_en.pdf, acesso em 14/09/2008). A
Recomendação Geral n° 21 do Comitê Para a Eliminação da Discriminação Racial, de 23/08/1996, cuida
especificamente do direito à autodeterminação, e adota expressamente os seus dois aspectos, interno e
externo (disponível em
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/dc598941c9e68a1a8025651e004d31d0?Opendocument, acesso em
16/09/2008).
1294 DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft declaration on the rights of indigenous
peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 19.
1295 ROULAND, Norbert. O Direito dos Povos Autóctones. In ROULAND, Norbert (org.). Direito das
Minorias e dos Povos Autóctones. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004, p. 481. Entretanto, anota
o autor: “Não está excluído que, no futuro, e pelo menos em alguns casos (pois numerosos grupos de
autóctones não possuem número suficiente de membros para se engajar em tal processo), essa
autodeterminação interna constituirá um trampolim para as zonas mais elevadas da independência soberana,
(...)” (p. 482).
1296 “Muitos Estados receiam que o autogoverno, ou “autonomia administrativa”, possa minar a sua unidade e
integridade. Todavia, muitos Estados concederam autonomia territorial sem conseqüências negativas. Esses
esforços para melhorar a representação e a participação dos grupos evitaram, por vezes, a violência política e
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dessas premissas, todos os povos teriam direito à autodeterminação interna, e a sua

negativa por parte dos Estados respectivos é que originaria o direito à autodeterminação

externa e, conseqüentemente, a possibilidade de secessão.

Erica-Irene Daes admite essa dicotomia1297, e afirma que a autodeterminação interna é o

direito de um grupo a governar-se a si mesmo dentro de uma zona geográfica reconhecida,

sem ingerência do Estado, embora com alguma relação de cooperação com suas

autoridades e com todo o sistema de governo nacional1298. Nota-se, assim, a importância

das terras ou territórios indígenas para a autodeterminação interna, pois é principalmente

dentro desse espaço que ela será exercida. Além disso, Erica-Irene Daes defende que o

direito de autodeterminação dos povos indígenas deve ser interpretado como sendo o

direito de negociar livremente o seu status e sua representação nos Estados em que vivem,

e que esta negociação, como vimos, pode ser descrita como uma espécie de construção

tardia do Estado, através da qual os povos indígenas se unem a todos os outros povos que

formam o Estado através de um consenso mútuo, depois de muitos anos de isolamento e

exclusão1299. Dessa forma, a autodeterminação funciona como um instrumento pacífico de

pressão no sentido da inclusão social1300.

Nota-se, assim, que conforme estágio atual do sistema internacional de direitos humanos a

hipótese de secessão aparece apenas no contexto de situações de opressão, as quais

decorrem da vedação à participação na vida democrática, da negativa da autonomia ou

                                                                                                                                                                               
movimentos secessionistas. Por exemplo, depois de décadas de luta, o povo das Primeiras Nações do Norte
do Canadá negociou um acordo político com o governo federal para criar o território autogovernado de
Nunavut, em 1999. No Panamá, vários povos indígenas – os Bri Bri, Bugle, Embera, Kuna, Naso, Ngobe e
Wounaan – constituíram regiões semiautônomas governadas por conselhos locais” (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p.
52).
1297 “In theory, at least, it is possible to distinguish between ‘external’ self-determination, which means the
act by which a people determines its future international status and liberates itself from ‘alien’ rules; and
‘internal’ self-determination, which refers chiefly to the selection of the desired system of government and
administration, and the substantive nature of the regime selected” (DAES, Erica-Irene. Explanatory note
concerning the draft declaration on the rights of indigenous peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 17).
1298 DAES, Erica-Irene. Working paper on the relationship and distinction between the rights of persons
belonging to minorities and those of indigenous peoples. E/CN.4/Sub.2/2000/10, § 43.
1299 DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft declaration on the rights of indigenous
peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 26.
1300 “It is not realistic to fear indigenous peoples’ exercise of the right to selfdetermination. It is far more
realistic to fear that the denial of indigenous peoples’ rights to self-determination will leave the most
marginalized and excluded of all the world’s peoples without a legal, peaceful weapon to press for genuine
democracy in the States in which they live”(DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft
declaration on the rights of indigenous peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 28)
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autogoverno, ou do desrespeito à identidade cultural1301. A secessão, nesse contexto,

termina confundindo-se com outro direito bastante importante na teoria dos direitos

humanos, que é o direito à revolução. Esse fato demonstra que a discussão tem fortes

componentes de natureza política que ultrapassam a questão meramente jurídica, a qual,

conforme Erica-Irene Daes, exatamente por isso deixa de ter qualquer importância real1302.

A autodeterminação, portanto, nessa visão, está revestida de um sentido relacional, a partir

do qual os diversos povos exercem esse direito sem, entretanto, romperem com o Estado

no qual se encontram, mantendo com o mesmo, ao contrário, relações contínuas e

duradouras. Esse sentido ou perspectiva relacional faz com saia da pauta nas discussões

sobre autodeterminação a questão da secessão e sejam inseridos temas relativos à

participação dos povos e indivíduos indígenas na vida política, econômica, social e

cultural do Estado, que tem a obrigação de assegurar-lhes todos os direitos humanos1303. A

participação, nesse quadro, tem um cunho integracionista, não significando a assimilação

desses grupos, sendo que cada um deles tem o devido respeito pela sua identidade cultural.

Carlos Frederico Marés de Souza Filho ressalta que do ponto de vista de cada povo é

evidente ser possível ter direito à autodeterminação sem desejar constituir-se em Estado,

até porque a opção de viver sob outra organização estatal já é uma manifestação da

autodeterminação, e que os povos que vivem sem Estado precisam apenas que o Estado os

proteja do próprio Estado, o que se revela um paradoxo1304. Stéphane Pierré-Caps, no

mesmo sentido, anota que há uma vertente do direito dos povos de dispor de si mesmos

que teria sido ocultada durante o processo de descolonização e que precisa ser resgatada.

Trata-se de admitir que a autodeterminação inclui também o direito de não se tornar um

Estado, o qual não é ignorado pelo Direito Internacional geral1305. Este autor anota, ainda,

que a Comissão de Arbitragem para a Iugoslávia entendeu que o direito à

autodeterminação não aparece mais exclusivamente como um princípio de criação do

                                                          
1301 “(…) if a state does not satisfy people’s claim to cultural rights and autonomy, then the people must have
right of secession, in order to exercise its self-determination” (MURSWIECK, Dietrich. The Issue of a Right
of Secession - Reconsidered. In TOMUSCHAT, Christian [ed.]. Modern Law of Self- Determination.
Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1993, p. 38).
1302 DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft declaration on the rights of indigenous
peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 21.
1303 IKAWA, Daniela. Direitos dos Povos Indígenas. In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela,
PIOVESAN, Flávia (coords.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008,
pp. 506-507.
1304 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 79.
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Estado, em nome de um direito à independência que é exercido apenas uma vez,

representando, ao contrário, um princípio da constituição do Estado, de maneira a proteger

as identidades nacionais com um estatuto adequado. Dessa forma, a Comissão fez do

direito à autodeterminação um direito à identidade nacional das minorias e dos povos que

se encontram integrados em um Estado, colocando-o sob os auspícios do jus cogens.

Assim, forneceu ao direito das minorias a base constitutiva que lhe faltava no Direito

Internacional1306.

Temos, dessa maneira, um movimento em direção à idéia de Estado multinacional1307 ou

pluriétnico, tendência que se apresenta cada vez mais forte desde que o antigo paradigma

do Estado-nação entrou em declínio1308. Embora beire o truísmo dizê-lo, o Estado-nação,

nem sempre existiu e pode desaparecer ou ser profundamente modificado no correr da

História. Um exemplo dessas modificações do paradigma clássico do Estado-nação

soberano é a União Européia e a respectiva constituição que pretende adotar1309. Através da

idéia de Estado plurinacional abandona-se a premissa de que deve existir uma organização

política estatal própria para cada grupo nacional, substituindo-a pela idéia de que é possível

que diversas nações convivam em um único Estado, em situação de igualdade, harmonia e

respeito mútuo1310. De fato, não há – e talvez nunca tenha havido – espaço para a equação

uma nação, um estado, considerando que existem em torno de 5.000 a 8.000 mil grupos

étnicos, falando aproximadamente 600 línguas diferentes, em apenas cerca de 200 Estados

independentes1311. Nota-se, assim, que efetivamente o caminho viável, enquanto não se

                                                                                                                                                                               
1305 PIERRÉ-CAPS, Stéphane. O direito das minorias. In ROULAND, Norbert (org.). Direito das Minorias e
dos Povos Autóctones. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004, pp. 219-222.
1306 PIERRÉ-CAPS, Stéphane. O direito das minorias. In ROULAND, Norbert (org.). Direito das Minorias e
dos Povos Autóctones. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004, pp. 220-222, 225.
1307 Conforme anota Norbert Rouland, um dos precursores do Estado multinacional teria sido K. Renner,
cujas idéias, enunciadas em 1899, já preconizavam que o princípio das nacionalidades não deveria ser o da
identificação de uma nação com um Estado, mas a forma de organização interna dos Estados multinacionais
(ROULAND, Norbert [org.]. Direito das Minorias e dos Povos Autóctones. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 2004, p. 484).
1308 Eric Hobsbawn sugere não só que nação e nacionalismo “não são mais termos adequados para descrever
as entidades políticas descritas como tais, e muito menos para analisar os sentimentos que foram descritos,
uma vez, por essas palavras”, mas, também, que já passaram do seu apogeu (HOBSBAWN, Eric. Nações e
Nacionalismo desde 1870: programa, mito e realidade. 4ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004, p. 215).
1309 “A constituição européia é uma constituição do mercado, elaborada em um contexto de estado de exceção
econômico permanente, sem Estado e sem poder constituinte do povo” (BERCOVICI, Gilberto. Soberania e
Constituição: para uma crítica do constitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 341).
1310 Habermas, de sua vez, anota que o Estado terá que conviver também com identidades posnacionais, as
quais se baseiam em compromissos cívicos que unem pessoas das mais diferentes nacionalidades em torno de
certas causas (HABERMAS, Jürgen. La Constelación posnacional. Ensayos políticos. Barcelona: Paidós,
2000).
1311 Segundo Will Kymlicka, são em torno de 5.000 grupos étnicos (KYMLICKA, Will. Multicultural
citizenship. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 1), porém para Adeno Addis esse número sobre para
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define o futuro do Estado1312, é o da construção e fortalecimento de fórmulas políticas

capazes de reunir múltiplas nações em um mesmo Estado, o que pode ocorrer através da

idéia de uma autonomia limitada e relacional.

Parece que pelo menos parte dos representantes indígenas concorda com essa visão de

autodeterminação, tendo em vista os proveitos que podem advir da continuidade de alguma

ligação com o Estado no qual estão inseridos1313. Norbert Rouland, a propósito, anota que

para os autóctones a autodeterminação diz respeito à sua convivência pacífica com o

restante da população, dentro do Estado, e que a secessão seria uma escolha extrema no

bojo de uma alternativa na qual é preferida a liberdade interna1314. Natalia Álvarez

Monteiro, de sua parte, escreve que a soberania, tal como se formula para os povos

indígenas, não significa necessariamente o desejo de constituir-se em Estados

independentes, e que as demandas dos povos indígenas neste campo dizem respeito ao

exercício de funções dentro das fronteiras dos Estados atuais, a partir de uma nova

distribuição do poder1315.

Nesse sentido consta que durante as discussões sobre a Declaração de Direitos dos Povos

Indígenas os representantes dos grupos indígenas argumentaram no sentido de que deveria

lhes ser reconhecido um verdadeiro direito à autodeterminação, porém isso não significaria

necessariamente que esse direito seria usado para separação dos Estados nos quais estão

inseridos1316. Além disso, ao nosso ver o processo de contato interétnico a que estão

submetidos pode fazer com que certos grupos indígenas também se identifiquem de

alguma forma com os Estados respectivos, o que afasta ainda mais o desejo de secessão.

                                                                                                                                                                               
8.000 (ADDIS, Adeno. On Human Diversity and the Limits of Toleration. In SHAPIRO, Ian, KYMLICKA,
Will [eds.]. Ethnicity and Group Rights. Nova Iorque: New York University Press, 1997, p. 112).
1312 Sobre as diversas possibilidades do futuro do Estado é bastante conhecido o estudo do Professor Dalmo
de Abreu Dallari (DALLARI, Dalmo de Abreu. O Futuro do Estado. São Paulo: Saraiva, 2001).
1313 “This conclusion is reinforced by the fact that indigenous peoples themselves have overwhelmingly
expressed their preference for constitutional reform within existing States as opposed to secession. Most
indigenous peoples also acknowledge the benefits of a partnership with existing States, in view of their small
size, limited resources and vulnerability” (DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft
declaration on the rights of indigenous peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 28).
1314 ROULAND, Norbert. O Direito dos Povos Autóctones. In ROULAND, Norbert (org.). Direito das
Minorias e dos Povos Autóctones. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004, pp. 480-484. Em sentido
contrário, citando uma liderança indígena que refuta a visão de autodeterminação interna, vide BARBOSA,
Marco Antonio. Autodeterminação: direito à diferença. São Paulo: Plêiade/FAPESP, 2001, p. 338.
1315 MOLINERO, Natalia Alvarez. Pueblos Indígenas y Derecho de Autodeterminación. Hacia un derecho
internacional multicultural?. Bilbao: Universidad de Deusto, 2008, p. 51.
1316 E/CN.4/Sub.2/2000/10, § 13.
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Importante, ainda, não perder de vista que não pertencem originariamente à cultura

indígena os conceitos correntes de Estado-nação, poder constituinte, constituição,

território, soberania. Portanto, também não é um dado originário da sua cultura a idéia de

secessão. Todos esses signos têm sua origem na cultura majoritária. Inclusive, na maior

parte dos grupos indígenas prevalece a visão de território compartilhado com outras

comunidades1317, o que se choca com a noção de exclusividade que o território adquire no

contexto do Estado-nação.

Não é à toa, portanto, que o significado que a palavra autodeterminação adquire nas

diferentes línguas autóctones não se vincula à idéia de separação ou exclusividade

territorial, mas sim às noções de liberdade, respeito e integridade, ou seja, de viver bem,

conforme seus valores e crenças, obtendo o devido respeito da sociedade majoritária. Os

termos direito e justiça, de sua vez, em certas línguas indígenas podem ser traduzidos

como bem viver juntos. Assim, para a maior parte dos povos indígenas o verdadeiro

sentido da autodeterminação não é a aquisição de poder institucional, mas sim da liberdade

de viver bem como seres humanos e de determinar o que isso significa, ou seja, trata-se do

sentimento de que eles podem decidir seu próprio modo de vida, não havendo justificativa

para o temor da secessão1318.

Tudo isso labora a favor da formação de Estados plurinacionais ou pluriétinicos, e não, ao

contrário do que é normalmente difundido nos meios mais incautos, necessariamente de

movimentos de secessão indígena. Aliás, resta claro que embora alguns Estados usem

como argumento para tentar negar a autodeterminação aos povos indígenas a possibilidade

de secessão, essa não é em geral uma reivindicação indígena1319.

                                                          
1317 “Todos tinham o direito de utilizar os recursos do meio ambiente na forma de caça, pesca, coleta e
agricultura, sem que divisas rígidas fossem mantidas entre aldeias e mesmo entre sociedades vizinhas. (...)
Considerações de limites territoriais não são estranhas às tradições das sociedades indígenas. O que é
estranho é o sentido de exclusividade e de policiamento de um dado território; (...) esses limites não são tão
rígidos que impossibilitem o acesso a outras comunidades, nem tão permanentes que inibam a mudança de
local e rearranjos sociais. O que existe, geralmente, é um consenso partilhado por comunidades vizinhas de
que é eticamente incorreto utilizar os recursos de outra comunidade sem consultá-la ou informá-la”
(RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 13-14).
1318 DAES, Erica-Irene. L’article 3 du Projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones: obstacles et consensus. In Séminaire Droit à l'autodétermination des peuples autochtones -
Exposés des participants et synthèse des discussions - New York, le 18 mai 2002. Montreal: Centre
International des Droits de la Personne et du Développement Démocratique, 2002, pp. 11-12.
1319 “While indigenous peoples do not generally seek secession from host state(s), countries responding to
indigenous self-determination claims often cite fears of a ‘domino effect’ in which countless separatist
movements would emerge within their borders and fragment the state while promoting instability in the
region” (CORNTASSEL, Jeff. Toward Sustainable Self-Determination. In Alternatives, n° 33. Boulder:
Lynne Rienner Publishers, 2008, p. 112).
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Ao nosso ver, todas as premissas acima foram adotadas na redação da Declaração de

Direitos dos Povos Indígenas1320, a qual, inclusive, esclarece que o exercício do direito à

autodeterminação dos povos indígenas implica no direito à autonomia ou ao autogoverno

nas questões relacionadas a seus assuntos internos e locais, assim como a disporem dos

meios para financiar suas funções autônomas1321. Não há, assim, a previsão de um direito

irrestrito à secessão naquele documento com base na autodeterminação1322. Ao contrário, a

Declaração adota a visão relacional da autodeterminação, o que fica evidente a partir da

exegese do seu artigo 5°, segundo o qual os povos indígenas têm o direito de conservar e

reforçar suas próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais,

mantendo ao mesmo tempo seu direito de participar plenamente, caso o desejem, da vida

política, econômica, social e cultural do Estado. A expressão caso o desejem acima

transcrita não significa que existe a possibilidade dos povos indígenas optarem livremente

pela secessão, mas sim que eles podem não participar plenamente da vida nacional como

forma de preservação da sua identidade e dos seus valores culturais próprios, até porque há

algumas situações dificilmente compatíveis com essa participação, como é o caso dos

índios isolados. Aliás, a Declaração prevê que todo indígena tem direito a uma

nacionalidade1323, deixando assim ainda mais evidente a natureza das relações entre os

                                                          
1320 “As the Chairperson-Rapporteur has analysed in her explanatory note concerning the draft declaration on
the rights of indigenous peoples, the right of self-determination may be satisfied where a people enjoys an
effective voice, through its own representatives, in the governing of a democratic State, and suffers no
disadvantage or discrimination (E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, paras. 21-23)”. E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2, §
19.
1321 Artigo 4°.
1322 Nesse mesmo sentido parece ser o pensamento de Manuela Carneiro da Cunha, que em artigo publicado
em 1994 sobre o texto que servia de minuta para a atual Declaração de Direitos dos Povos Indígenas já
alertava que os termos povos e autodeterminação não traziam ameaças à integridade dos Estados, ressaltando
que autodeterminação nos textos internacionais tinha o sentido de assegurar a vigência do direito costumeiro
interno e a participação política dos povos indígenas nas decisões que os afetam, não como reivindicação de
soberania, o que tornava no mínimo suspeito o grande alarde da imprensa sobre uma suposta ameaça sobre a
Amazônia (CUNHA, Manuela Carneiro da. O futuro da questão indígena. In Estudos Avançados, Jan./Abr.
1994, vol. 8, n° 20, pp. 129-130). Norbert Rouland, também comentando o então projeto de declaração,
registrou que o direito à secessão não estava explicitado em nenhum lugar (ROULAND, Norbert. O Direito
dos Povos Autóctones. In ROULAND, Norbert [org.]. Direito das Minorias e dos Povos Autóctones. Brasília:
Editora Universidade de Brasília, 2004, p. 441). Rüdiger Wolfrum, já se referindo ao texto aprovado da
Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, afirmou que apesar das populações indígenas deverem ser
consideradas como povos, parece existir comum acordo no sentido de que a proteção dos direitos indígenas
não exige que se lhes reconheça o direito à secessão, pois os índios devem ser compreendidos como partes
das nações às quais pertencem, e que o artigo 26 daquela Declaração indica essa direção (WOLFRUM,
Rüdiger. A Proteção dos Povos Indígenas no Direito Internacional. In SARMENTO, Daniel, IKAWA,
Daniela, PIOVESAN, Flávia [coords.]. Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2008, pp. 613-614). Em sentido contrário, Marco Antonio Barbosa defende que o preâmbulo da
Declaração garante a possibilidade dos índios se separarem dos Estados em que se encontram caso julguem
conveniente (BARBOSA, Marco Antonio. Autodeterminação: direito à diferença. São Paulo:
Plêiade/FAPESP, 2001, p. 400).
1323 Artigo 6°.
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índios e o Estado no qual se encontram, as quais se guiam pelo caráter relacional da

autodeterminação. Reafirmando nossas convicções, a Declaração afasta qualquer dúvida

quando consigna, expressamente, que nada do que ali está disposto será interpretado no

sentido de conferir a um Estado, povo, grupo ou pessoa qualquer direito de participar de

uma atividade ou de realizar um ato contrário à Carta das Nações Unidas ou será entendido

no sentido de autorizar ou de fomentar qualquer ação direcionada a desmembrar ou a

reduzir, total ou parcialmente, a integridade territorial ou a unidade política de Estados

soberanos e independentes1324. Isso só seria possível, em tese, conforme o sistema

internacional de direitos humanos das Nações Unidas, na situação de opressão já referida,

o que se aplica a todo e qualquer povo oprimido, seja ou não indígena, não se tratando de

uma opção com base em mera conveniência e oportunidade.

Os Estados em geral venceram a barreira do preconceito e já aceitam a existência de povos

e territórios indígenas, bem como do direito à autodeterminação desses povos, na forma

acima descrita, sem que exista qualquer ameaça à sua integridade1325. Uma prova

contundente nesse sentido é já mencionado quorum de aprovação da Declaração de

Direitos dos Povos Indígenas no âmbito das Nações Unidas1326. Segundo S. James

Anaya1327, as declarações dos governos em geral perante as diversas instâncias das Nações

Unidas demonstram a aceitação de uma concepção de autodeterminação como o direito dos

povos indígenas e de seus membros participarem, em condições de igualdade e liberdade,

da criação das instituições dos Estados nos quais estão inseridos, bem como a se

desenvolverem sob um marco político que lhes torne possível ter um controle permanente

sobre seus próprios destinos1328. Até mesmo algumas constituições escritas já mencionam

expressamente a palavra povo para se referirem aos grupos indígenas, como, por exemplo,

a Constituição da Argentina de 1994, a qual reconhece a preexistência étnica e cultural dos

                                                          
1324 Artigo 46, § 1°.
1325 Sobre o Canadá, por exemplo, que reconhece aos seus povos aborígines o direito à autodeterminação, ao
autogoverno e à soberania permanente sobre suas terras, sem ameaça ao sistema federativo canadense, vide
E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3 § 11; E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 34. Para uma visão geral sobre a aceitação
por parte dos Estados da autodeterminação indígena vide ANAYA, S. James. Los Pueblos Indígenas en el
Derecho Internacional. Madrid: Editorial Trotta, 2005, pp. 164-168; ROULAND, Norbert. O Direito dos
Povos Autóctones. In ROULAND, Norbert (org.). Direito das Minorias e dos Povos Autóctones. Brasília:
Editora Universidade de Brasília, 2004, p. 482.
1326 Como vimos, foram 144 votos favoráveis, 11 abstenções e apenas 04 votos contrários.
1327 O Professor S. James Anaya assumiu em 01 de maio de 2008 o cargo de Relator Especial sobre a
situação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais dos povos indígenas da ONU.
1328 ANAYA, S. James. Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional. Madrid: Editorial Trotta, 2005,
p. 169.
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povos indígenas argentinos1329. Também se referem a povos indígenas as Constituições da

Bolívia de 1967 reformada em 1995, da Colômbia de 1991, do Equador de 1998, do

México de 1917 na redação de 2001, da Nicarágua de 1987 reformada em 1995, do

Paraguai de 1992, da Venezuela de 1999. Isso não significa, entretanto, que a situação

nesses Estados esteja consolidada a favor dos povos indígenas, mas apenas que um passo

foi dado nesse sentido. A autonomia indígena também tem sido aceita no plano

constitucional em vários Estados, encontrando suporte inclusive em diversas Constituições

latino-americanas: da Bolívia de 1967 reformada em 19951330, do Brasil de 19881331, da

Colômbia de 19911332, do Equador de 19981333, da Guatemala de 19861334, do México de

1917 na redação de 20011335, da Nicarágua de 1987 reformada em 19951336, do Panamá de

1972 reformada na redação de 19941337, do Paraguai de 19921338, do Peru de 19931339, da

Venezuela de 19991340.

É nesse contexto, portanto, que não inclui o reconhecimento de um direito amplo à

secessão, que a Organização das Nações Unidas tem se referido freqüentemente à

autodeterminação dos povos indígenas que se encontram dentro das fronteiras de Estados

soberanos, inclusive para cobrar que estes últimos adotem medidas protetoras em prol dos

primeiros1341.

S. James Anaya, atual relator especial sobre a situação dos direitos humanos e das

liberdades fundamentais dos povos indígenas da Organização das Nações Unidas, em obra

publicada bem antes de assumir esse cargo já ressaltava que era equivocada a tendência de

vincular a palavra autodeterminação unicamente aos processos de descolonização ou ao

direito absoluto de constituir um Estado independente. No seu entendimento, são aspectos

                                                          
1329 Inciso 17 do artigo 75, na redação do texto sancionado em 15 de dezembro de 1994 e promulgado em 03
de janeiro de 1995.
1330 Conforme o artigo 171 as autoridades naturais têm funções administrativas e jurisdicionais.
1331 A autonomia é prevista indiretamente no artigo 231.
1332 Artigos 286; 287; 309; 321; 329; 330; 357.
1333 Há autonomia em circunscrições territoriais especiais, conforme os artigos 84, 1°, 7°; 191; 224; 228; 241;
251.
1334 Autonomia a respeito de suas formas de vida, nos termos do artigo 66.
1335 Artigos art. 2 ; 2 A ; 2 A VIII.
1336 Artigos 5; 89; 175; 177; 180; 181; e artigo 20 das disposições transitórias.
1337 Há a previsão de comarcas indígenas no art. 141.
1338 Artigos 63; 65.
1339 Artigos 89; 149.
1340 Somente a partir da autonomia municipal, nos termos dos artigos 125; 169.
1341 A ONU, por exemplo, convidou a Noruega a produzir um relatório sobre o direito à autodeterminação do
povo Sami (CCPR/C/79/Add.112). Também fez referência ao direito à autodeterminação dos povos
indígenas mexicanos (CCPR/C/79/Add.109).
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que desenvolvem os elementos da autodeterminação: a não-discriminação, a integridade

cultural, as terras e recursos naturais, o desenvolvimento e o bem-estar social, e o

autogoverno, este último englobando a autonomia e a participação/consulta1342.

Uma síntese da visão atual daquela Organização sobre o tema pode ser aferida a partir do

seu documento mais recente sobre a questão, que é o documento intitulado Diretrizes

Sobre os Assuntos dos Povos Indígenas, elaborado pelo Grupo das Nações Unidas Para o

Desenvolvimento1343. Segundo aquele trabalho, embora exista o receio dos Estados quanto

à sua integridade territorial, os povos indígenas tem direito à autodeterminação, ressaltando

ainda que uma compreensão equilibrada sobre o tema foi atingida pela Declaração de

Direitos dos Povos Indígenas. Assim, o direito à autodeterminação se expressa por meio de

uma série de medidas previstas naquelas diretrizes: a) autonomia ou autogoverno em

questões relacionadas aos seus assuntos internos e locais, incluindo os meios necessários

ao financiamento das suas funções autônomas e as condições para a sua autogestão; b)

respeito pelo princípio do consentimento livre, prévio e informado; c) participação plena e

efetiva dos povos indígenas em todas as etapas de qualquer ação que possa lhes afetar

direta ou indiretamente; c) consulta aos povos indígenas envolvidos, antes de qualquer

ação que possa lhes afetar direta ou indiretamente, assegurando que os objetivos da

atividade ou ação prevista sejam compatíveis com suas preocupações e interesses; d)

reconhecimento formal das instituições tradicionais, sistemas internos de justiça e

resolução de conflitos, e modos de organização social e política; e) reconhecimento do

direito dos povos indígenas de definir e perseguir livremente o seu desenvolvimento

econômico, social e cultural. Como se vê, em nenhum momento aquele documento admite

a idéia de secessão como uma conseqüência natural da autodeterminação e que depende

apenas de um juízo de mera conveniência e oportunidade.

A Organização dos Estados Americanos, que prepara a sua própria Declaração de Direitos

dos Povos Indígenas, também segue a mesma linha. O projeto de declaração prevê a

autodeterminação, mas como direito circunscrito ao interior da soberania dos Estados e

limitado pelo respeito à integridade territorial, à soberania, à independência ou unidade

                                                          
1342 ANAYA, S. James. Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional. Madrid: Editorial Trotta, 2005,
pp. 164, 175-241.
1343 Aprovado em 01 de fevereiro de 2008, com o objetivo de orientar a atuação dos escritórios das Nações
Unidas nos diversos Estados em matéria indígena. Disponível em
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/UNDG-Directrices_pueblos_indigenas.pdf, acesso em
16/09/2008.
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política dos Estados soberanos e independentes, à Carta da OEA, à Carta da ONU e ao

respeito da ordem constitucional interna1344.

Conforme o pensamento atual do sistema internacional de direitos humanos, a autonomia

ou o autogoverno é, muito mais do que a temida hipótese de secessão, a nota característica

do direito à autodeterminação indígena. Ela inclui o direito de ser diferente e de

permanecer livre para promover, preservar e proteger os valores próprios, que independem

de legitimação por parte do restante da sociedade1345, bem como o direito de determinar as

estruturas e de eleger a composição de suas instituições em conformidade com seus

próprios procedimentos1346. Nota-se, assim, a intensa relação da autonomia com a

dignidade humana das pessoas que compõem esses povos1347. Não é à toa, portanto, que

José Adércio Leite Sampaio destaca que os grupos indígenas diferem das minorias em

geral justamente porque os autóctones reivindicam um estatuto de autonomia1348, o qual,

como vimos, tem por base o seu direito à autodeterminação1349. Trata-se de assegurar que o

processo decisório e a tomada de decisões sobre os seus assuntos sejam feitos conforme a

vontade do grupo, e não de agentes externos a ele1350.

A autonomia ou o autogoverno indígenas podem ser estipulados em tratados, em textos

constitucionais ou em dispositivos legais sobre direitos indígenas1351, ou pode ser um poder

                                                          
1344 Organização dos Estados Americanos. Cuadro Comparativo Entre el Proyecto de Declaración
Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. GT/DADIN/doc.317/07 rev. 1, de 14 março 2008.
1345 DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft declaration on the rights of indigenous
peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 32.
1346 Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, artigo 33, § 2°.
1347 Não é demais lembrar que no pensamento Kantiano a autonomia é o fundamento da dignidade da
natureza humana e de toda a natureza racional (KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos
Costumes. Lisboa: Edições 70, 1992, p. 79).
1348 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 295.
1349 A autodeterminação não é reconhecida para as minorias (no sentido que aqui chamamos de grupos
vulneráveis em sentido estrito) em geral: “While the right of peoples to self-determination is well established
under international law, in particular by common article 1 of the two International Covenants on Human
Rights, it does not apply to persons belonging to minorities” (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, § 15).
1350 MOLINERO, Natalia Alvarez. Pueblos Indígenas y Derecho de Autodeterminación. Hacia un derecho
internacional multicultural?. Bilbao: Universidad de Deusto, 2008, p. 40.
1351 E/CN.4/1992/42, p. 12, § 8. Há a previsão do direito à autonomia e ao autogoverno no Projeto de
Declaração Americana de Direitos dos Povos Indígenas (GT/DADIN/doc. 334/08 rev. 1, de 25 de abril de
2008). Conforme o artigo 37 da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, os povos indígenas têm o
direito de que os tratados, acordos e outros arranjos construtivos concluídos com os Estados ou seus
sucessores sejam reconhecidos, observados e aplicados e de que os Estados honrem e respeitem esses
tratados, acordos e outros arranjos construtivos, e, além disso, nada do disposto naquela Declaração será
interpretado de forma a diminuir ou suprimir os direitos dos povos indígenas que figurem em tratados,
acordos e outros arranjos construtivos.
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de fato1352. A experiência que as várias nações têm acumulado com sistemas de

autogoverno interno dos povos indígenas tem sido objeto de estudo pela ONU1353, e não há

notícia de que isso tenha causado movimentos separatistas. Ao contrário, a conclusão é no

sentido de que a autonomia e ao autogoverno, como elementos da autodeterminação

indígena, não representam uma ameaça à integridade dos Estados, e são pré-requisitos para

a efetivação da igualdade, da dignidade humana, da liberdade, da não-discriminação e da

plena fruição de todos os demais direitos humanos1354. Inclusive, o autogoverno é exercido

normalmente em terras ou territórios indígenas, em perfeita consonância com o Estado.

Dessa forma, esses fatores contribuem, dentro dos Estados respectivos, para a paz e para

um desenvolvimento econômico, social, espiritual, cultural e político mais equânime1355.

Na América Latina a luta por um autogoverno indígena provavelmente tem seu marco

inicial na Bolívia, em 1952, com o movimento aymara e pachicuti que abalou as formas de

organização política daquele país. Desde então, e principalmente a partir da década de 70,

diversos países adotaram variados mecanismos de autonomia ou autogoverno indígena, os

quais não significaram por si sós ameaça à integridade territorial. Inclusive, muitas

constituições na América Latina declararam que os seus respectivos Estados têm natureza

pluricultural e/ou pluriétnica1356: da Argentina de 19941357, da Bolívia de 1967 reformada

em 19951358, do Brasil de 19881359, da Colômbia de 19911360, do Equador de 19981361, da

Guatemala de 19861362, do México de 1917 na redação de 20011363, da Nicarágua de 1987

                                                          
1352 DAES, Erica-Irene. Working paper on the relationship and distinction between the rights of persons
belonging to minorities and those of indigenous peoples. E/CN.4/Sub.2/2000/10, § 44.
1353 Por exemplo, E/CN.4/1992/42. Uma série de experiências quanto à autonomia e ao autogoverno
indígenas foram descritas por Rodolfo Stavenhagen na condição de Relator Especial sobre a situação dos
direitos humanos e liberdades fundamentais dos povos indígenas (A/HRC/6/15, §§ 36 e ss.).
1354 E/CN.4/1992/42, p. 12, §§ 1-4.
1355 E/CN.4/1992/42, p. 13, § 11.
1356 Para um estudo sobre os direitos indígenas nas constituições latino-americanas vide: BARIÉ, Cletus
Gregor. Pueblos Indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un panorama. 2ª edição,
atualizada e aumentada. Cidade do México/Quito: Instituto Indigenista Interamericano, Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Editorial Abya-Yala, 2003. Sobre a Constituição da Colômbia
vide: MALDONADO, Daniel Bonilla. La Constitución Multicultural. Bogotá: Siglo del Hombre Editores,
2006.
1357 Artigos 75, incisos 17 e 19.
1358 Artigos 1° e 171.
1359 Artigos 215, caput e §§ 1° e 2°; 231.
1360 Artigos 7°; 8°; 19; 70; 95, § 8°.
1361 Preâmbulo e artigos 1°; 3°, § 1°; 23, § 11°; 62; 63; 66; 68; 69; 84; 97, § 12°; 254.
1362 Artigos 48; 57; 58; 66.
1363 Artigo 2°.
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reformada em 19951364, do Panamá de 1972 reformada na redação de 19941365, do Paraguai

de 19921366, do Peru de 19931367, da Venezuela de 19991368.

Pode-se citar como exemplo dessas experiências o estabelecimento constitucional de um

regime de autonomia regional para povos e comunidades étnicas na Nicarágua a partir de

1987, o qual demonstrou que esse modelo poderia ser uma alternativa viável inclusive para

conflitos pluriétnicos armados. Apesar das regiões autônomas ainda possuírem até hoje os

piores índices de desenvolvimento humano daquele país1369, as pessoas que ali vivem em

geral acreditam que instaurar a autonomia foi a medida correta, bem como que esse

processo trará bons frutos a longo prazo1370.

Também é importante a experiência mexicana, a qual tem como marco os Acordos de San

Andrés de 1996, cujas propostas não implicam o surgimento de territórios soberanos ou

independentes no plano político internacional, mas, ao contrário, demonstram o desejo dos

povos indígenas de encontrar uma fórmula que os permita viver com dignidade dentro do

Estado nacional1371. Foram previstos como princípios norteadores da nova relação com do

Estado mexicano com os seus indígenas o pluralismo, a sustentabilidade, a integralidade,

a participação e a livre determinação1372.

Um caso a parte é a posição dos Estados Unidos em relação aos índios e às tribos

indígenas. A Suprema Corte daquele país se posicionou inicialmente sobre o tema nos

chamados Cherokee Cases, no início do século XIX. Trata-se de dois casos da década de

trinta daquele século, que envolviam a tentativa do Estado da Geórgia de afirmar sua

jurisdição sobre as terras dos índios Cherokee que se encontravam dentro do seu território

e que eram protegidas por tratado. No primeiro deles, Cherokee Nation v. Geórgia1373, a

                                                          
1364 Preâmbulo e artigos 5°; 8°; 89; 90; 180.
1365 Artigos 83; 86.
1366 Artigos 63; 140.
1367 Artigos 2°, § 19°; 17; 89.
1368 Preâmbulo.
1369 HEGG, Manuel Ortega. La autonomia Regional en Nicaragua (una primera aproximación descriptiva).
Disponível em http://www.latautonomy.org/EstudioPolitico_NI_ManuelOrtega.pdf, acesso em 18/09/2008.
1370 Vide, a respeito da situação da Nicarágua e da opinião sobre a experiência da autonomia nicaraguense:
POLANCO, Héctor Díaz. Nicaragua: Diez años de autonomía en Nicarágua. Disponível em
http://www.latautonomy.org/NI_DiazPolanco_Art1.pdf. Acesso em 18/09/2008.
1371 RIVAS, Gilberto López y. México: las autonomias de los pueblos índios en el ámbito nacional.
Disponível em http://www.latautonomy.org/EstudioPolitico_MX_Lopez.pdf, acesso em 18/09/2008.
1372 A íntegra dos acordos está disponível em http://www.latautonomy.org/AcuerdosDeSanAndres1996.html,
acesso em 18/09/2008.
1373 Cherokee Nation v. State of Georgia, 30 U.S. 1 Pet (1831) , texto integral disponível em
http://laws.findlaw.com/us/30/1.html, acesso em 21/10/2008.
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Corte decidiu, por 4 votos a 2, em 18 de março de 1831, que não tinha jurisdição para

apreciar a reclamação dos índios, definidos por Marshall na ocasião como uma nação

doméstica e dependente. No ano seguinte, em 20 de fevereiro de 1832, no caso Worcester

v. Geórgia1374, o mesmo tribunal, por 5 votos a 1, mudou sua posição, declarando nulas leis

da Geórgia por violação a tratados, às cláusulas constitucionais sobre contrato e comércio,

e à autoridade soberana da nação Cherookee. Mashall enfatizou o conceito de nação, não

mais tratado como relativo a um grupo doméstico ou dependente. Nessa nova decisão as

nações indígenas foram compreendidas como povos distintos que possuem o direito de

manter comunidades políticas independentes. No entanto, o Presidente dos Estados Unidos

à época, Andrew Jackson, se negou a dar cumprimento à decisão da Suprema Corte1375 e a

mesma não foi obedecida também pelo Estado da Geórgia, procedendo-se à remoção

compulsória dos índios entre os anos de 1838 e 1839, episódio este que ficou conhecido

como trilha de lágrimas, tendo em vista que dos dezesseis mil índios expulsos, quatro mil

morreram no trajeto1376. O caso resume o modelo de tratamento dispensado pelos norte-

americanos aos seus povos indígenas durante muito tempo. Formalmente, pelo menos no

plano federal, foram reconhecidos como povos ou nações, com direitos de soberania

política, inclusive sobre suas terras. Entretanto, através de mecanismos retóricos e formais,

supostamente com base em princípios legais e contratuais, muitos deles dispostos em

tratados que nunca foram cumpridos pelos não-índios, o resultado foi o extermínio e a

pilhagem de suas terras indígenas, através de expulsões supostamente regulares ou

legais1377. Isso fez com que alguns autores anotassem que efetivamente os direitos

indígenas foram manipulados, inclusive pelo Poder Judiciário, com o objetivo de promover

os objetivos expansionistas dos Estados Unidos, de forma que a política indígena norte-

                                                          
1374 Worcester v. Georgia, 31 U.S. 6 Pet. 515 (1832), texto integral disponível em
http://laws.findlaw.com/us/31/515.html, acesso em 21/10/2008.
1375 Não se sabe se é verdade, mas segundo alguns autores o Presidente Jackson teria dito a seguinte frase a
respeito do julgamento: “John Marshall has made his rulling, now let him enforce it” (cf. STRICKLAND,
Rennard J. Verbete Native Americans. In HALL, Kermit L. (ed.). The Oxford Companion to the Supreme
Court of the United States. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 580).
1376 WUNDER, John R. Verbete Cherokee Cases. In HALL, Kermit L. (ed.). The Oxford Companion to the
Supreme Court of the United States. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 139; STRICKLAND,
Rennard J. Verbete Native Americans. In HALL, Kermit L. (ed.). The Oxford Companion to the Supreme
Court of the United States. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 580.
1377 Sobre as diferenças entre o tratamento dado pelos Estados e pela União aos índios, inclusive aos
Cherokees, bem como acerca do resultado nefasto de ambas as políticas, vide, dentre outros,
TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. 2ª edição. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1987, pp. 247-261.
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americana pode ser caracterizada como um genocídio legal, que promoveu tanto a

conquista de terras como o extermínio cultural1378.

A história norte-americana alternou períodos idealistas com épocas extremamente danosas

aos índios, mas a partir da década de 60 do último século ganhou força o reconhecimento

do autogoverno indígena1379. A Suprema Corte tem entendido que os direitos dos índios e

tribos norte-americanos derivam de uma soberania pré-existente que foi limitada, mas não

abolida, pela sua inclusão dentro das fronteiras territoriais dos Estados Unidos, de forma

que a sua capacidade política de autogoverno é reconhecida atualmente pela

Constituição1380, pela legislação, por tratados, por decisões judiciais e pela prática

administrativa, não sendo reduzida, em tese, nem mesmo em situações de aparente

assimilação1381. Para boa parte da doutrina e da jurisprudência norte-americana a fonte do

poder de autogoverno das tribos indígenas tem origem em tempos imemoriais, e esses

grupos não são considerados Estados e nem partes ou subdivisões do governo federal, mas

sim entidades que possuem uma autoridade soberana que não deriva dos Estados Unidos,

pois é anterior à formação do país1382. Dessa forma, o exercício dos poderes de

autogoverno tem origem na sua soberania tribal originária. Vários direitos são

conseqüências do reconhecimento do autogoverno indígena nos Estados Unidos, dentre os

quais os seguintes1383: a) o direito de formar um governo próprio; b) o direito de

determinar quem pode ser considerado membro da tribo; c) o direito de regular as terras

indígenas; d) o direito de regular as terras de propriedade individual situadas dentro do

território indígena; e) o direito de tributar dentro do território indígena; f) o direito de

manter a ordem e fazer as leis dentro do território indígena; g) o direito de regular a

conduta de pessoas não-índias dentro do território indígena; h) o direito de regular as

relações domésticas entre seus membros; i) o direito de exercer o comércio e negociar.

Além disso, são reconhecidos outros direitos, como, por exemplo, aqueles relativos à água,

                                                          
1378 STRICKLAND, Rennard J. Verbete Native Americans. In HALL, Kermit L. (ed.). The Oxford
Companion to the Supreme Court of the United States. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 577.
1379 STRICKLAND, Rennard J. Verbete Native Americans. In HALL, Kermit L. (ed.). The Oxford
Companion to the Supreme Court of the United States. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 579.
1380 Os índios são expressamente mencionados no artigo 1°, seções 2 e 8, e na Emenda XIV, seção 2.
1381 STRICKLAND, Rennard J. Verbete Native Americans. In HALL, Kermit L. (ed.). The Oxford
Companion to the Supreme Court of the United States. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 578.
1382 PEVAR, Stephen L. The Rights of Indians and Tribes. 3ª edição. Nova Iorque: New York University
Press, 2004, pp. 86-87.
1383 PEVAR, Stephen L. The Rights of Indians and Tribes. 3ª edição. Nova Iorque: New York University
Press, 2004, pp. 88-111.
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à caça e à pesca. A partir de 1988, com o Indian Gaming and Regulatory Act (IGRA)1384,

os índios passaram a poder explorar o jogo, inclusive em forma de cassinos, o que fez com

que houvesse grande progresso econômico por parte de vários grupos, dando origem a uma

reação contrária por parte dos não-índios que foi denominada rich indian racism1385.

O autogoverno, entretanto, ainda que baseado na idéia de que os índios são nações com

autoridade e poderes soberanos que antecederam os Estados Unidos, não é ilimitado. A

jurisprudência da Suprema Corte norte-americana têm entendido que o Congresso dos

Estados Unidos possui plena autoridade para limitar, modificar e até mesmo eliminar os

poderes locais de autogoverno1386, ou outros direitos indígenas1387. De acordo com Stephen

Pevar, a fonte do poder federal sobre os índios nos Estados Unidos é puramente fática: o

poderio militar1388. Porém, cabe ressalvar não só que conforme a Suprema Corte não se

trata de um poder absoluto1389, como também que duas das maiores restrições ao poder do

Congresso sobre os índios residem nas cláusulas constitucionais do devido processo legal e

da justa compensação, ambas previstas na Quinta Emenda1390.

Assim, embora com a possibilidade de limitação por parte do Congresso, a autonomia, o

autogoverno e mesmo a soberania dos povos indígenas têm sido reconhecidos nos Estados

Unidos da América.

A autonomia e o autogoverno decorrentes da autodeterminação indígena são aspectos

importantes e indispensáveis para a concretização do seu direito ao desenvolvimento, pois

através deles os povos indígenas se tornam aptos a decidirem livremente sobre o seu

desenvolvimento econômico, social e cultural, suas riquezas e recursos naturais, seus

                                                          
1384 Trata-se de uma lei federal que disciplina a possibilidade de exploração de jogo pelos índios, como forma
de proporcionar ganhos financeiros e encorajar o desenvolvimento econômico desses grupos. O texto integral
está disponível no site da National Indian Gaming Commission (http://www.nigc.gov/, acesso em
21/10/2008).
1385 CORNTASSEL, Jeff, WITMER II, Richard C. Forced Federalism: Contemporary Challenges to
Indigenous Nationhood. Norman: University of Oklahoma Press, 2008, pp. 4-5.
1386 U.S. Supreme Court. Santa Clara Pueblo v. Martinez, 436 U.S. 49 (1978).
1387 “Congress possesses plenary power over Indian affairs, including the power to modify or eliminate tribal
rights” (U.S. Supreme Court. South Dakota v. Yankton Sioux Tribe, 522 U.S. 329 [1998]).
1388 “The ultimate source of the federal government’s power over Indians is its military strength” (PEVAR,
Stephen L. The Rights of Indians and Tribes. 3ª edição. Nova Iorque: New York University Press, 2004, p.
58).
1389 “The power of Congress over Indian affairs may be of a plenary nature; but it is not absolute” (U.S.
Supreme Court. Delaware Tribal Business Comm. v. Weeks, 430 U.S. 73 [1977]).
1390 “The ultimate source of the federal government’s power over Indians is its military strength” (PEVAR,
Stephen L. The Rights of Indians and Tribes. 3ª edição. Nova Iorque: New York University Press, 2004, pp.
59-60).
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sistemas de educação e de organização política1391. Caso não seja assegurado algum grau

de autonomia ou de autogoverno, as decisões sobre tais temas e sobre o próprio

desenvolvimento dessas comunidades não caberá às mesmas, mas sim à sociedade

majoritária. Fazem parte, portanto, do processo de fortalecimento da capacidade autônoma

de decisão referido pela Declaração de San José Sobre Etnocídio e Etnodesenvolvimento

na América Latina, de 19811392.

Nesse quadro, ao nosso ver a autonomia é necessária para a garantia da possibilidade dos

povos indígenas se posicionarem livremente sobre diversas questões que dizem respeito ao

etnodesenvolvimento, dentre as quais a de manter ou não o elemento diferenciador, ou

seja, de optar pela assimilação ou integração. Outras decisões vinculadas ao

etnodesenvolvimento que devem ser objeto de livre apreciação por parte das comunidades

indígenas com base na sua autonomia dizem respeito à visão de desenvolvimento a ser

adotada, à definição dos produtos não índios que devem ser considerados necessidades

básicas e usufruídos pela comunidade, à eleição dos projetos de autosustentabilidade

econômica mais adequados para a comunidade, à gestão das terras indígenas e dos recursos

naturais nela existentes. Esses temas, como já adiantado, estão interrelacionados entre si e

com a autodeterminação, e a eles votaremos mais adiante.

Para que a autonomia seja efetiva em relação a todas essas questões é importante que o

reconhecimento da autodeterminação indígena inclua também o direito ao consentimento

livre, prévio e informado. A Convenção n° 169 da OIT estipula que ao aplicar as suas

disposições os governos deverão consultar os povos interessados, mediante procedimentos

apropriados e, particularmente, por meio de suas instituições representativas, sempre que

se tenham em vista medidas legislativas ou administrativas capazes de afetá-los

diretamente, e que estas consultas deverão ser feitas de boa-fé e de maneira apropriada às

                                                          
1391 “Another main strategy, often proposed by indigenous peoples, is the realization of their right to
development through some form of political autonomy or self-determination. Self-government rights
typically include the control in some way or another of their lands and natural resources, as well as of their
own education and communication systems. This strategy is usually associated with some kind of
decentralization, in which indigenous peoples can create districts in which they form the majority and where
they can constitute their own social and cultural practices, as well as their own forms of public
administration” (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, § 24).
1392 A Declaração de San José, conhecida também como Declaração da Costa Rica sobre Etnocídio e
Etnodesenvolvimento na América Latina, foi aprovada no final de um evento promovido pela Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais – FLACSO, sob os auspícios da UNESCO, entre os dias 07 e 11 de
dezembro de 1981, que contou com a participação de aproximadamente cinqüenta líderes indígenas,
acadêmicos e membros de governos e de organismos internacionais. O texto completo foi reproduzido no
Brasil em CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
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circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo ou consentimento com as medidas

propostas1393. Nesse mesmo diapasão, prevê o Artigo 19 da Declaração de Direitos dos

Povos Indígenas, os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas

interessados, por meio de suas instituições representativas, a fim de obter seu

consentimento livre, prévio e informado antes de adotar e aplicar medidas legislativas e

administrativas que os afetem.

Esse direito, portanto, afasta qualquer tipo de coação, intimidação ou manipulação, e exige

que se tente obter o consentimento antes de qualquer autorização ou do início de atividades

que possam afetar os índios, bem como que sejam respeitados os requisitos temporais dos

processos indígenas de consulta e, se for o caso, formação de consenso, bem como que lhes

seja proporcionada informação plena e compreensível sobre o provável impacto1394. Caso

as comunidades indígenas não sejam ouvidas ou não tenham a sua decisão respeitada em

relação às atividades que lhes afetam diretamente, especialmente quando utilizem suas

terras ou os recursos naturais respectivos, terão prejudicado ou mesmo obstado o direito de

determinar livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural1395. Por isso, no

âmbito das Nações Unidas se considera que a observação desse direito nos programas e

projetos de desenvolvimento que afetam as comunidades indígenas constitui um pré-

requisito básico para a garantia do respeito ao direito à autodeterminação desses povos1396.

Necessário ressalvar, obviamente, as hipóteses em que esse consentimento é impossível de

ser obtido. Nestas situações, ao nosso ver preferencialmente não se deve adotar nenhuma

medida em relação aos povos indígenas. Porém, caso seja realmente necessário algum tipo

de ação, no mínimo devem ser tomados previamente os cuidados adequados conforme as

circunstâncias excepcionais de cada caso, garantindo-se aos povos indígenas a

oportunidade de estarem devidamente representados1397.

                                                                                                                                                                               
Brasiliense, 1987, pp. 199-201, bem como no Anuário Antropológico, nº 81. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1982, pp. 15-18.
1393 Artigo 6°, §§ 1°, “a”, e 2°.
1394 Grupo das Nações Unidas Para o Desenvolvimento. Diretrizes Sobre os Assuntos dos Povos Indígenas, p.
13. Disponível em http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/UNDG-
Directrices_pueblos_indigenas.pdf, acesso em 16/09/2008. Sobre esses e outros elementos do consentimento
livre, prévio e informado, vide A/HRC/6/15, §§ 22 e ss.
1395 Os próprios indígenas entendem dessa forma, conforme consignado em diversos documentos das Nações
Unidas (por exemplo: E/CN.4/Sub.2/2004/28, § 62).
1396 A/HRC/6/15, §§ 22.
1397 Nesse sentido concluíram peritos da Organização Internacional do Trabalho em reunião sobre a revisão
da Convenção 107 daquela organização, em setembro de 1986 (CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos
do Índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 209-210).
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Uma outra conseqüência da autodeterminação é a possibilidade dos povos indígenas

decidirem sobre a sua integração ou assimilação, ou seja, sobre a manutenção ou não da

sua cultura e, portanto, da condição de minoria by will1398. Em geral, pode-se afirmar que

os grupos indígenas possuem no máximo um desejo de mera integração, e não de

assimilação. Para que essa opção de escolha seja efetiva, porém, é preciso reconhecer e

concretizar uma autodeterminação sustentável indígena, ou seja, é necessário que a

autodeterminação seja também assegurada no que concerne à capacidade dos povos

indígenas transmitirem às suas futuras gerações seus conhecimentos tradicionais e práticas

culturais1399. Além disso, também integra a autodeterminação a capacidade de solucionar

os conflitos internos de interesse, ou seja, de ter o próprio direito. Todos esses temas se

vinculam ao direito à manutenção da própria cultura, que será tratado a seguir.

2.6.3.2. O direito à manutenção da própria cultura

Outro elemento fundamental do objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas é o direto à manutenção da sua própria cultura, o qual é necessário para o

incremento do bem-estar de toda a população respectiva e de todos os índios1400. Pode-se

entender por cultura, em sentido antropológico, o modo de vida de um povo, incluindo

                                                          
1398 A Organização das Nações Unidas chegou a relacionar o tema à distinção entre “povos indígenas” e
“povos tribais” mencionados na Convenção 169 da OIT: “29. The only concrete remaining difference
between the definition of ‘indigenous’ and ‘tribal’ in ILO Convention No. 169 relates essentially to the
principle of self-determination. A people may be ‘tribal’, either by its own choice (that is, by maintaining its
own laws and customs), or without its consent (as a result of special legal status imposed by the State). A
people may be classified as ‘indigenous’ only if it so chooses by perpetuating its own distinctive institutions
and identity. 30. Even this residual distinction appears to be vitiated by article 1.2 of the Convention, which
provides that ‘self-identification’ shall be a fundamental criterion when determining the status of particular
groups. In other words, the only objective or extrinsic criterion of the ‘indigenous’ or ‘tribal’ character of a
group is distinctiveness. The remaining criterion is subjective: the choice of the group to be and remain
distinct, which is an exercise of self-determination” (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2, §§ 29 e 30).
1399 “For indigenous peoples, sustainability is intrinsically linked to the transmission of traditional knowledge
and cultural practices to future generations. Without the ability of community members to continuously
renew their relationships with the natural world (i.e., gathering medicines, hunting and fishing, basket-
making, etc.), indigenous languages, traditional teachings, family structures, and livelihoods of that
community are all jeopardized” (CORNTASSEL, Jeff. Toward Sustainable Self-Determination. In
Alternatives, n° 33. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2008, p. 118).
1400 “A liberdade cultural é uma parte vital do desenvolvimento humano, porque a capacidade de uma pessoa
escolher a sua identidade – quem ela é – sem perder o respeito dos outros, ou ser excluída de outras opções, é
importante para uma vida plena” (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de
Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 1).
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suas atitudes, valores, crenças, artes, ciência, formas de percepção, pensamento e ação1401.

Em outras palavras, trata-se dos modos de fazer, sentir e pensar inerentes a uma certa

coletividade humana1402. A cultura, assim, resulta das experiências vividas por um ser

humano no seio de uma dada sociedade, e é um processo contínuo e em constante mutação.

Dessa forma, a personalidade e o entendimento que a pessoa tem do mundo são fortemente

influenciados pela cultura na qual se encontra imersa1403.

Como a cultura condiciona a visão de mundo do ser humano, há uma tendência a reagir

depreciativamente quando alguém se comporta de maneira diferente àquela aceita como

padrão pela maioria da sociedade circundante, já que cada um considera o seu modo de

vida como sendo o mais correto e o mais natural1404, o que pode resultar em movimentos

de dominação cultural1405. De fato, um dos principais obstáculos a serem enfrentados na

tarefa de compreender a diferença é justamente exercitar a empatia1406, ou seja, a

capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E a empatia torna-se especialmente mais

tormentosa quando se está diante de alguém que porta uma cultura estranha àquela do

observador. Isso se deve provavelmente à circunstância de que a cultura tem uma lógica

própria, e um hábito cultural normalmente só é tido como coerente quando analisado a

partir do sistema ao qual pertence1407. Diante disso, o contato entre diferentes culturas pode

resultar no que Roberto Cardoso de Oliveira chamou de fricção interétnica, caracterizada

por uma franca contradição, a ponto da existência de uma sociedade tender a negar a da

outra1408.

                                                          
1401 BLACKBURN, Simon. Verbete Cultura. Dicionário Oxford de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1997, p. 85.
1402 ECHAUDEMAISON, Claude-Danièle (coord.). Verbete Cultura. In Dicionário de Economia e Ciências
Sociais. Porto: Porto Editora, 2001, p. 90.
1403 Vale lembrar que segundo John Locke, considerado protagonista da corrente filosófica denominada
empirismo, a mente humana é originariamente um papel em branco, uma tabula rasa, e todas as pessoas
nascem desprovidas de idéias, as quais decorrem da sensação ou da reflexão (LOCKE, John. Ensaio Acerca
do Entendimento Humano. Coleção Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1997, pp. 29-62). O
empirismo foi abalado pela descoberta de que fatores genéticos também podem influenciar o comportamento
humano.
1404 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2008, pp. 67, 72.
1405 Sobre o tema dos movimentos de dominação cultural vide Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, pp. 73 e ss.
1406 A empatia significa o “Estado de ‘sintonia’ emocional e cognitiva com outra pessoa, atingido,
especificamente, através da compreensão da situação dessa outra pessoa a partir de dentro, ou seja, do que
essa situação significa para ela” (BLACKBURN, Simon. Verbete Empatia. Dicionário Oxford de Filosofia.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997, pp. 114-115).
1407 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2008, p. 87.
1408 A expressão fricção interétnica é fruto de estudos do antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira, que
tiveram como marco inicial a obra O índio e o Mundo dos Brancos, publicada pela primeira vez em 1964
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A visão depreciativa das demais culturas e a rigidez da idéia de que a própria cultura é a

mais correta ou a mais natural, são as premissas do etnocentrismo, fenômeno praticamente

universal que pode ser causa de intolerância e conflitos, não só entre pessoas, mas,

também, entre povos. Uma reação oposta ao etnocentrismo é a apatia, a qual pode

provocar o abandono da crença nos valores culturais próprios, a ausência da motivação

quanto à unidade do grupo e a perda do desejo de viver dos seus integrantes1409.

Apesar de existirem diversas culturas no planeta, todas elas cumprem ao menos uma

função de cunho universal, que é a de contribuir decisivamente para a formação do ser

humano. Em tese, caso fosse realizada uma experiência absurda, na qual um espécime da

espécie homo sapiens fosse mantido isolado desde o seu nascimento, sem contato com os

demais seres humanos e, conseqüentemente, com a cultura de uma sociedade,

provavelmente teríamos como resultado algo distante do que compreendemos

normalmente como sendo a natureza humana1410. Assim, não é possível dissociar a

condição humana do elemento cultural.

Com o naufrágio da concepção do Estado-nação também ocorreu a derrocada do

paradigma do Estado monocultural, ao seja, aquele no qual se manifesta uma única

cultura1411. A concepção atual navega em sentido contrário, a favor da coexistência de

diversas culturas em um único Estado, o qual, além de multinacional e multiétnico, passa a

ser também multicultural1412. Trata-se, inclusive, praticamente de um imperativo diante da

realidade dos Estados, pois, segundo dados divulgados no Relatório de Desenvolvimento

Humano de 2004, mais de 150 países possuem minorias étnicas ou grupos religiosos

                                                                                                                                                                               
(OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O índio e o mundo dos brancos. 4ª edição. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1996, pp. 33-54).
1409 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2008, p. 75.
1410 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2008, pp. 102-104.
1411 “A ‘construção nacional’ foi um objetivo dominante do século XX e a maioria dos países visou a
construção de Estados culturalmente homogêneos com identidades singulares. Por vezes conseguiram, mas à
custa de repressão e perseguição. Se houve alguma coisa que a história do século XX mostrou, foi que a
tentativa de exterminar grupos culturais, ou de os afastar, despertou uma teimosa resiliência. Em
contrapartida, o reconhecimento de identidades culturais resolveu tensões infindáveis. Portanto, quer por
razões práticas, quer morais, é de longe melhor aceitar os grupos culturais do que fingir que eles não
existem” (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano
2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 3).
1412 “A diversidade cultural está para ficar – e para crescer. Os Estados têm de encontrar modos de forjar a
unidade nacional no meio da diversidade. (...) Não há uma necessidade inevitável de escolher entre unidade
do Estado e reconhecimento de diferenças culturais” (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 2). Vide ainda sobre o tema, no
mesmo relatório, as páginas 47-50.
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significativos e em apenas 30 Estados não há uma minoria religiosa ou étnica que

represente pelo menos 10% do total da população1413.

As relações humanas nacionais e internacionais, no contexto da concepção moderna de

direitos humanos, devem se guiar pela tolerância e pelo respeito às diferentes culturas que

existem em todo o planeta. As diferenças intersociais ou intrasociais não devem ser objeto

de repressão nem vistas de modo discriminatório ou preconceituoso. A riqueza cultural do

mundo ou de uma dada sociedade não deve ser aferida tomando como parâmetro ou

objetivo uma pretensa homogeneidade, mas sim a pluralidade e o convívio pacífico entre

os diversos segmentos culturais. Nesse sentido, fala-se em interculturalidade, a qual diz

respeito não só à existência e interação eqüitativa de diversas culturas, mas, também, à

possibilidade de construção de expressões culturais compartilhadas através do diálogo e

respeito mútuo1414. O contato entre as diversas culturas pode gerar fenômenos de

empréstimo cultural, os quais, como veremos, podem ser capazes de impulsionar o

desenvolvimento no seu entendimento comum.

A cultura é um dos elementos que contribuem para a formação da identidade, havendo

assim intensa relação entre ambas. A identidade, conforme Charles Taylor, equivale à

interpretação que uma pessoa faz de si mesma, sobre quem é e sobre suas características

definidoras fundamentais como ser humano. O autor anota ainda que a identidade se molda

em parte pelo reconhecimento, pela falta deste ou pelo falso reconhecimento1415. Isso se

coaduna com o pensamento de que a identidade se constrói a partir do contato com o outro,

através de um diálogo aberto. Os outros, assim, são os doadores de sentido. Portanto, o

citado autor entende que a característica decisiva da vida humana é seu caráter

fundamentalmente dialógico, o qual exige ainda o aprendizado de novas linguagens

humanas a partir do intercâmbio com as demais pessoas1416. Dessa maneira, como ninguém

adquire sozinho as linguagens necessárias à sua autodefinição, o modo como a sociedade

vê o indivíduo e/ou a coletividade na qual ele se insere pode ser um elemento de reforço à

auto-estima da pessoa ou do grupo humano, quando a visão é positiva, ou pode se

                                                          
1413 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, p. 29.
1414 Artigo 4°, § 8° da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da
UNESCO, assinada em Paris em 20 de outubro de 2005, a qual se encontra em vigor desde 18 de maio de
2007. No Brasil foi promulgada pelo Decreto Presidencial nº 6.177, de 01 de agosto de 2007.
1415 TAYLOR, Charles. Multiculturalismo y la “política del reconocimiento” . Madrid: Fondo de Cultura
Económica, 2003, p. 43.
1416 TAYLOR, Charles. Multiculturalismo y la “política del reconocimiento” . Madrid: Fondo de Cultura
Económica, 2003, pp. 52-53, 58.
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transformar em um dano à sua dignidade, caso a visão esteja contaminada por aspectos

negativos, preconceituosos, degradantes ou depreciativos. Neste último caso, quando a

identidade individualizada1417 sofre deformações por força da indução de uma visão

depreciativa de si próprio a partir da sociedade, abre-se caminho para fenômenos como a

apatia, a colonized consciousness ou a consciência infeliz1418.

É possível que uma pessoa se identifique com muitos grupos diferentes, e possua muitas

identidades. Umas são elegíveis pela própria pessoa, como, por exemplo, a identidade

política e a identidade profissional, enquanto outras são inatas, a exemplo da identidade de

sexo e a identidade étnica. Mesmo que algumas das identidades sejam inatas, é possível

escolher a prioridade que será dada a cada identidade em cada contexto particular1419.

Como vimos quando estudamos as minorias, o elemento diferenciador termina por moldar

uma identidade cultural, a qual serve de amálgama para todo um grupo minoritário. É

possível, portanto, observar uma projeção coletiva da identidade, a qual se refere à

compreensão que um grupo ou um povo tem de si mesmo. A identidade possui uma

projeção de originalidade, ou seja, leva à idéia de que existe um elemento único, original,

que pertence somente a uma pessoa ou a um povo1420. A realização plena da dignidade de

cada um dos seres humanos que integram a minoria ou o povo depende da proteção a essa

identidade cultural coletiva, pois só assim essa originalidade será preservada.

Diante desse quadro, surge uma demanda por reconhecimento, que implica em considerar

que o outro possui valor para a sociedade, e, também, que seus direitos e valores próprios

devem ser garantidos e respeitados. O reconhecimento público pleno, segundo Amy

Gutmann, exige duas formas de respeito: uma que diz respeito à identidade inconfundível

de cada indivíduo, independentemente do seu sexo, raça ou etnia, e outra que concerne às

práticas e formas de ver o mundo e de agir dos integrantes de grupos desprivilegiados,

como as mulheres, os afrodescendentes, os imigrantes e os índios1421. Nota-se, assim, que o

                                                          
1417 Conforme Charles Taylor, a identidade individualizada é aquela que a pessoa descobre em si mesma,
sendo particularmente dela própria (TAYLOR, Charles. Multiculturalismo y la “política del
reconocimiento”. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 47).
1418 OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O índio e o mundo dos brancos. 4ª edição. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1996, p. 117.
1419 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, pp. 17-18.
1420 TAYLOR, Charles. Multiculturalismo y la “política del reconocimiento” . Madrid: Fondo de Cultura
Económica, 2003, pp. 50-51.
1421 Apud HABERMAS, Júrgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. 3ª edição. São Paulo:
Edições Loyola, 2007, p. 240.
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reconhecimento exige o respeito não só à individualidade das pessoas, mas, também, à

cultura dos grupos vulneráveis. Assim como também ocorre com a identidade, há,

portanto, duas projeções de reconhecimento, uma individual e outra coletiva. Além disso, o

reconhecimento pode ser facilitado através do exercício da empatia e da tolerância cultural.

Em ambas projeções, individual e coletiva, o reconhecimento da identidade e a liberdade

cultural consubstanciam, de um lado, uma forma de combate à opressão e à exclusão, e, de

outro, uma instância legitimadora do Estado multiétnico, multinacional, e multicultural.

A liberdade cultural é indispensável para que todas as pessoas possam usufruir a sua

identidade viver da maneira que gostariam, conforme as práticas e formas de ser que

consideram as mais adequadas, sem serem excluídos, oprimidos ou discriminados. Por

isso, segundo o Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento, trata-se de um dos

aspectos mais importantes do desenvolvimento humano, o que torna necessário ir além das

oportunidades sociais, políticas e econômicas, as quais, por si sós, não garantem a

liberdade cultural1422. O mesmo programa aponta, ainda, duas formas distintas de exclusão

cultural: a) a que diz respeito ao modo de vida e nega o reconhecimento e a aceitação de

um estilo de vida que um determinado grupo deseja, tentando impor a forma de vida das

pessoas que compõem a sociedade dominante; b) a que concerne à participação e que

discrimina ou coloca em desvantagem nas oportunidades sociais, políticas e econômicas as

pessoas que não portam uma identidade cultural coincidente com a majoritária1423. A

exclusão cultural, inclusive, pode ser mais difícil de controlar do quer a política, a social ou

a econômica1424, e conta com a dificuldade adicional de ausência de dados suficientes1425.

A forma mais radical de opressão à diferença cultural talvez seja a prática de atos

caracterizadores de genocídio1426 ou de etnocídio1427.

A manutenção dos traços identitários próprios pode ter efeito pacificador na sociedade

porque, como visto, o desrespeito à identidade cultural pode levar a situações de opressão

                                                          
1422 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, p. 6.
1423 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, pp. 6, 14-15, 27.
1424 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, p. 30.
1425 Uma boa opção é o banco de dados do Minorities at Risk, do Centro de Desenvolvimento Internacional e
Gestão de Conflitos da Universidade de Maryland (http://www.cidcm.umd.edu/mar/, acesso em 08/10/2008).
1426 Sobre o tema vide a Convenção Para a Preservação e Repressão do Crime de Genocídio, aberta à
assinatura ou adesão pela Resolução n° 260-A (III), da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 09 de
dezembro de 1948. Foi ratificada pelo Brasil em 15 de abril de 1952, tendo sido promulgada pelo Decreto n°
30.822, de 06 de maio de 1952.
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e de etnocídio, as quais, em tese, conforme o entendimento moderno de autodeterminação,

constituem raras hipóteses justificadoras de um eventual direito de secessão. Além disso,

lutas por reconhecimento de identidades culturais podem rapidamente se tornar fontes de

graves instabilidades intraestatais ou interestatais, provocando conflitos que dificultam o

desenvolvimento, ou podem resultar em políticas repressivas e xenófobas, que também são

prejudiciais para o desenvolvimento1428. Sob o paradigma do Estado multicultural,

portanto, torna-se imperioso garantir o direito à diferença, à identidade e à cultura, através,

inclusive, de políticas públicas de reconhecimento.

O direito à preservação da própria cultura, entretanto, não significa uma pretensão de

imutabilidade da mesma. A cultura é um fenômeno dinâmico, portanto suscetível a

transformações no tempo. Roque de Barros Laraia identifica dois tipos de mudança

cultural, a interna e a externa. A primeira é provocada pela dinâmica do próprio sistema

cultural e pode ser lenta, quase imperceptível. Já a segunda resulta do contato de um

sistema cultural com outro, e pode ser rápida, brusca, como ocorreu com os índios

brasileiros de maneira trágica, ou pode ser menos radical e não produzir grandes traumas.

As transformações externas são, assim, um fato normal da vida humana, só evitáveis

teoricamente no caso de um povo totalmente isolado dos demais1429. Em verdade, entende

a doutrina antropológica que normalmente boa parte dos padrões culturais de uma

sociedade não são originais, mas sim copiados de outros sistemas, através de processos de

empréstimo cultural que os antropólogos denominam de difusão, a qual é tida como

responsável pelo grande desenvolvimento da humanidade1430.

Habermas, de sua vez, aponta que as culturas só sobrevivem se conseguem tirar da crítica e

da cisão que sofrem a força para a sua autotransformação, e que na modernidade as formas

rígidas de vida são vítimas da entropia, sendo possível que movimentos fundamentalistas

sejam compreendidos como uma tentativa de conferir ultra-estabilidade ao próprio mundo

vital através de meios restaurativos. Assim, ainda para o autor citado, nas sociedades

                                                                                                                                                                               
1427 Já abordamos o etnocídio quando tratamos do etnodesenvolvimento indígena.
1428 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, pp. 1-2.
1429 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2008, p. 96.
1430 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2008, p. 105. Essa mesma idéia é adotada pelo PNUD: “Cultura não é um conjunto cristalizado de
valores e práticas. Recria-se constantemente, à medida que as pessoas questionam, adaptam e redefinem os
seus valores e práticas em função da mudança das realidades e da troca de idéias” (Programa das Nações
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multiculturais a constituição jurídico-estatal deve tolerar apenas formas de vida que

professem tradições não fundamentalistas, de maneira a tornar possível o reconhecimento

recíproco das diversas condições culturais1431.

A não pretensão de uma imutabilidade cultural é reforçada pelo fato de que, como observa

Roberto Cardoso de Oliveira, é possível a manutenção da identidade étnica mesmo diante

de graus altíssimos de transformação cultural, razão pela qual a mudança cultural não leva

necessariamente à mudança identitária1432.

Podemos concluir, assim, que a interculturalidade e as transformações externas podem ser

importantes não só para a preservação da própria cultura originária, mas, também, para a

realização da liberdade e da democracia.

Vale alertar, entretanto, que nada disso permite concluir que a cultura não precisa de

proteção, nem tampouco que as transformações culturais são sempre positivas e, portanto,

podem ser impostas ou devam obrigatoriamente ocorrer. Não se pode confundir a

possibilidade de transformação de aspectos de uma cultura com situações de imposição de

uma nova cultura. A violação e a depreciação da cultura podem afetar negativamente a

identidade individual ou coletiva, como se dá, por exemplo, a partir dos já mencionados

fenômenos de apatia, colonized consciousness ou consciência infeliz.

É importante que a incorporação de novos elementos culturais, como bens e serviços

tecnologicamente avançados, não se trate de uma situação imposta, mas, ao contrário,

resulte de uma decisão livre no âmbito interno de cada grupo, com a maior participação

possível. Norbert Rouland acentua que o respeito às tradições culturais não significa que os

costumes existentes antes do contato com a civilização moderna necessariamente devam

ser integralmente conservados, mas cabe aos próprios autóctones reelaborar as sua próprias

tradições1433. No mesmo sentido, Amartya Sen entende que deve haver uma resolução

                                                                                                                                                                               
Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p.
4).
1431 HABERMAS, Júrgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. 3ª edição. São Paulo: Edições
Loyola, 2007, pp. 260-261.
1432 OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Caminhos da Identidade: ensaios sobre etnicidade e multiculturalismo.
São Paulo: Editora UNESP, 2006, pp. 36-37.
1433 ROULAND, Norbert. O Direito dos Povos Autóctones. In ROULAND, Norbert (org.). Direito das
Minorias e dos Povos Autóctones. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004, p. 438.
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participativa quando houver indícios de conflito real entre a manutenção de tradições

culturais e as vantagens da modernidade1434.

Além disso, em situações de interculturalidade, a relação entre as culturas deve ser tanto

quanto possível equilibrada. A partir de relações culturais mais simétricas é possível

admitir um quadro de respeito e reconhecimento mútuo, que propicia transformações

recíprocas nas culturas em contato. Essa conjuntura torna mais fácil conciliar as

transformações culturais com a manutenção da identidade étnica, no contexto de

integração.

Ao contrário, quando as relações são assimétricas, a tendência é a de instauração de uma

situação de mão única, com bases etnocêntricas, na qual a cultura minoritária é depreciada

e tida como inferior, atrasada, reforçando a possibilidade dos índios serem depreciados.

Quando isso ocorre, a cultura mais fraca pode tornar-se incapaz de ser um agente

influenciador do padrão cultural dominante, as transformações culturais deixam de ser

recíprocas e assumem uma feição unilateral. A unilateralidade das transformações não

opera favorecendo a interculturalidade. Ao contrário, possui natureza impositiva que

conduz a um processo de assimilação.

O direito à manutenção da própria cultura deve ser compreendido como um instrumento

voltado não para a busca da imutabilidade ou a impermeabilidade cultural, mas sim para

um maior equilíbrio entre as culturas em contato, laborando no sentido de garantir uma

maior simetria nas relações interculturais. Em outras palavras, trata-se de uma necessidade

para a construção de uma maior igualdade nas relações entre as diversas formas de viver e

de entender o mundo. Sem a promoção de medidas voltadas a essa igualdade a

possibilidade de integração ficará ameaçada ou inviabilizada pelos fenômenos que

conduzem à assimilação forçada.

Como já tangenciado quando estudamos o fenômeno do desenvolvimento, esse processo,

para ter efetividade, exige que a igualdade seja atendida não só no que concerne à Justiça

em sua dimensão redistributiva, mas também, no que se refere às necessidades humanas

que não são quantificáveis em termos econômicos, como, por exemplo, formas de viver

alternativas. A aceitação do pluralismo cultural e da possibilidade das pessoas viverem

conforme os seus padrões próprios de cultura é uma premissa importante do

                                                          
1434 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp.
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desenvolvimento humano, e deve ser objeto de atenção do Estado1435. Isso significa que a

igualdade deve ser promovida também quanto à dimensão da justiça que diz respeito ao

reconhecimento de identidades.

Dessa maneira, o direito ao desenvolvimento exige o reconhecimento do direito à

identidade, do direito à diferença e do direito à manutenção da própria cultura. Este último

está previsto em uma série de documentos do sistema internacional de direitos

humanos1436.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem proclama que toda pessoa, como membro

da sociedade, tem direito à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional

e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos culturais

indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade1437. Ainda

nessa linha, garante, também, a todas as pessoas, o direito de participar livremente da vida

cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus

benefícios1438.

Ambos os Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966 asseguram que em virtude

da autodeterminação todos os povos têm o direito de assegurar livremente seu

desenvolvimento cultural1439. O Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

prevê ainda que toda pessoa tem o direito a participar da vida cultural, bem como que o

Estado deve adotar as medidas necessárias para a conservação, o desenvolvimento e a

difusão da cultura1440. Já o Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos contém disposição

bastante incisiva, segundo a qual nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou

lingüísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito

de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de

professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua1441. Segundo interpretação

                                                                                                                                                                               
47-49.
1435 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano
2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 6.
1436 Um apanhado sobre as normas gerais do Sistema Internacional de Direitos Humanos relativas à cultura,
que também se inserem na questão indígena, pode ser encontrado no Capítulo XV do Relatório Cobo, que
enfoca o tema da cultura e das instituições legais, sociais e culturais (COBO, José R. Martinez. Study of the
Problem of Discrimination Against Indigenous Populations. E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.3, §§ 1-9).
1437 Artigo 22.
1438 Artigo 27, § 1°.
1439 Artigo 1°, § 1°.
1440 Artigo 15, §§ 1°, “a”, e 2°.
1441 Sobre a importância deste dispositivo em relação aos direitos das minorias, vide BOKATOLA, Isse
Omanga. Les droits des minorités: entre droits culturels et droits politiques. In Vues d'Afrique. Collection



380

do Comitê de Direitos Humanos da ONU, esse dispositivo indica que existe o direito à

apreciação de uma cultura particular, de uma certa maneira de vida, que pode estar

associada à questão do território e dos recursos naturais nele existentes, especialmente

quando se trata de minorias indígenas1442. Esse direito depende das condições que são

oferecidas aos índios quanto à manutenção da sua cultura, língua ou religião, o que

justifica, como vimos, medidas afirmativas de natureza permanente por parte do Estado.

Conforme o preâmbulo da Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da

Diversidade das Expressões Culturais, de 20051443, a diversidade cultural é patrimônio

comum da humanidade, que deve ser valorizado e cultivado em benefício de todos, pois

cria um mundo rico e variado que aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades

e valores humanos, constituindo, assim, um dos principais motores do desenvolvimento

sustentável das comunidades, povos e nações. Além disso, o documento afirma que essa

diversidade é indispensável para a paz e a segurança no plano local, nacional e

internacional, tendo ainda fundamental importância para a plena realização dos direitos

humanos e das liberdades fundamentais. Por tais razões, reconhece ser necessário

incorporar a cultura como elemento estratégico das políticas de desenvolvimento nacionais

e internacionais, bem como da cooperação internacional para o desenvolvimento. A cultura

assume formas diversas através do tempo e do espaço, e esta diversidade se manifesta na

originalidade e na pluralidade das identidades, assim como nas expressões culturais dos

povos e das sociedades que formam a humanidade. As atividades, bens e serviços culturais

possuem dupla natureza, tanto econômica quanto cultural, sendo portadores de identidades,

valores e significados, razão pela qual não devem ser tratados como se o seu valor fosse

meramente comercial. Nesse contexto, os conhecimentos tradicionais constituem uma

importante fonte de riqueza material e imaterial1444, e, em particular, dos sistemas de

conhecimento das populações indígenas, contribuindo positivamente para o

                                                                                                                                                                               
Perspectives Régionales, n. 2, nov. 1998. Genebra: Centre International de Formation à L'Enseignement des
Droits de L'Homme et de la Paix – CIFEDHOP, 1998.
1442 Recomendação Geral n° 23 (1994), do Comitê de Direitos Humanos da ONU, § 3.2. Vide, ainda,
E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, § 17.
1443 Em vigor desde 18 de maio de 2007. No Brasil foi promulgada pelo Decreto Presidencial nº 6.177, de 01
de agosto de 2007.
1444 O patrimônio cultural imaterial é objeto de proteção em instrumento próprio da UNESCO, que é a
Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada em Paris, em 17 de outubro de
2003, e assinada em 3 de novembro de 2003. No Brasil, foi objeto do Decreto Legislativo no 22, de 1° de
fevereiro de 2006, e do Decreto Presidencial nº 5.753, de 12 de abril de 2006. A Convenção reconhece no seu
preâmbulo que as comunidades, em especial as indígenas, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos,
desempenham um importante papel na produção, salvaguarda, manutenção e recriação do patrimônio cultural
imaterial, assim contribuindo para enriquecer a diversidade cultural e a criatividade humana,
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desenvolvimento sustentável. A diversidade lingüística, de sua vez, ainda segundo a

convenção da UNESCO, constitui elemento fundamental da diversidade cultural.

Finalmente, o preâmbulo reconhece a importância da vitalidade das culturas para todos,

incluindo as pessoas que pertencem a minorias e povos indígenas, tal como se manifesta

em sua liberdade de criar, difundir e distribuir as suas expressões culturais tradicionais,

bem como de ter acesso a elas, de modo a favorecer o seu próprio desenvolvimento.

A partir dessas premissas, a citada convenção traça seus objetivos, dentre os quais se

encontra reafirmar a importância do vínculo entre cultura e desenvolvimento para todos os

países, especialmente para países em desenvolvimento, e encorajar as ações empreendidas

no plano nacional e internacional para que se reconheça o autêntico valor desse vínculo, e,

além disso, estabelece uma série de princípios diretivos. Dentre estes últimos destacam-se

o princípio da igual dignidade e do respeito por todas as culturas1445, o princípio da

solidariedade e cooperação internacionais1446, o princípio da complementaridade dos

aspectos econômicos e culturais do desenvolvimento1447 e o princípio do desenvolvimento

sustentável1448. A Convenção prevê a adoção de medidas para a promoção das expressões

culturais, e determina que as partes darão a devida atenção às circunstâncias e necessidades

especiais dos diversos grupos sociais, incluindo as pessoas pertencentes às minorias e

povos indígenas1449, bem como que deverão diagnosticar a existência de situações

especiais em que expressões culturais em seu território estejam em risco de extinção, sob

séria ameaça ou necessitando de urgente salvaguarda, adotando todas as medidas

apropriadas para protegê-las e preservá-las.

                                                          
1445 “A proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais pressupõem o reconhecimento da igual
dignidade e o respeito por todas as culturas, incluindo as das pessoas pertencentes a minorias e as dos povos
indígenas” (Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais, artigo 2°, § 3°).
1446 “A cooperação e a solidariedade internacionais devem permitir a todos os países, em particular os países
em desenvolvimento, criarem e fortalecerem os meios necessários a sua expressão cultural – incluindo as
indústrias culturais, sejam elas nascentes ou estabelecidas – nos planos local, nacional e internacional”
(Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, artigo 2°,
§ 4°).
1447 “Sendo a cultura um dos motores fundamentais do desenvolvimento, os aspectos culturais deste são tão
importantes quanto os seus aspectos econômicos, e os indivíduos e povos têm o direito fundamental de dele
participarem e se beneficiarem” (Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais, artigo 2°, § 5°).
1448 “A diversidade cultural constitui grande riqueza para os indivíduos e as sociedades. A proteção,
promoção e manutenção da diversidade cultural é condição essencial para o desenvolvimento sustentável em
benefício das gerações atuais e futuras” (Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais, artigo 2°, § 6°).
1449 Artigo 7°.
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A liberdade cultural é assegurada, ainda, pela Convenção Internacional Sobre a

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, tendo em vista que por

meio daquele documento os Estados Partes comprometeram-se a proibir e a eliminar a

discriminação racial sob todas as suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade

perante a lei, sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica, nomeadamente

no gozo de vários direitos, dentre os quais os direitos econômicos, sociais e culturais,

inclusive o direito a igual participação nas atividades culturais1450.

Todos esses documentos, de cunho geral, são aplicáveis às comunidades indígenas1451.

Saliente-se, desde logo, que quando se trata de comunidades indígenas os desafios relativos

ao reconhecimento de identidades são ainda mais agravados. A empatia para com esses

grupos é mais difícil de ser alcançada, talvez porque, como lembra Roberto Cardoso de

Oliveira, a distância cultural, ou cultural gap, que existe entre estes grupos e a sociedade

envolvente é normalmente maior e mais relevante do que aquela que se verifica nas

relações entre negros e brancos, ou entre nacionais e imigrantes1452. A assimetria, portanto,

é muito forte.

Não é à toa, destarte, que a visão das sociedades colonizadoras acerca da cultura indígena

na América durante muito tempo guiou-se pela idéia de que se tratava de barbaridade,

especialmente por força de hábitos relacionados à antropofagia e à poligamia,

demonstrando, assim, pendão fortemente etnocêntrico. Michel de Montaigne foi um dos

primeiros a defender a cultura indígena da acusação de ser bárbara, anotando que na

verdade cada um só considera bárbaro o que não é do seu próprio costume1453. O pensador

francês, assim, não só demonstrava perceber que a cultura condiciona a visão de mundo do

ser humano como também se tornava um dos pioneiros na discussão do relativismo

cultural1454.

As comunidades indígenas, como minorias culturais, são bastante suscetíveis às ameaças

derivadas da eventual falta de empatia e de reconhecimento da sua identidade por parte da

                                                          
1450 Artigo 5°, letra “e”, inciso “VI”.
1451 Sobre as questões culturais dos povos indígenas vide o Relatório Cobo e suas conclusões (COBO, José R.
Martinez. Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations.
E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.3; E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, §§ 131-162).
1452 OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Caminhos da Identidade: ensaios sobre etnicidade e multiculturalismo.
São Paulo: Editora UNESP, 2006, pp. 40-41.
1453 MONTAIGNE, Michel. Essais. Vol. I. Paris: Gallimard, 2007, p. 303.
1454 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2008, p. 13.
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sociedade majoritária, embora em alguns casos consigam resistir bravamente. A

globalização tem contribuído para que os povos indígenas se sintam ainda mais ameaçados

em relação às suas identidades culturais1455. De fato, fenômenos caracterizados por

Boaventura de Souza Santos como localismos globalizados ou globalismos localizados, os

quais segundo o autor são formas de globalização hegemônica, podem ser devastadores

para as culturas diferentes. O localismo globalizado é um processo através do qual certo

fenômeno de natureza local é globalizado com sucesso, como a utilização da língua inglesa

como língua franca, o modelo fast food ou a adoção mundial de leis de propriedade

intelectual dos Estados Unidos1456. Já o globalismo localizado diz respeito ao impacto

específico de práticas e imperativos transnacionais nas condições locais, que terminam

sendo desestruturadas nas suas características originais e reestruturadas de modo a

responder a esses imperativos transnacionais, a exemplo da utilização de cerimônias

religiosas, artesanato e vida selvagem pela indústria global do turismo, ou da conversão da

agricultura de subsistência em agricultura para exportação1457. Estes fenômenos podem

violentar a cultura indígena de diversas formas, como é o caso da desqualificação dos

saberes tradicionais. A globalização, entretanto, pode também produzir aspectos positivos

para o campo cultural, dentre os quais o fato de colocar em contatos mais diferentes

culturas, o que, como vimos, pode gerar fenômenos de empréstimo cultural. Por tal razão,

alguns autores anotam que há uma relação ambígua entre globalização e

multiculturalismo1458.

O direito à manutenção do elemento diferenciador dos povos indígenas é importante não só

sob o ponto de vista coletivo, pois necessário para a plena efetivação do princípio da

dignidade humana dos integrantes dos povos indígenas, mas, também, sob o aspecto difuso

tendo em conta que a interculturalidade a diversidade das manifestações culturais

permitem a difusão da cultura, a qual é necessária ao processo de desenvolvimento de

todos os demais sistemas culturais, produzindo, portanto, uma riqueza que diz respeito a

                                                          
1455 Sobre o tema vide Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento
Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, pp. 91-96.
1456 SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In SANTOS,
Boaventura de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 435.
1457 SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In SANTOS,
Boaventura de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 435.
1458 GHAI, Yash. Globalização, multiculturalismo e direito. In SANTOS, Boaventura de Souza (org.).
Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2003, p. 557.
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todas as pessoas. Vale apontar, inclusive, que já chegou a ser proposto que entre os direitos

fundamentais de quarta geração seja incluído o direito à garantia da sobrevivência cultural

dos povos indígenas1459.

A garantia da possibilidade de preservação cultural, aliada à eliminação dos

preconceitos1460 e discriminações contra os povos indígenas e ao reconhecimento da sua

identidade, torna a relação entre a cultura desses povos e a da sociedade dominante mais

simétrica, o que alarga as possibilidades de escolha dos índios, abrindo caminho para uma

maior liberdade e, conseqüentemente, facilitando o seu desenvolvimento. As comunidades

indígenas, assim, passam a ter as condições de liberdade necessárias à adoção das decisões

que afetam seu destino, tornando efetivo o seu direito à autodeterminação. Dentre estas

decisões podemos citar como exemplo aquelas atinentes às transformações culturais

derivadas da incorporação de novos elementos, objetos e técnicas, as quais, como vimos,

não devem ser impostas, mas sim resultantes de um processo decisório do próprio grupo

indígena. A preocupação com as condições necessárias à tomada de decisão dos povos

indígenas e dos seus integrantes levou Darcy Ribeiro a anotar em meados do século

passado que só com uma mudança revolucionária na estrutura social global e a erradicação

das bases sociais da discriminação e do preconceito poderia transfigurar tanto os índios

como os não índios no sentido de uma nova ordem de relações interétnicas, na qual o índio

civilizado, ou seja, que já mantém contato com a sociedade majoritária e sofreu um

processo de transfiguração étnica, terá condições de optar entre viver em liberdade seu

destino de microetnia ou eventualmente romper com sua identificação étnica e mergulhar

na etnia nacional1461. Essa nova ordem de relações interétnicas, ao nosso ver, pressupõe

uma maior simetria nas relações culturais e constitui uma premissa necessária à plena

liberdade dos povos indígenas, ao seu desenvolvimento humano e ao seu direito ao

desenvolvimento.

                                                          
1459 OZDOWSKI, Sev. Human Rights in Contemporary Australia. Discurso proferido em 17 de novembro de
2001 no Seminário de Direitos Humanos da United Nations Association of Australia - Tasmanian Branch:
Human Rights from the Perspective of Individual, Collective and Corporate Responsibilities. Disponível em
http://www.humanrights.gov.au/about/media/speeches/human_rights/hr_unassoc_tasmania.html#a4, acesso
em 17/07/2008.
1460 Há diversas formas de manifestação do preconceito étnico, algumas delas listadas por Roberto Cardoso
de Oliveira (OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Caminhos da Identidade: ensaios sobre etnicidade e
multiculturalismo. São Paulo: Editora UNESP, 2006, pp. 44-46).
1461 RIBEIRO, Darcy. Os Índios e a Civilização. 7a edição brasileira. São Paulo: Editora Companhia das
Letras, 1996, p. 486.
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A liberdade de tomada de decisão é uma decorrência da autodeterminação indígena, e deve

ser estendida também para os grupos que possuem graus menores de contato, inclusive

para os que se encontram em estado de isolamento. Com base na sua autodeterminação os

grupos indígenas podem decidir se querem se manter isolados, se desejam certo grau de

integração ou, até mesmo, se o melhor é a sua assimilação à sociedade dominante.

A questão dos índios em isolamento, ou autônomos1462, tem sido bastante debatida nos

meios acadêmicos e também no sistema internacional de direitos humanos. Uma vez que já

não se encontra mais vigente o paradigma da hierarquia e da escala evolutiva de culturas, o

ideal é que sejam, tanto quanto possível, mantidos na situação em que se encontram.

Embora isso não deixe de significar uma perda em termos de interculturalidade e da

possibilidade de difusão cultural, é preciso considerar que se trata de uma situação na qual

a assimetria é demasiadamente elevada desde a sua origem. Essa assimetria exagerada e a

ausência de mecanismos voltados à sua correção e à construção de uma maior igualdade

certamente contribuíram para o fato de que em geral as relações interculturais resultantes

do processo de colonização da América têm sido historicamente desastrosas para as

comunidades indígenas. A favor da manutenção do estado de isolamento labora ainda o

fator biológico, posto que o mero contato desses povos com os não índios tem sido uma

das maiores causas da sua mortandade em razão das doenças a que ficam expostos. Some-

se, em adendo, que em geral os povos indígenas em isolamento não ignoram

completamente a existência dos não-índios e os poucos contatos realizados podem ter tido

como resultado alguma forma de violência ou de transmissão de doenças, com resultados

mortais. Trata-se normalmente de grupos que por gerações têm deliberadamente evitado

qualquer tipo de integração, resistindo de maneira violenta quando há qualquer tentativa de

penetração no seu território, muitas vezes como estratégia de sobrevivência1463. Diante

                                                          
1462 Mércio Pereira Gomes é um dos autores brasileiros que propõem que ao invés de índios isolados se
utilize a expressão índios autônomos (GOMES, Mércio Pereira. Carta do Presidente. In Brasil Indígena, ano
III, n° 5. Brasília: FUNAI, dezembro 2006/janeiro 2007, p. 1). Também utilizam essa denominação, dentre
outros, Michel Blanco (BLANCO, Michel. Focos de autonomia. In Brasil Indígena, ano III, n° 5. Brasília:
FUNAI, dezembro 2006/janeiro 2007, pp. 26-29), Felipe Milanez, (MILANEZ, Felipe. Nas sombras da
floresta. In Brasil Indígena, ano III, n° 5. Brasília: FUNAI, dezembro 2006/janeiro 2007, pp. 30-35).
1463 Cf. STAVENHAGEN, Rodolfo. Prólogo. In PARELLADA, Alejandro, ALCÂNTARA, Maria de
Lourdes Beldi de (orgs.). Povos Indígenas em Isolamento Voluntário ou em Contato Inicial na Amazônia e
no Gran Chaco. São Paulo: Instituto de Psicologia da USP, 2007, p. 10. Este livro, que reúne apresentações
do Seminário Regional sobre Povos Indígenas Isolados ou em Contato Inicial da Amazônia e do Gran
Chaco, realizado na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, nos dias 20 a 22 de novembro de 2006,
sob os auspícios do Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas e do
Grupo Internacional de Trabalho sobre os Assuntos Indígenas, é uma boa fonte para o aprofundamento dos
estudos sobre o tema naquela região da América do Sul, que envolve o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, o
Equador, O Paraguai, o Peru e a Venezuela.
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disso, deve-se adotar o princípio do não-contato, o qual tem sido objeto de normatização

por parte de diversos países, inclusive o Brasil1464. O não-contato é uma forma de respeitar

os grupos em isolamento e o seu modo próprio de compreender o mundo em que vivem,

bem como a sua opção em manter essa situação1465. Nesse quadrante, não deixa de ser uma

maneira de garantir a noção de desenvolvimento adotada por esses grupos, apesar de,

obviamente, tal conceito não ser sequer conhecido pelos mesmos. Importante que estes

grupos sejam protegidos do contato não só em relação a ameaças derivadas de projetos

desenvolvimentistas, mas, também, de grupos fundamentalistas religiosos que procuram

levar-lhes a salvação1466.

De outro lado, a possibilidade dos índios portarem um desejo de assimilação deve ser

cercada de muitas cautelas, pois se trata de hipótese por natureza improvável embora não

impossível. Enquanto grupos culturalmente diferenciados, a tendência óbvia é a de que os

povos indígenas desejem a preservação dos seus usos, costumes e tradições, rejeitando

assim qualquer possibilidade ou tentativa de imposição de assimilação. A vontade de

preservar a sua integridade cultural é normalmente uma característica bastante observada

nesses grupos, muitos dos quais mesmo submetidos às mais diversas intempéries têm se

mantido fieis aos seus costumes, crenças e tradições1467. Nesse contexto, trata-se em geral

de minorias by will, que admitem, no máximo, a integração – nesse último caso deve

pertencer a esses grupos a decisão sobre o grau ou intensidade da integração. Exatamente

por isso os esforços históricos dos Estados no sentido da assimilação forçada foram em

geral catastróficos em relação aos índios, não se podendo esquecer que muitos deles

terminaram sofrendo um processo de transfiguração étnica, o qual, como vimos, foi

                                                          
1464 A/HRC/4/32, §§ 42-48. No Brasil, a FUNAI criou em 1987 o Departamento de Índios Isolados, e
instituiu o Sistema de Proteção ao Índio Isolado. Atualmente existe a Coordenação Geral de Índios Isolados,
a qual conta para os trabalhos de campo com 06 unidades denominadas Frentes De Proteção Etno-
Ambiental, situadas nos estados do Amazonas, Pará, Acre, Mato Grosso e Rondônia, que desenvolvem
atividades específicas de proteção dos grupos indígenas isolados, mantendo vigilância para assegurar essa
condição (www.funai.gov.br, acesso em 03/10/2008).
1465 O isolamento é uma opção desses povos: “Praticamente todos os grupos indígenas que vivem hoje
independentes da relação de dominação que nossa sociedade lhes reserva, não apenas mantêm, mas
reconstroem continuamente sua posição de isolamento” (GALLOIS, Dominique Tilkin. De arredio a
isolado: perspectivas de autonomia para os povos indígenas recém-contactados. In GRUPIONI, Luís
Donisete Benzi. Índios do Brasil. São Paulo: Global Editora, 2005, p. 121).
1466 Sobre missões de fé e povos isolados, vide GALLOIS, Dominique Tilkin. De arredio a isolado:
perspectivas de autonomia para os povos indígenas recém-contactados. In GRUPIONI, Luís Donisete Benzi
(org.). Índios no Brasil. São Paulo: Global Editora, 2005, p. 127.
1467 Cite-se, como exemplo no Brasil, o caso dos índios Terêna, estudados por Roberto Cardoso de Oliveira
(OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Do índio ao Bugre: o processo de assimilação dos Terêna. 2ª edição,
revista. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1976).
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estudado por Darcy Ribeiro1468. É possível, assim, que um suposto desejo de assimilação

não se trate de uma decisão livre e consciente do grupo, mas sim do resultado de relações

interculturais profundamente assimétricas, no bojo das quais operam processos de

assimilação forçada ou de depreciação da identidade indígena por parte da sociedade

majoritária etnocêntrica.

Estes riscos, porém, não podem justificar a tese de que é impossível que uma certa

comunidade decida no sentido da assimilação. Essa hipótese, embora bastante improvável,

como dito, deve ser assegurada aos povos indígenas.

Saliente-se que embora o direito à preservação da cultura indígena possua também uma

projeção difusa, que interessa a toda a sociedade, esta projeção não pode significar uma

imposição aos índios. Apesar de difíceis de serem concebidas, eventuais tentativas de

manutenção cultural forçada seriam tão absurdas quanto aquelas voltadas à assimilação

forçada. Nesse sentido, Darcy Ribeiro chamou a atenção para o equívoco do que

denominou atitude emocional romântica em relação aos índios, a qual adota um cunho

exageradamente preservacionista, vendo-os como gente bizarra que deve ser mantida pela

nação circundante em suas características originais como uma raridade, ao lado de museus

e zoológicos, ou seja, à margem da sociedade nacional. Para aquele autor, essa visão seria

tão perniciosa quanto a atitude etnocêntrica, que concebe os indígenas como gente

primitiva que deve ser compelida à assimilação, e a atitude absenteísta, que entende ser

inevitável o contato, a deculturação e a desintegração progressiva das culturas tribais,

extinguindo o índio como etnia e incorporando os remanescentes à sociedade

majoritária1469. Vale argumentar ainda que conforme entende Habermas nas sociedades

multiculturais a coexistência eqüitativa das diversas formas de vida é um importante

instrumento para cada cidadão, que terá a chance de optar entre dar continuidade,

transformar, se distanciar ou romper com a sua cultura de origem. Nesse último caso, terá

que viver com a marca dessa ruptura consciente com a sua tradição, ou então com a sua

identidade cindida1470.

                                                          
1468 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 501.
1469 RIBEIRO, Darcy. Os Índios e a Civilização. 7a edição brasileira. São Paulo: Editora Companhia das
Letras, 1996, pp. 213-216.
1470 HABERMAS, Júrgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. 3ª edição. São Paulo: Edições
Loyola, 2007, p. 260.
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Assim, a possibilidade de decidir sobre manutenção ou não da sua cultura e, portanto, da

condição de minoria by will, é uma das conseqüências do reconhecimento da

autodeterminação indígena. E, além disso, vincula-se diretamente com a possibilidade de

portar uma visão própria do que seja desenvolvimento. É provável que quanto mais

preservada e protegida esteja a cultura original desses povos mais alternativa será a

compreensão que eles terão sobre o significado do desenvolvimento, e, por outro lado,

quanto maior a sua integração ou assimilação maior será a coincidência da idéia indígena

sobre o desenvolvimento com o paradigma majoritário sobre esse assunto.

A negativa do direito à preservação da própria cultura reduziria o direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas ao seu aspecto comum. Isso porque, como

não seria corrigida a situação de assimetria nas relações culturais respectivas, o quadro

contribuiria para forçar a identificação dos índios com os valores e a cultura da sociedade

majoritária, de maneira a propiciar processos de assimilação ou de transformação dos

mesmos em índios genéricos ou civilizados. Dessa maneira, impediria qualquer

possibilidade de adoção de uma visão diferente ou de uma alternativa de desenvolvimento,

e, conseqüentemente, não haveria qualquer sentido na construção de uma projeção

específica do direito respectivo. Como já dito quando estudamos a noção de

desenvolvimento aplicada aos índios, é preciso admitir a possibilidade do desenvolvimento

ser compreendido à luz de outros paradigmas que professem alternativas diferentes de

qualidade de vida, bem-estar e felicidade1471, tendo em vista a enorme diversidade cultural

existente no planeta. Os grupos étnicos indígenas devem ter a liberdade de viver e buscar o

seu bem-estar e a sua felicidade conforme seus próprios padrões de necessidades básicas e

suas respectivas escalas de valores, os quais são construídos a partir da sua cultura própria.

Não é à toa que a preservação da cultura dos povos indígenas está especificamente prevista

em documentos do sistema internacional de proteção aos direitos humanos.

A Convenção n° 169 da OIT, logo em seu preâmbulo, anota a necessidade de corrigir a

orientação assimilacionista das normas anteriores, e menciona, ainda a evidente

contribuição dos povos indígenas e tribais para a diversidade cultural. Além disso,

estabelece que medidas de caráter educativo deverão ser adotadas em todos os segmentos

                                                          
1471 São muitos os textos que se referem ao modo diferente de pensar dos grupos indígenas em relação aos
mais diversos temas. Como exemplo, cite-se o seguinte trecho do Relatório da Conferência do Cairo de 1994:
“Los indígenas tienen una visión característica y de suma importancia de las relaciones entre población y
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da comunidade nacional, especialmente naqueles que estiverem em contato mais direto

com os povos indígenas ou tribais, com o objetivo de eliminar preconceitos que possam ter

com relação a eles, e que para esse fim esforços deverão ser envidados para assegurar que

livros de história e demais materiais didáticos ofereçam descrição correta, exata e

instrutiva das sociedades e culturas dos povos indígenas e tribais1472. O documento

assevera também que quando as leis e normas nacionais forem aplicadas a esses povos

devem ser levados em consideração os seus costumes ou o seu direito consuetudinário1473.

A Declaração e Programa de Ação de Copenhagen sobre Desenvolvimento Social, de

1995, expressamente reconhece os esforços e apóia as populações indígenas que procuram

alcançar o desenvolvimento econômico e social com pleno respeito à sua identidade, suas

tradições, suas formas de organização social e seus valores culturais1474.

Vale destacar, ainda, que a Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança1475, de

1999, previu expressamente que nenhuma criança indígena poderá ser privada do direito

de, conjuntamente com membros do seu grupo, ter a sua própria vida cultural, professar e

praticar a sua própria religião ou utilizar a sua própria língua1476.

A Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, de sua vez, prevê uma série de direitos que

asseguram a esses grupos a manutenção do seu elemento diferenciador. Dentre estes

direitos, encontramos: a) o direito coletivo de viver em liberdade, paz e segurança, como

povos distintos1477; b) o direito dos povos e pessoas indígenas a não sofrerem assimilação

forçada ou a destruição de sua cultura1478; c) o direito dos povos e pessoas indígenas de

pertencerem a uma comunidade ou nação indígena, em conformidade com as tradições e

costumes da comunidade ou nação em questão, não podendo haver nenhum tipo de

discriminação resultante do exercício desse direito1479; d) o direito dos povos indígenas de

praticar e revitalizar suas tradições e costumes culturais, incluindo o direito de manter,

                                                                                                                                                                               
desarrollo, que suele diferir considerablemente de las de las poblaciones con las que viven dentro de las
fronteras nacionales” (A/CONF.171/13, § 6.21).
1472 Artigo 31.
1473 Artigo 8°, § 1°.
1474 A/CONF.166/9, § 26, “m”.
1475 Adotada pela Resolução n° L 44 (XLIV) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de
1999. Aprovada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n° 28, de 14 de setembro de 1990,
foi ratificada pelo Governo brasileiro em 24 de setembro de 1990, entrando em vigor para o Brasil em 23 de
outubro de 1990, tendo sido ainda promulgada pelo Decreto Presidencial n° 99.710, de 21 de novembro de
1990.
1476 Artigo 30.
1477 Artigo 7°.
1478 Artigo 8°, § 1°.
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proteger e desenvolver as manifestações passadas, presentes e futuras de suas culturas, tais

como sítios arqueológicos e históricos, utensílios, desenhos, cerimônias, tecnologias, artes

visuais e interpretativas e literaturas1480; e) o direito dos povos indígenas de manifestar,

praticar, desenvolver e ensinar suas tradições, costumes e cerimônias espirituais e

religiosas, bem como de manter e proteger seus lugares religiosos e culturais e de ter

acesso a estes de forma privada, e, ainda, de utilizar e dispor de seus objetos de culto e de

obter a repatriação de seus restos humanos1481; f) o direito dos povos indígenas de

revitalizar, utilizar, desenvolver e transmitir às gerações futuras suas histórias, idiomas,

tradições orais, filosofias, sistemas de escrita e literaturas, e de atribuir nomes às suas

comunidades, lugares e pessoas e de mantê-los1482; g) o direito dos povos indígenas a que a

dignidade e a diversidade de suas culturas, tradições, histórias e aspirações sejam

devidamente refletidas na educação pública e nos meios de informação públicos1483; h) o

direito dos povos indígenas de estabelecer seus próprios meios de informação, em seus

próprios idiomas, e de ter acesso a todos os demais meios de informação não indígenas,

sem qualquer discriminação1484; i) o direito dos povos indígenas de manter e desenvolver

seus sistemas ou instituições políticas, econômicas e sociais1485; j) o direito dos povos

indígenas de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus

conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais tradicionais e as manifestações de

suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, as

sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as

tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes e jogos tradicionais e as artes visuais

e interpretativas, bem como o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver sua

propriedade intelectual sobre o mencionado patrimônio cultural, seus conhecimentos

tradicionais e suas expressões culturais tradicionais1486; k) o direito dos povos indígenas de

promover, desenvolver e manter suas estruturas institucionais e seus próprios costumes,

espiritualidade, tradições, procedimentos, práticas e, quando existam, costumes ou sistema

jurídicos, em conformidade com as normas internacionais de direitos humanos1487.

                                                                                                                                                                               
1479 Artigo 9°.
1480 Artigo 11, § 1°.
1481 Artigo 12, § 1°.
1482 Artigo 13, § 1°.
1483 Artigo 15, § 1°.
1484 Artigo 16, § 1°.
1485 Artigo 20, § 1°.
1486 Artigo 31.
1487 Artigo 34.
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A mesma Declaração estipula uma série de obrigações para os Estados, correlatas aos

direitos acima enunciados: a) estabelecer mecanismos eficazes para a prevenção e a

reparação de diversos atos, dentre os quais: i) aqueles que tenham por objetivo ou

conseqüência privar os povos e as pessoas indígenas de sua integridade como povos

distintos, ou de seus valores culturais ou de sua identidade étnica; ii) todo ato que tenha por

objetivo ou conseqüência subtrair-lhes suas terras, territórios ou recursos; iii) toda forma

de assimilação ou integração forçadas; iv) toda forma de propaganda que tenha por

finalidade promover ou incitar a discriminação racial ou étnica dirigida contra eles1488; b)

proporcionar reparação por meio de mecanismos eficazes, que poderão incluir a

restituição, estabelecida conjuntamente com os povos indígenas, em relação aos bens

culturais, intelectuais, religiosos e espirituais de que tenham sido privados sem o seu

consentimento livre, prévio e informado, ou em violação às suas leis, tradições e

costumes1489; c) facilitar o acesso e/ou a repatriação de objetos de culto e restos humanos

que possuam, mediante mecanismos justos, transparentes e eficazes, estabelecidos

conjuntamente com os povos indígenas interessados1490; d) adotar medidas eficazes para

garantir a proteção do direito dos povos indígenas de revitalizar, utilizar, desenvolver e

transmitir às gerações futuras suas histórias, idiomas, tradições orais, filosofias, sistemas

de escrita e literaturas, e de atribuir nomes às suas comunidades, lugares e pessoas e de

mantê-los1491; e) adotar medidas eficazes para assegurar que os povos indígenas possam

entender e ser entendidos em atos políticos, jurídicos e administrativos, proporcionando

para isso, quando necessário, serviços de interpretação ou outros meios adequados1492; f)

adotar medidas eficazes, em consulta e cooperação com os povos indígenas interessados,

para combater o preconceito e eliminar a discriminação, e para promover a tolerância, a

compreensão e as boas relações entre os povos indígenas e todos os demais setores da

sociedade1493; g) adotar medidas eficazes para assegurar que os meios de informação

públicos reflitam adequadamente a diversidade cultural indígena1494; h) incentivar, sem

prejuízo da obrigação de assegurar plenamente a liberdade de expressão, os meios de

comunicação privados a refletirem adequadamente a diversidade cultural indígena1495; i)

adotar, em conjunto com os povos indígenas, medidas eficazes para reconhecer e proteger

                                                          
1488 Artigo 8°, § 2°.
1489 Artigo 11, § 2°.
1490 Artigo 12, § 2°.
1491 Artigo 13, § 2°.
1492 Artigo 13, § 2°.
1493 Artigo 15, § 2°.
1494 Artigo 16, § 2°.
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o exercício dos direitos referentes à manutenção, controle, proteção e desenvolvimento do

patrimônio cultural indígena e dos seus conhecimentos tradicionais, das suas expressões

culturais tradicionais, das manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, e,

finalmente, da sua propriedade intelectual sobre o mencionado patrimônio cultural e os

seus conhecimentos e expressões culturais tradicionais1496.

Um aspecto importante do direito a preservar a cultura é a possibilidade de se expressar na

sua própria língua, o que é fundamental para o direito à participação. O Pacto Sobre

Direitos Civis e Políticos, como já visto, prevê o direito das minorias usarem as suas

próprias línguas, o que é particularmente importante para os povos autóctones, que

falariam cerca de 4.000 línguas em mais de 70 países em todo o mundo1497. Estima-se que

no Brasil existem aproximadamente 180 línguas, sem contar aquelas faladas pelos índios

isolados1498. A extinção das línguas originárias tem sido uma constante em todo o mundo.

Só no Brasil, como à época da chegada dos portugueses havia aproximadamente 1.300

línguas, foram extintas cerca de 1.1001499. A escolha de uma língua única, em detrimento

absoluto de todas as outras, especialmente quando patrocinada pelo Estado, pode ser não

apenas uma forma simbólica de dominação, mas, também, um meio de promover a

exclusão. Por isso, muitos Estados são oficialmente multilingües, já que essa é a única

forma de assegurar uma maior participação democrática1500. Vale à pena anotar que a

Convenção 169 da OIT1501 e a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas trazem

dispositivos voltados à utilização das línguas ou idiomas próprios daqueles grupos1502.

Um dos aspectos de maior relevo na questão da manutenção da própria cultura diz respeito

à possibilidade dos povos indígenas regerem as suas relações sociais internas por normas

próprias. Em outras palavras, trata-se da possibilidade de reconhecimento do direito

indígena, que é aquele conjunto de normas, em geral de natureza costumeira, produzido

por um grupo indígena conforme a sua própria cultura para regular as suas relações sociais

                                                                                                                                                                               
1495 Artigo 16, § 2°.
1496 Artigo 31, § 2°.
1497 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, p. 29.
1498 Dados da FUNAI, disponíveis em www.funai.gov.br, acesso em 17/12/2008.
1499 Dados da FUNAI, disponíveis em www.funai.gov.br, acesso em 17/12/2008.
1500 A UNESCO recomenda que países multilíngues adotem três línguas: a internacional, a franca e a materna
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, p. 60).
1501 Artigos 28, §§ 1° e 3°; 30, § 2°.
1502 Artigos 13, § 1°; 14, §§ 1° e 3°; 16.
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internas1503. Difere do direito indigenista, que é o conjunto de normas do direito positivo

da sociedade dominante que disciplina as relações desta com os povos indígenas1504. O

direito é um fenômeno cultural, e, portanto, a possibilidade de um grupo indígena ser

regido por um direito próprio deve ser uma conseqüência óbvia da manutenção da sua

cultura e da sua autonomia. Não há, obviamente, um único direito indígena, pois não há

um único grupo indígena. Como anota Paulo de Bessa Antunes, o direito indígena é de tal

maneira diversificado que o estudo do conjunto de todos os sistemas existentes seria

impossível, só sendo viáveis estudos individualizados, que analisem isoladamente cada

grupo e seu direito específico1505.

Nos dias de hoje não mais subsiste como verdade absoluta a tese monista, segundo a qual o

Estado detém o monopólio da produção do direito e, portanto, só há um único ordenamento

jurídico originário, ou seja, o Estado pode ser juridicamente apreendido como sendo o

próprio Direito – nada mais, nada menos1506. Hodiernamente, a doutrina identifica o

fenômeno da coexistência, através do qual dois ou mais ordenamentos jurídicos distintos e

por vezes até mesmo antagônicos podem vigorar e possuir eficácia em um mesmo espaço

geográfico1507. A coexistência pode se dar entre duas ordens jurídicas de origem estatal ou

entre uma ordem jurídica estatal e outra alheia ao Estado, proveniente de determinados

segmentos sociais. A doutrina cita como exemplo da primeira hipótese o caso do Canadá,

onde vigoram sistemas distintos em Quebec e no resto do país, e como exemplo da

segunda o direito consuetudinário indígena1508. Trata-se, assim, de formas de pluralismo

jurídico, entendido este como a coexistência em um mesmo território de normas que

                                                          
1503 Paulo de Bessa Antunes define o direito indígena como o “conjunto de normas e procedimentos, internos
a uma comunidade indígena, que seja capaz de regular as relações no âmbito desta mesma comunidade e que
para sua constituição concorram, em maioria, os elementos típicos do modo de vida peculiar e característico
dos próprios povos aborígines” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras
Indígenas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 1998, p. 136). Na mesma linha, para Roberto Lemos dos
Santos Filho direito indígena é “aquele concebido no seio da comunidade indígena de acordo com os usos e
costumes” (SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito indigenista. Curitiba: Juruá
Editora, 2006, p. 17).
1504 Paulo de Bessa Antunes define o direito indigenista como o “ramo do direito positivo vigente na
sociedade nacional que tem por função regulamentar a convivência entre as sociedades indígenas e esta
mesma sociedade nacional. O direito indigenista, portanto, é um direito ocidental (‘branco’) criado para reger
as relações dos indígenas com a sociedade envolvente” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública,
Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 1998, p. 136).
1505 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 136.
1506 Como se sabe, trata-se de tese de origem kelseniana (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 2ª edição
brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1987, pp. 294-334. A citação contida no texto acima está na p. 334).
1507 LOBO, Luiz Felipe Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr,
1996, p. 64.
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reclamam obediência e que provêm de sistemas distintos1509. O pluralismo pode envolver,

por exemplo, a coexistência das normas jurídicas oficiais com normas de direito indígena

ou com outras normas de direito não-estatal1510.

O grau de isolamento, integração ou assimilação os índios é um fator que deve ser

considerado para a determinação do sistema jurídico a eles aplicável. A princípio, os índios

isolados regem-se pelas suas normas próprias e, em relação aos grupos que possuem

contato com a sociedade majoritária, a tendência é no sentido de que quanto maior a

integração maior a incidência de normas de direito indigenista ou de direito comum, porém

considerando-se sempre as suas peculiaridades culturais.

A possibilidade dos povos indígenas serem regidos internamente por normas próprias é

garantida expressamente pelo sistema internacional de proteção aos direitos humanos. A

esse respeito a Convenção nº 169 da OIT assevera que desde que compatíveis com o

sistema jurídico nacional e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos,

deverão ser respeitadas as medidas às quais tradicionalmente recorrem os povos indígenas

e tribais para punir delitos cometidos por seus membros, ajuntando ainda que nesses casos

as autoridades e tribunais solicitados a se pronunciarem sobre as questões penais internas

deverão levar em conta os costumes desses povos1511. A Declaração de Direitos dos Povos

Indígenas, além de afirmar que os povos indígenas, no exercício do seu direito à

autodeterminação, têm direito à autonomia em questões relacionadas aos seus assuntos

internos e locais1512, dispõe que esses grupos têm também o direito de conservar e reforçar

suas próprias instituições jurídicas1513. Prevê esse documento, ainda, que também nas

questões referentes às terras indígenas as suas leis, costumes e tradições devem ser

observados1514. Como se não fosse suficiente, deixa consignado que os povos indígenas

têm o direito de promover, desenvolver e manter suas estruturas institucionais e seus

                                                                                                                                                                               
1508 LOBO, Luiz Felipe Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr,
1996, pp. 64-65.
1509 CORREAS, Óscar. Pluralismo Jurídico, Alternatividad y Derecho Indígena. Cidade do México:
Fontamara, 2003, p. 37.
1510 Como aquelas formuladas na comunidade de Pasárgada (SANTOS, Boaventura de Sousa. O Discurso e o
Poder: ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988).
1511 Artigo 9°, §§ 1° e 2°.
1512 Artigo 4°.
1513 Artigo 5°.
1514 “Os Estados estabelecerão e aplicarão, em conjunto com os povos indígenas interessados, um processo
eqüitativo, independente, imparcial, aberto e transparente, no qual sejam devidamente reconhecidas as leis,
tradições, costumes e regimes de posse da terra dos povos indígenas, para reconhecer e adjudicar os direitos
dos povos indígenas sobre suas terras, territórios e recursos, compreendidos aqueles que tradicionalmente
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próprios costumes, espiritualidade, tradições, procedimentos, práticas e, quando existam,

costumes ou sistema jurídicos, em conformidade com as normas internacionais de direitos

humanos1515, bem como de determinar as responsabilidades dos indivíduos para com suas

comunidades1516.

Ainda no que concerne à coexistência dos sistemas jurídicos, quando o direito indigenista

ou o direito comum forem aplicados em relação aos povos indígenas ou a seus membros

devem ser consideradas as peculiaridades culturais. É essa a linha da Convenção nº 169 da

OIT, quando diz que ao se aplicarem aos povos indígenas e tribais leis e normas nacionais

devem ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito

consuetudinário1517, e, ainda, quando determina que quando sanções penais forem impostas

pela legislação geral a membros desses povos devem ser levadas em conta suas

características econômicas, sociais e culturais, dando-se preferência a penas diversas do

encarceramento1518. Também é por força de uma peculiaridade cultural, no caso a língua,

que o mesmo documento convenciona que medidas deverão ser adotadas para garantir que

os membros dos povos indígenas e tribais possam compreender e se fazerem compreender

em processos legais, proporcionando-lhes, se necessário, intérpretes ou outros meios

eficazes1519. A Declaração de Direitos dos Povos Indígenas também não destoa desses

parâmetros, pois estabelece que os povos referidos têm direito a procedimentos justos e

eqüitativos para a solução de controvérsias com os Estados ou outras partes e a uma

decisão rápida sobre essas controvérsias, assim como a recursos eficazes contra toda

violação de seus direitos individuais e coletivos, e que as decisões respectivas tomarão

devidamente em consideração os costumes, as tradições, as normas e os sistemas jurídicos

dos povos indígenas interessados e as normas internacionais de direitos humanos1520.

Anote-se, finalmente, que a solução de questões atinentes ao pluralismo jurídico não pode

impedir que os membros dos povos indígenas e tribais exerçam os direitos reconhecidos

para todos os cidadãos do país e assumam as obrigações correspondentes1521.

                                                                                                                                                                               
possuem, ocupam ou de outra forma utilizem. Os povos indígenas terão direito de participar desse processo”
(Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, artigo 27, itálicos nossos).
1515 Artigo 34.
1516 Artigo 35.
1517 Artigo 8°, § 1°.
1518 Artigo 10 §§ 1° e 2°.
1519 Artigo 12.
1520 Artigo 40.
1521 Convenção nº 169 da OIT, artigo 8º, § 3°.
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O direito à manutenção da própria cultura pode justificar a adoção de medidas de

discriminação positiva de natureza permanente, voltadas ao cumprimento das obrigações

estatais nesse tema. Trata-se de uma questão de efetivação da igualdade material que busca

concretizar a dimensão da justiça relativa ao reconhecimento da identidade indígena, que

não mais pode ser vista como resultado de uma cultura inferior ou atrasada1522. O direito

de transmissão às futuras gerações das práticas culturais e dos conhecimentos tradicionais é

uma decorrência de uma autodeterminação sustentável dos povos indígenas. A suas opções

de desenvolvimento tomadas com base na sua autodeterminação e na sua cultura própria só

serão efetivas se lhes forem garantidas condições de sustentabilidade intergeracional, ou

seja, se os mecanismos de proteção forem perenes a ponto de fazer chegar às gerações

futuras indígenas as suas tradições culturais e conhecimentos tradicionais próprios, bem

como as condições ambientais necessárias à sua reprodução e transmissão às gerações

vindouras, em um ciclo contínuo1523. A sustentabilidade intergeracional, embora não seja

expressamente citada, encontra abrigo em disposições do sistema internacional de proteção

aos direitos humanos que tratam de questões indígenas, a exemplo daquelas que garantem

a esses povos a sua preservação cultural, a manutenção e o desenvolvimento dos seus

sistemas ou instituições políticas, econômicas e sociais, bem como o desfrute de seus

próprios meios de subsistência e desenvolvimento1524.

Porém, cumpre relembrar que, conforme já mencionado quando abordamos os limites às

medidas de discriminação positiva permanentes relativas às minorias, a manutenção da

diferença cultural possui limites, não sendo possível dar salvaguarda a práticas culturais

indesejadas individual ou coletivamente pelas pessoas que compõem as minorias, ou que

violem os valores comuns a todas as sociedades, como, por exemplo, os conceitos de

justiça e Direito, a proteção contra a opressão ou o arbítrio, a dignidade do ser humano, a

participação na vida comunitária e a liberdade1525. De fato, reconhecer uma cultura implica

                                                          
1522 “The right of indigenous peoples to maintain the integrity of their cultures is a simple matter of equality,
of being free from historical and ongoing practices that have treated indigenous cultures as inferior to the
dominant cultures. The right to equality and its mirror norm of non-discrimination are at the core of the
contemporary international human rights regime” (ANAYA, James. International Human Rights and
Indigenous Peoples: The Move Toward The Multicultural State. In Arizona Journal of International &
Comparative Law, vol. 21, n° 1, 2004, p. 16).
1523 Sobre o tema, vide CORNTASSEL, Jeff. Toward Sustainable Self-Determination. In Alternatives, n° 33.
Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2008, pp. 105-132.
1524 Por exemplo, o artigo 20 da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas.
1525 É essa a visão do PNUD: “‘Cultura’, ‘tradição’ e ‘autenticidade’ não são o mesmo que ‘liberdade
cultural’. Não são razões aceitáveis para permitir práticas que neguem a igualdade de oportunidades dos
indivíduos e violem os seus direitos humanos – como negar às mulheres a igualdade de direitos à educação”
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admitir que a mesma possui um valor, mas não necessariamente a aceitação de todos os

seus elementos1526. Além disso, o vínculo entre liberdade cultural e desenvolvimento

humano exige que as pessoas possam viver conforme desejem, porém com a oportunidade

real de efetuarem escolhas quanto a outras opções de vida1527.

Nessa linha, deve-se atentar, como já dito alhures, para a já referida Convenção da Unesco

Sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade Cultural, adotada em 20 de Outubro de

2005, especialmente para o que consta do seu artigo 2°. Também é preciso apontar, no que

concerne especificamente ao direito à preservação da cultura indígena, que a Convenção nº

169 da OIT fixa que os povos indígenas e tribais devem ter reconhecido o direito de manter

seus próprios costumes e instituições, desde que compatíveis com os direitos fundamentais

definidos pelo sistema jurídico nacional e com os direitos humanos internacionalmente

reconhecidos, estabelecendo-se, sempre que necessário, procedimentos para a solução de

conflitos que possam surgir na aplicação desse princípio1528. Além disso, firma que as

medidas tradicionais de punição de delitos utilizadas por esses povos em relação aos atos

praticados por seus membros devem ser respeitadas desde que compatíveis com o sistema

jurídico nacional e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos1529. Também

a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas prevê limites aos direitos ali enunciados,

quando preceitua que o seu exercício deverá respeitar os diretos humanos e as liberdades

fundamentais de todos e estará sujeito exclusivamente às limitações previstas em lei e em

conformidade com as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos,

salientando, ainda, que as disposições do seu texto devem ser interpretadas em

conformidade com os princípios da justiça, da democracia, do respeito aos direitos

humanos, da igualdade, da não-discriminação, da boa governança e da boa-fé1530.

                                                                                                                                                                               
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, p. 4).
1526 “Liberdade cultural tem a ver com a expansão das escolhas individuais e não com a preservação de
valores e práticas como um fim em si mesmo, com submissão cega à tradição” (Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 4).
1527 “A questão central na liberdade cultural é a capacidade das pessoas viverem do modo como escolheram,
com oportunidade suficiente de considerar outras opções. O peso normativo da liberdade dificilmente pode
ser invocado quando nenhuma escolha – real ou potencial – é realmente considerada” (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p.
17).
1528 Artigo 8°, § 2°. Vale lembrar que esse processo não pode impedir que os membros dos povos indígenas e
tribais exerçam os direitos reconhecidos para todos os cidadãos do país e assumam as obrigações
correspondentes Convenção 169 da OIT, artigo 8º, § 3°.
1529 Artigo 9°, § 1°.
1530 Artigo 46, §§ 2° e 3°.
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Há quem sugira que a diversidade cultural tem sido a razão do mau desempenho

econômico, especialmente na África, mas esse resultado está mais relacionado ao processo

de decisão política, que privilegia interesses étnicos em detrimento do interesse nacional,

do que com a diversidade cultural propriamente dita, existindo tanto Estados multiétnicos

estagnados quanto Estados multiétnicos que tiveram grande êxito econômico1531. Além

disso, como já visto, não só é inadmissível qualquer forma de determinismo cultural nos

dias atuais como também não se pode confundir o mero crescimento econômico com o

desenvolvimento humano, que engloba outros aspectos. Assim, o reconhecimento da

identidade cultural vincula-se diretamente ao desenvolvimento humano porque é

indispensável para que as pessoas possam viver conforme as suas próprias escolhas. É

preciso ainda, como menciona o Relatório Cobo, reconhecer a necessidade de que haja

equilíbrio entre a promoção do desenvolvimento econômico, que deve ser endógeno e deve

estar de acordo com os padrões culturais pertinentes, e a preservação das formas de coesão

social dos grupos e comunidades indígenas integrantes da sociedade1532.

O direito à manutenção da própria cultura é importante ainda para criar as bases

necessárias à opção por um processo próprio de desenvolvimento, que será estudado a

seguir.

2.6.3.3. O direito à opção por um processo próprio de desenvolvimento

O direito à autodeterminação e o direito à própria cultura dotam os povos indígenas da

capacidade de decidir sobre os seus próprios assuntos, conforme suas próprias instituições

e parâmetros culturais1533. Entre os temas mais importantes que devem ser objeto de

reflexão pelos povos indígenas encontramos a questão do seu desenvolvimento.

Já vimos neste trabalho não só o fenômeno do desenvolvimento como também o

etnodesenvolvimento, modelo alternativo que permite a cada povo indígena viver e buscar

                                                          
1531 Sobre o tema vide: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento
Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 4.
1532 COBO, José R. Martinez. Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations.
E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, § 135.
1533 MOLINERO, Natalia Alvarez. Pueblos Indígenas y Derecho de Autodeterminación. Hacia un derecho
internacional multicultural?. Bilbao: Universidad de Deusto, 2008, p. 41.
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o seu bem-estar e a sua felicidade conforme seus próprios padrões culturais e escalas de

valores, bem como decidir livremente, à luz da sua cultura, quais bens e serviços e em que

proporções constituem necessidades básicas do seu processo de desenvolvimento. Trata-se

não apenas de um anseio, mas sim de um direito reconhecido pelo sistema internacional de

proteção aos direitos humanos. O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas

corresponde, de certa forma, à face jurídica do etnodesenvolvimento.

Nesse contexto, um elemento importante do objeto do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas é exatamente a possibilidade de opção por um modelo próprio de

desenvolvimento, já que o desenvolvimento humano significa, em primeiro lugar e acima

de tudo, a possibilidade das pessoas viverem o tipo de vida que escolheram, com a

provisão dos instrumentos e das oportunidades para fazerem as suas escolhas1534.

A decisão sobre a compreensão própria de desenvolvimento relaciona-se com a provável

colisão entre o conceito majoritário de desenvolvimento e as atividades tradicionais

indígenas, bem como com o grau de isolamento, integração ou assimilação desejado pelos

índios. Embora não seja possível formular uma equação exata, a tendência é no sentido de

que quanto menor a integração mais fortes sejam as atividades tradicionais indígenas e,

conseqüentemente, mais alternativa seja a compreensão sobre o desenvolvimento. A partir

dessa premissa, os índios isolados portam uma visão de bem-estar, de modus vivendi e,

portanto, de desenvolvimento, completamente própria, totalmente diferente do

entendimento civilizado. Cabe lembrar, inclusive, que os conceitos teóricos possíveis sobre

o desenvolvimento, dentre os quais o de desenvolvimento alternativo, pertencem todos à

cultura da sociedade majoritária, sendo, portanto, completamente estranhos aos índios

isolados. É importante salientar que assim como a cultura pode sofrer transformações a

idéia indígena tradicional de desenvolvimento também pode mudar, não sendo possível

congelar o modus vivendi dos índios, nem muito menos condicionar o reconhecimento dos

seus direitos à integral manutenção da sua compreensão tradicional sobre

desenvolvimento, ou seja, à permanência do seu modelo de desenvolvimento alternativo.

Em relação aos índios que possuem algum grau de integração, é preciso lembrar que

processos de interculturalidade e de empréstimo cultural podem influenciar a visão própria

de desenvolvimento indígena, agregando elementos do paradigma majoritário. Essa

situação, quando ocorrer, não deve acarretar como conseqüência necessária a perda dos
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direitos dessas comunidades1535. Porém, a opção por um desenvolvimento mais próximo ao

modelo majoritário pode implicar na necessidade de cumprimento de normas relativas às

atividades ínsitas ao mesmo. Isso significa, por exemplo, que se as comunidades indígenas

resolverem explorar as suas terras em atividades não tradicionais, como a agricultura

comercial intensiva, devem observar a legislação ambiental em vigor. O processo de

assimilação, por sua vez, pode levar à perda de qualquer forma alternativa de compreensão

do desenvolvimento, que passa a ser totalmente identificado com o modelo dominante. A

perda acentuada ou integral das tradições culturais indígenas, independentemente de se dar

em razão de processos voluntários ou forçados, afeta obviamente o modo diferente de viver

e de compreender a felicidade e o bem-estar, temas estes que passam a ser regidos pelos

mesmos parâmetros da cultura majoritária adotada e tornam-se obstáculos a um

desenvolvimento alternativo.

A decisão deve ser adotada pelo próprio grupo, com base na sua autodeterminação e no

seu consentimento livre e informado, devendo ser tomadas todas as medidas para que haja

a maior participação possível dos membros da comunidade no processo decisório1536, o

qual deve ser caracterizado, portanto, por um diálogo interpares. A propósito, Antônio

Armando Ulian do Lago Albuquerque anota que a organização atual dos povos indígenas

em movimentos sociais, associações e ONG’s, bem como a existência de inúmeras

lideranças capacitadas com educação superior específica indígena são fatores que impedem

a sua dissolução em um todo homogêneo e ao mesmo tempo possibilitam enfrentar

políticas estatais que impõem medidas descaracterizadoras da cultura indígena e

obstacularizadoras de um desenvolvimento econômico diferenciado e específico1537. Os

movimentos sociais, associações e ONG’s indígenas, especialmente quando articulados

internacionalmente, podem constituir atores do que Boaventura de Souza Santos chama de

                                                                                                                                                                               
1534 BROWN, Mark Malloch. Prefácio. In Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório
de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. V.
1535 “Such a principle [the principle of an indigenous right to development is emerging in international law]
suggests that indigenous rights are not frozen. Restricting indigenous rights to traditional uses is clearly
discriminatory. The nature of human development is premised on the sharing of knowledge. Taking a static
view of any society would result in development rights being frozen. All peoples have a right to development
and subsequently indigenous peoples should not be treated as prisoners of the past.” (Schroder, Mark B. On
the Crest of a Wave: Indigenous Title and Claims to the Water Resource. New Zealand Journal of
Environmental Law, Vol. 8, New Zealand Centre for Environmental Law, Faculty of Law at the University
of Auckland, Auckland, 2004, p. 23).
1536 Vale lembrar que Amartya Sen defende a necessidade de uma resolução participativa sobre a
manutenção ou não de tradições culturais (SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 47-49).
1537 ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação
dos povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 76.
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cosmopolitismo, cumprindo importante papel na manutenção da cultura indígena e na

possibilidade de um desenvolvimento indígena próprio e alternativo1538.

A realidade dos fatos, porém, aponta que nem sempre a decisão sobre o modelo de

desenvolvimento se trata de uma deliberação livre e informada. Em boa parte dos casos os

povos indígenas foram vítimas de processos de assimilação forçada, os quais, embora

possam não ter se completado, provocaram modificações culturais que não podem ser mais

reparadas. Assim, no correr da história muitos fenômenos de empréstimo cultural foram

introduzidos coercitivamente nas comunidades indígenas, descaracterizando-as, sem que se

tratasse de uma opção sua. Isso não significa necessariamente que essas comunidades

tenham perdido completamente seus direitos, ou que não possam exercer, no estágio em

que se encontram, sua autodeterminação e uma opção sobre o modelo de desenvolvimento

que desejam daí por diante, o que pode incluir o resgate de elementos culturais perdidos ou

depreciados1539.

O respeito pela opção dos índios por um modelo próprio de desenvolvimento exige que o

Estado adote cautelas extras ao colocar em prática os projetos voltados ao desenvolvimento

nacional que possam afetar a vida dos povos indígenas, bem como quando for implementar

medidas de apoio e incentivo ao desenvolvimento alternativo indígena.

O sistema internacional de direitos humanos assegura aos índios a possibilidade de

optarem por um modelo próprio de desenvolvimento. Nesse sentido, a Convenção n° 169

da OIT garante que os povos indígenas e tribais deverão ter o direito de escolher suas

próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em

que afete suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que

ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, seu próprio

desenvolvimento econômico, social e cultural1540. Diz, ainda, que os governos deverão

zelar para que, sempre que possível, sejam feitos estudos em colaboração com os povos

                                                          
1538 Para Boaventura de Souza Santos o cosmopolitismo é “um conjunto 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, recorrendo a
articulações transnacionais tornadas possíveis pela revolução das tecnologias de informação e comunicação”
(SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In SANTOS,
Boaventura de Souza [org.]. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 436). Ainda segundo o autor, dentre as atividades cosmopolitas
encontramos redes transacionais de luta pelos direitos dos povos indígenas e organizações de
desenvolvimento alternativo.
1539 A respeito vide a referência, no próximo capítulo, aos processos de etnogênese ou emergência étnica.
1540 Artigo 7°, § 1°.
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indígenas com o objetivo de avaliar a incidência social, espiritual e cultural e o impacto

ambiental que as atividades planejadas de desenvolvimento, possam ter sobre esses povos,

e os resultados desses estudos deverão ser tidos como critérios fundamentais para a

execução das mencionadas atividades1541. É fundamental, assim, considerar no

planejamento não só de atividades voltadas ao desenvolvimento específico dos índios, mas,

também, no planejamento de atividades dirigidas ao desenvolvimento nacional como um

todo que afetem áreas indígenas, a visão alternativa indígena de desenvolvimento.

Finalmente, a Convenção nº 169 da OIT determina que os governos, em cooperação com

os povos indígenas, deverão adotar medidas para proteger e preservar o meio ambiente nos

territórios habitados por eles1542. Como já identificado por Rodolfo Stavenhagen, uma das

características do desenvolvimento alternativo é o respeito pelo meio ambiente1543. Isso se

aplica ainda com mais razão ao desenvolvimento alternativo das comunidades indígenas,

ou etnodesenvolvimento indígena, tendo em conta a íntima relação das formas de vida

desses povos com a natureza. Assim, sua opção por um modelo próprio de

desenvolvimento pode encontrar um sério obstáculo na degradação ambiental.

A Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, por sua vez, é mais detalhada. Segundo o

seu texto, os povos indígenas têm, dentre outros, os seguintes direitos relacionados ao seu

desenvolvimento: a) manter e desenvolver seus sistemas ou instituições políticas,

econômicas e sociais1544; b) desfrutar seus próprios meios de subsistência e

desenvolvimento e dedicar-se livremente a todas as suas atividades econômicas,

tradicionais e de outro tipo1545; c) ser reparados de forma justa e eqüitativa caso sejam

privados de seus meios de subsistência e desenvolvimento1546; d) determinar e elaborar

prioridades e estratégias para o exercício do seu direito ao desenvolvimento1547; e) manter,

controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais,

suas expressões culturais tradicionais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e

culturas1548.

                                                          
1541 Artigo 7°, § 3°.
1542 Artigo 7°, § 4°.
1543 STAVENHAGEN, Rodolfo. Etnodesenvolvimento: uma dimensão ignorada no pensamento
desenvolvimentista. In Anuário Antropológico, nº 84. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985, pp. 18-19.
1544 Artigo 20, § 1°.
1545 Artigo 20, § 1°.
1546 Artigo 20, § 2°.
1547 Artigo 23.
1548 Artigo 31, § 1°.
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O mesmo documento prevê também que os Estados têm obrigações correlatas aos direitos

acima enumerados, devendo adotar, em conjunto com os povos indígenas, medidas

eficazes para reconhecer e proteger o exercício dos direitos referentes à manutenção,

controle, proteção e desenvolvimento do patrimônio cultural indígena e dos seus

conhecimentos tradicionais, das suas expressões culturais tradicionais, das manifestações

de suas ciências, tecnologias e culturas1549.

O projeto de Declaração Americana de Direitos dos Povos Indígenas, da Organização dos

Estados Americanos, também conta com um dispositivo específico sobre o tema, segundo

o qual os povos indígenas têm direito a determinar livremente seu desenvolvimento político,

econômico, social e cultural, de conformidade com sua própria cosmovisão1550.

Como já mencionado, segundo o estudo que Rodolfo Stavenhagen elaborou como Perito

Especial sobre a situação dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais dos Povos

Indígenas da ONU, os princípios da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas

complementam e enriquecem o conteúdo de outros documentos internacionais, como a

Convenção nº 169 da OIT, acentuando ainda que o desenvolvimento no contexto dos

povos indígenas deve ter determinadas características, dentre as quais o de ser um processo

endógeno, ou seja, surgido a partir dos próprios povos e comunidades indígenas para fazer

frente a necessidades da coletividade, bem como socialmente responsável, respondendo a

necessidades identificadas pelos próprios povos e comunidades indígenas, de maneira a

reforçar suas próprias iniciativas de desenvolvimento, e, finalmente, culturalmente

adequado, permitindo o florescimento humano e cultural das pessoas envolvidas1551.

As características ínsitas ao desenvolvimento no contexto de um modelo indígena

alternativo levam à indagação sobre serem ou não adequados para os povos indígenas os

atuais índices utilizados pelo Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento nos

seus relatórios anuais.

Uma primeira questão, de suma importância, diz respeito a ser ou não o IDH um índice

adequado para medir o desenvolvimento indígena. Como já mencionado, o índice de

desenvolvimento humano utiliza em sua composição como parâmetros básicos: a) o

                                                          
1549 Artigo 31, § 2°.
1550 “Artigo XXIX. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar libremente su desarrollo político,
económico, social y cultural, de conformidad con su propia cosmovisión” (GT/DADIN/doc. 334/08 rev. 1, de
25 de abril de 2008).
1551 A/HRC/6/15, §§ 17 e 18.
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produto interno bruto per capita corrigido pelo poder de compra da moeda em cada país;

b) a saúde, tomando como base a expectativa de vida ao nascer; e c) a educação, a partir

das taxas de analfabetismo e de matrícula em todos os níveis de ensino. Como se nota, o

índice é construído a partir de indicadores fortemente vinculados à cultura majoritária,

estranhos aos costumes e tradições indígenas. A rigor, portanto, a sua utilização é

teoricamente mais adequada para grupos que se encontram em graus mais elevados de

integração e que possuem uma compreensão de desenvolvimento mais próxima daquela

predominante na sociedade majoritária. Ao contrário, em relação a povos isolados ou com

baixo grau de integração seria totalmente inadequado tentar aferir o seu desenvolvimento a

partir da obtenção de renda ou da alfabetização, pois isso significaria um certo retorno ao

paradigma da evolução das culturas, o qual já se encontra superado. Quanto mais o

desenvolvimento for alternativo, fundado em uma compreensão própria dos índios sobre

bem-estar e qualidade de vida, menor será a capacidade de utilização do IDH como um

índice adequado à aferição do seu desenvolvimento.

Mesmo para índios que já possuem um grau considerável de integração talvez a fórmula

atual do IDH não seja a mais indicada. Vale relembrar que Gilberto Azenha defende que os

indicadores do etnodesenvolvimento devem ser: a) aumento populacional, o qual deve vir

acompanhado da necessária segurança alimentar; b) melhoria da escolaridade dos

aldeados, na sua língua nativa ou no português; c) satisfazer a procura pelos bens

produzidos pelos não índios através de recursos gerados internamente, de maneira não

predatória e relativamente independente de fatores externos do mercado na captação dos

recursos financeiros; d) domínio pleno, por parte da sociedade indígena, quanto a suas

relações com o Estado e com as agências governamentais1552. Nota-se, assim, que os

indicadores centrais do IDH – geração de riqueza, saúde e educação – estão embutidos

naqueles propostos por Azenha, porém a partir de parâmetros diversos: a) a geração de

riqueza não se vincula ao produto interno bruto per capita corrigido pelo poder de compra

da moeda em cada país, mas sim à satisfação da procura pelos bens produzidos pelos não

índios; b) a saúde não toma como base a expectativa de vida ao nascer, mas sim o aumento

populacional; c) a educação relaciona-se não com as taxas de analfabetismo e de matrícula

                                                          
1552 AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, p. 32.
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em todos os níveis de ensino, tomando como base a língua da sociedade dominante, mas

sim com a melhoria da escolaridade dos aldeados também na sua língua nativa.

De outro lado, como veremos adiante, a educação e a saúde dos povos indígenas possuem

projeções diversas daquelas inerentes à sociedade majoritária, concernentes à educação

indígena, a qual não se dá por meios escolares formais e sim por processos próprios de

aprendizado, e à etnomedicina, a qual se refere à utilização de métodos, conhecimentos,

medicamentos e instrumentos próprios de cura e prevenção de doenças.

Não é à toa, portanto, que segundo Yozo Yokota, membro do Grupo de Trabalho sobre

Populações Indígenas, dentre os tópicos relativos ao direito ao desenvolvimento dos povos

indígenas que devem ser objeto de maiores esforços encontramos a elaboração de

indicadores de desenvolvimento humano especificamente indígenas1553.

Deixando de lado a questão da composição do IDH, e considerando que a sua fórmula

atual pode servir de alguma maneira para povos que já possuem certo grau de integração,

uma outra observação, não de somenos peso, se torna imperiosa. Trata-se do fato de que

nos relatórios de desenvolvimento humano, ao menos aqueles de âmbito global, os índices

não separam os dados por etnias. No máximo, há enfoque de gênero, com a separação dos

dados relativos aos homens e às mulheres1554. O IDH é uma medida muito concisa do

desenvolvimento humano médio, que não reflete, portanto, a distribuição do

desenvolvimento humano, e, embora existam alguns empecilhos, a desagregação dos dados

por etnias poderia ser um importante instrumento para a diminuição das disparidades1555.

Seria interessante, assim, obter o índice de desenvolvimento humano dos povos indígenas

em separado mesmo que não sejam feitas alterações na sua fórmula de cálculo1556, tarefa

                                                          
1553 E/CN.4/Sub.2/2002/24, § 71.
1554 O Índice do Desenvolvimento relativo ao Gênero (IDG) e o Índice de Equidade de Gênero (IEG). Sobre
esses índices e a sua fórmula de cálculo, vide a Nota Técnica 1 do Relatório de Desenvolvimento Humano
2007/2008 (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano
2007/2008. Coimbra: Edições Almedina, 2007, pp. 360-363).
1555 RAWORTH, Kate, STEWART, David. Critiques of the HDI: a review. In FUKUDA-PARR, Sakiko,
KUMAR, A.K. Shiva (eds.). Readings in Human Development: Concepts, Measures and Policies for a
Development Paradigm. Nova Deli: Oxford University Press, 2002. Este texto possui uma versão em
português, com o título de Críticas ao Índice de Desenvolvimento Humano: uma revisão, disponível em
http://soo.sdr.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=206#4, acesso em
07/10/2008.
1556 “19. Mr. Yokota stated that the notion of development should take into account the development, in all its
dimensions of indigenous peoples themselves, both individually and collectively. He noted that, although the
UNDP Human Development Index (HDI) constituted a very comprehensive approach to development, it was
based on the individual enjoyment of rights within a given country and as such provided a basis on which to
compare development between countries. He suggested that an HDI should be conceived in relation to
identifiable indigenous peoples, so that the level of human development of indigenous peoples could be



406

que, apesar das dificuldades, não é impossível, tendo em vista inclusive que alguns países

conseguiram realizar desagregações de índices nacionais por etnia, como é o caso da

Malásia e do Gabão1557. Em relação ao Brasil, embora não existam dados oficiais a

respeito, a desagregação do IDH por raça/cor ou etnia é possível, como provam o Atlas

Racial Brasileiro1558 e os estudos de Marcelo Jorge de Paula Paixão, inclusive aquele já

referido quando tratamos das comunidades indígenas como minorias, segundo o qual as

populações indígenas são as que possuem os piores índices de desenvolvimento humano no

nosso país1559. Vale ressaltar que o Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas já

recomendou, em 2002, que fossem criados índices específicos voltados à situação sócio-

econômica dos povos indígenas1560.

Finalmente, vale lembrar que a visão própria de desenvolvimento indígena pode levar a

colisões com projetos de desenvolvimento nacional, especialmente no que concerne à

utilização das terras e dos recursos naturais, tema que será visto a seguir.

2.6.3.4. O direito ao território indígena e à utilização dos recursos naturais

                                                                                                                                                                               
compared to the average HDI of countries. This would form a basis for the identification of solutions to fill
the gap between the HDI of indigenous and non-indigenous peoples” (E/CN.4/Sub.2/2001/17, § 19).
1557 FUKUDA-PARR, Sakiko, RAWORTH, Kate, KUMAR, A. K. Shiva. Utilizando o IDH na análise de
políticas. Disponível em
http://soo.sdr.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=206#4, acesso em
07/10/2008.
1558 O PNUD Brasil, em parceria com Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR),
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) elaboraram desde 2005 o Atlas Racial Brasileiro, que é
um banco de dados eletrônico que reúne uma série de indicadores sociais desagregados por raça/cor,
permitindo que seus usuários criem seus próprios instrumentos de análise, a exemplo de tabelas, gráficos e
mapas. Os dados, porém, consideram apenas “brancos” e “negros”, não abarcando os povos indígenas e
outras etnias. O Atlas Racial Brasileiro e as informações respectivas estão disponíveis em
http://www.pnud.org.br/publicacoes/atlas_racial/index.php, acesso em 08/10/2008.
1559 PAIXÃO, Marcelo Jorge de Paula. Crítica da Razão Culturalista: relações raciais e a construção das
desigualdades sociais no Brasil. Tese de Doutorado apresentada ao Instituto Universitário de Pesquisas do
Rio de Janeiro como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Ciências Humanas: Sociologia.
Rio de Janeiro, abril de 2005, pp. 471-472; PAIXÃO, Marcelo Jorge de Paula. Desenvolvimento humano e as
desigualdades étnicas no Brasil: um retrato de final de século. In Revista Proposta, Rio de Janeiro, v. 86, n.
ano XXIX, p. 30-52, 2000.
1560 “The Working Group concluded that the establishment of human development indicators specifically
intended to fully reflect the actual socio-economic situation of indigenous peoples was absolutely necessary
to perceive the real dimension of some of the problems affecting the daily life of indigenous peoples. The
Working Group decided to recommend that the Sub-Commission request UNDP and other pertinent United
Nations bodies to develop such indicators and include them in their periodic publications on this matter”
(E/CN.4/Sub.2/2002/24, § 87).
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No que se refere aos índios do nosso continente, a sua condição de povos originários

deveria ter ensejado, como conseqüência jurídica, o reconhecimento do seu domínio sobre

todas as terras que habitavam na época da chegada dos europeus1561. No entanto, a História

testemunhou um violento processo de colonização e de conquista de terras indígenas, o

qual foi justificado pelos mais diversos argumentos teóricos, mas que tinha sempre como

objetivo a geração de riqueza, como vimos quando estudamos o etnodesenvolvimento.

Apenas a título de exemplo, o Congresso dos Estados Unidos da América aprovou em

1834 uma lei regulamentando o comércio e as relações com as tribos indígenas, na qual

havia uma disposição afirmando que todas as terras a oeste do Mississipi, exceto os

Estados do Missouri e do Louisiana e o Território do Arkansas, seriam dos índios e

ficariam protegidas pelas forças militares, formando o que ficou conhecido como fronteira

índia permanente. Após modificarem esses limites, sempre restringindo a terra indígena, a

fronteira índia permanente terminou sucumbindo completamente sob o argumento do

destino manifesto, segundo o qual os europeus e seus descendentes foram escolhidos pelo

destino para dominar toda a América, sendo, portanto, responsáveis pelos índios e por suas

terras, florestas e riquezas minerais1562.

O fato de terem sido os primeiros a habitarem das terras do nosso continente, portanto,

pouco valeu para os índios naquele período histórico. Atualmente, porém, o sistema

internacional de direitos humanos tem procurado corrigir esse terrível erro, buscando

proteger os povos indígenas remanescentes e assegurar-lhes a fruição das terras que lhes

restam e dos recursos naturais nelas existentes.

A riqueza econômica foi e é um dos principais fatores da conquista e usurpação de terras

indígenas pelos Estados e por particulares. Por outro lado, a noção de desenvolvimento

humano exige exatamente o contrário, pugnando pelo reconhecimento da identidade

indígena e dos seus direitos sobre suas terras e bens. Isso porque o conceito de

desenvolvimento humano prega que cada um deve ter a possibilidade de viver da maneira

que livremente escolheu, o que, do ponto de vista indígena, torna indispensável o acesso à

terra e aos recursos naturais respectivos.

                                                          
1561 No Brasil, esse tipo de raciocínio influenciou a formação do instituto do indigenato, segundo o qual em
relação às terras indígenas não há posse a ser legitimada, mas sim um domínio que deve ser reconhecido, em
função do direito originário e preliminarmente reservado (MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil,
seus direitos individuaes e politicos. Edição fac-similar. São Paulo: Comissão Pro-Índio, 1988, pp. 55-60).
Voltaremos ao tema mais adiante, no próximo capítulo.
1562 BROWN, Dee. Enterrem meu coração na curva do rio. São Paulo: Círculo do Livro, 1974, pp. 23-26.
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Beira o truísmo falar sobre a importância desses bens para a vida dos povos indígenas. A

compreensão da questão, entretanto requer que sejam reconhecidas as diferenças culturais

entre índios e não índios1563. Deve ficar claro, portanto, que a terra é vista por eles como o

seu habitat natural e coletivo, e não como um mero fator econômico de apropriação

individual1564. Trata-se de uma visão inteiramente diversa daquela pertencente à sociedade

dominante, que inclui ainda uma gestão comunitária da terra e uma relação espiritual com

a natureza e os recursos naturais1565. A identidade dos índios está diretamente vinculada

não à questão da anterioridade da ocupação territorial, mas também à sua forma cultural

diferente de aproveitar as terras e os recursos naturais nelas existentes, fatores que, dessa

maneira, são cruciais até mesmo para o reconhecimento de que se trata efetivamente de um

povo indígena1566. Para os indígenas, o direito de possuir, ocupar e usar a terra de maneira

coletiva é um dado inerente à sua autoconcepção, e normalmente esse direito não é

                                                          
1563 “Para comprender la profunda relación que les une a sus tierras, territorios y recursos, es necesario
reconocer las diferencias culturales que existen entre ellas y las poblaciones no indígenas, en especial en los
países donde viven. (…) Cabe señalar que, como lo han explicado los pueblos indígenas, es difícil separar el
concepto de la relación de esos pueblos con sus tierras, territorios y recursos del concepto de sus diferencias
y valores culturales. La relación con la tierra y con todo ser viviente es fundamental para las sociedades
indígenas” (DAES, Erica-Irene A. Las poblaciones indígenas y su relación con la tierra.
E/CN.4/Sub.2/2001/21, §§ 12 e 13).
1564 Conforme o Relatório Cobo: “Para los indígenas la tierra no es meramente un objeto de posesión y
producción. La relación integral de la vida espiritual de los pueblos indígenas con la Madre Tierra, con sus
tierras, tiene muchas implicaciones profundas. Además, la tierra no es mercadería que pueda apropiarse, sino
elemento material del que debe gozarse libremente” (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, § 196). Sobre importância
das terras para os povos indígenas e o tratamento da questão em diversos Estados, vide as conclusões do
citado relatório (COBO, José R. Martinez. Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous
Populations. E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, §§ 191-254).
1565 “Les peuples indigènes se caractérisent ainsi le plus souvent par une proximité et une dépendance
marquée vis-à-vis d’un environnement nourricier, une exploitation écologique des ressources naturelles et par
une gestion communautaire du rapport à la Terre-Mère. Triple caractéristique que le Conseil mondial des
peuples indigènes (WCIP) entend ramasser en une formule: si le monde industrialisé et le monde en
développement considèrent que ‘la terre appartient à l’homme’, les peuples autochtones pensent eux que
‘l’homme appartient à la terre’” (DUTERME, Bernard. Peuples indigènes et minorités ethniques: les
conditions sociales de leur reconnaissance. In Alternatives Sud, Editorial, vol. VII, Paris, Centre
tricontinental, L’Harmattan, 2000-2, p. 4).
1566 “What is normally held to distinguish indigenous peoples from other groups is their prior settlement in
the territory in which they live, combined with their maintenance of a separate culture which is closely linked
to their particular ways of using land and natural resources” (EIDE, Asborjn. Working paper on the
relationship and distinction between the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous
peoples. E/CN.4/Sub.2/2000/10, § 24). No mesmo sentido: “Aboriginality (i.e. the characteristic of being
autochthonous, or the original human inhabitants of a territory) appears to be obvious as a distinguishing
characteristic of indigenous peoples. (…) Indigenous peoples contend that they not only continue to occupy
parts of their original territories, but also that they have a special relationship with their lands. This is
obviously a claim of cultural distinctiveness, but it may be seen as a refinement of the concept of
aboriginality as well. It is a way of saying that living together in relationships is the core aspiration of the
group, a sine qua non for the enjoyment of their human rights” (DAES, Erica-Irene. Working paper on the
relationship and distinction between the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous
peoples. E/CN.4/Sub.2/2000/10, §§ 37, 39). O Relatório Cobo também não destoa: “Es esencial que se
conozca y comprenda la relación especial profundamente espiritual de los pueblos indígenas con sus tierras
como algo básico en su existencia como tales y en todas sus creencias, costumbres, tradiciones y cultura”
(E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, § 196).
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atribuído ao índio enquanto indivíduo, mas sim à comunidade local, à tribo, ou à nação

indígena1567. A terra constitui, assim, não só fonte de subsistência dos índios como,

também, fonte de existência das comunidades indígenas1568.

Como sublinha Erica-Irene A. Daes em documento da Organização das Nações Unidas,

dentre as características que marcam a questão das terras indígenas podem ser citadas: a) a

profunda relação entre os povos indígenas e suas terras, territórios e recursos; b) o fato de

que esta relação abrange diversas dimensões e responsabilidades sociais, culturais,

espirituais, econômicas e políticas; c) a existência de uma importante dimensão coletiva; e

d) o reconhecimento de que há um aspecto intergeracional nesta relação que é

fundamental para a identidade, a sobrevivência e a viabilidade cultural dos povos

indígenas1569. Como se vê, essas características alinham-se à idéia de autodeterminação

sustentável, já enfocada alhures.

Dessa forma, o respeito aos direitos dos povos indígenas em relação à propriedade,

controle e acesso às suas terras tradicionais e aos recursos naturais respectivos constitui

uma premissa à fruição de todos os demais direitos, especialmente considerando a

indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos1570. Isso demonstra a natureza

crucial que a questão territorial assume quanto ao desenvolvimento desses povos. Tanto é

assim que a questão dos direitos territoriais e da utilização dos recursos naturais tem sido o

centro dos movimentos indígenas há muito tempo.

Além disso, os direitos indígenas sobre as suas terras e os recursos respectivos1571 é uma

parcela indispensável ao seu direito à autodeterminação, o qual assegura aos povos

indígenas a liberdade de determinarem o seu desenvolvimento econômico, social, e

cultural. Sublinhe-se que a ligação cultural dos povos indígenas com suas terras não

implica em desconhecer que as mesmas podem ter para eles também um significado

econômico que se aproxima do padrão majoritário. Os índios norte-americanos, cujas áreas

                                                          
1567 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, p. 67.
1568 O artigo 13 da Convenção 169 da OIT, que será adiante estudado, expressa claramente a relação especial
que existe entre os índios a as suas terras.
1569 DAES, Erica-Irene A. Las poblaciones indígenas y su relación con la tierra. E/CN.4/Sub.2/2001/21, §§
12 e 13.
1570 Stavenhagen, Rodolfo. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas. A/HRC/6/15, § 43.
1571 Sobre a relação dos índios com suas terras, vide E/CN.4/Sub.2/2001/21. Já no que concerne à soberania
permanente dos povos indígenas sobre seus recursos naturais, vide E/CN.4/Sub.2/2004/30. Conforme o
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possuem um enorme potencial econômico, há muito vivem essa realidade1572. Essa é uma

possibilidade derivada do direito à autodeterminação indígena, que diz respeito ao direito

ao desenvolvimento dessas comunidades, e que decorre do processo de integração, não

significando necessariamente a assimilação da comunidade envolvida1573. Querer vincular

ou condicionar o direito à terra às formas de produção puramente tradicionais seria uma

violação à autodeterminação indígena, ao mesmo tempo, uma manifestação etnocêntrica,

pois teria como pressuposto a idéia de que esse fato levaria irremediavelmente à perda da

identidade indígena e à assimilação. Vale rememorar, ainda, que sob a perspectiva do

direito ao desenvolvimento uma das funções do catálogo especial de direitos reconhecidos

aos povos indígenas mencionado por James Anaya é exatamente remediar a situação na

qual a História os colocou, situação essa suficientemente desfavorável para tornar possível

identificá-los como os mais pobres entre os pobres1574.

Talvez seja mais adequado se falar em território indígena do que em terra indígena,

embora exista, por parte de muitos governos, temor em usar essa palavra, tendo em vista a

sua clássica ligação com o conceito de Estado no pensamento político tradicional. Esse tipo

de temor, como já vimos neste trabalho quando tratamos da autodeterminação, é

infundado. A Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, por exemplo, utiliza a palavra

território, mas para a própria Organização das Nações Unidas esse fato não implica em

reconhecer o direito irrestrito de secessão1575. A Constituição da Colômbia menciona os

                                                                                                                                                                               
Relatório Cobo, “Como norma general cabe afirmar que la riqueza del suelo de las tierras indígenas
pertenece a los indígenas y son ellos los que pueden explotarla” (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, § 234).
1572 “The Middle East oil embargo of 1973 and the debate surrounding national energy policy brought to
public attention the vast mineral, energy, and water resources contained on American Indians lands in the
western United States. Although figures are not exact, the Federal Trade Commission reports that 23 western
Indians tribes control 25 per cent of US strippable coal, between 10 and 15 per cent of US uranium reserves,
and at least 4 per cent of petroleum reserves” (DAVIS, Shelton H. “Indigenous Peoples, Environmental
Protection and Sustainable Development”, Commission on Environmental Planning of IUCN – International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN Bibliotèque, 1988, p. 15).
1573 “Como vimos, el interés de los pueblos indígenas por garantizar la posesión de sus tierras reviste un
carácter tanto cultural como económico. Este interés está relacionado con derechos al bienestar social e al
desarrollo, derechos que también encuentran su fundamento en la Carta de la ONU y que pertenecen al
ámbito de la autodeterminación” (ANAYA, S. James. Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional.
Madrid: Editorial Trotta, 2005, pp. 218-219).
1574 ANAYA, S. James. Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional. Madrid: Editorial Trotta, 2005,
p. 221.
1575 Sobre o significado de território na Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, que não inclui o sentido
de secessão, vide: DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft declaration on the rights of
indigenous peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, §§ 35 e ss. Vide, ainda, da mesma autora: DAES, Erica-
Irene. L’article 3 du Projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones:
obstacles et consensus. In Séminaire Droit à l'autodétermination des peuples autochtones - Exposés des
participants et synthèse des discussions - New York, le 18 mai 2002. Montreal: Centre International des
Droits de la Personne et du Développement Démocratique, 2002, pp. 13-14.
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territórios indígenas entre as entidades territoriais1576. Os peritos da ONU entendem ainda

que os índios têm soberania permanente sobre suas terras, o que, da mesma forma, é

indispensável à sua autodeterminação1577. Mas essa soberania também não implica direito

de secessão, significando apenas uma forma de convivência com os Estados1578.

Vale anotar que o direito à autodeterminação, no seu aspecto interno, pode ser entendido

como o direito de um grupo a governar-se a si mesmo dentro de uma zona geográfica

reconhecida, sem ingerência do Estado, embora com alguma relação de cooperação com

suas autoridades e com todo o sistema de governo nacional1579. A autoderminação interna,

portanto, exige um território próprio, onde se desenvolverão as capacidades de

autogoverno e autonomia1580.

Nesse contexto, os peritos chegaram a cunhar uma definição para o direito dos povos

indígenas à soberania permanente sobre os recursos naturais, que foi compreendido como

um direito coletivo em virtude do qual os Estados têm a obrigação de respeitar, proteger e

promover os interesses governamentais e patrimoniais dos povos indígenas em seus

recursos naturais1581. Dessa forma, firmou-se entendimento no sentido de que o

reconhecimento e a aplicação deste direito seriam benéficos para o cumprimento da

Declaração do Milênio e para seus objetivos relacionados ao desenvolvimento, ao alívio da

pobreza, ao desenvolvimento sustentável e ao fomento do bem-estar dos povos

indígenas1582.

A Convenção nº 169 da OIT trata longamente sobre os direitos indígenas à sua terra.

Determina que ao aplicar as disposições nela constantes os governos deverão estar atentos

à importância especial que tem para as culturas e valores espirituais dos povos indígenas a

                                                          
1576 Artigo 286.
1577 “The Committee emphasizes that the right to self-determination requires, inter alia, that all peoples must
be able to freely dispose of their natural resources and that they may not be deprived of their own means of
subsistence (art. 1°, § 2°)” (Human Rights Committee, Concluding Observations, Canada, UN Doc
CCPR/C/79/Add.105, 07/04/1999).
1578 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3, §§ 30 e ss.
1579 DAES, Erica-Irene. Working paper on the relationship and distinction between the rights of persons
belonging to minorities and those of indigenous peoples. E/CN.4/Sub.2/2000/10, § 43.
1580 “The exercise of internal self-determination is impractical where the group concerned is highly dispersed,
and lacks a principal centre of population and activity. The territorial element is central to the claims of
indigenous peoples, and it should be given particular weight precisely because it is so closely related to the
capability of groups to exercise the rights which they assert” (DAES, Erica-Irene. Working paper on the
relationship and distinction between the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous
peoples. E/CN.4/Sub.2/2000/10, § 45).
1581 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3, § 33.
1582 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3, § 34.
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sua relação com a terra e/ou território que ocupam ou utilizam de alguma maneira,

inclusive no que concerne aos aspectos coletivos dessa relação1583. Assim, estipula que

devem ser reconhecidos aos povos indígenas e tribais os direitos de propriedade e posse da

terra que ocupam tradicionalmente, e, além disso, devem ser adotadas, quando necessário,

medidas para salvaguardar o direito desses povos de utilizar terras que não sejam

exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais tradicionalmente tenham tido acesso para

suas atividades tradicionais e de subsistência, com especial atenção nesse particular à

situação de povos nômades e de agricultores itinerantes1584. Visando a efetividade desse

direito, a Convenção estatui que os governos deverão adotar as medidas que se fizerem

necessárias com vistas à demarcação das terras tradicionalmente ocupadas por esses povos,

bem como garantir a efetiva proteção de seus direitos de propriedade e posse, instituindo

ainda procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para dar solução a

reivindicações de terras por esses povos1585.

A Convenção nº 169 da OIT também estipula que o direito dos povos indígenas e tribais

aos recursos naturais existentes em suas terras gozará de especial proteção, e abrange o

direito desses povos participarem da utilização, administração e conservação desses

recursos. Diz, também, que caso o Estado tenha a propriedade dos recursos minerais e do

subsolo, ou possua direitos sobre outros recursos existentes na terra indígena, os governos

deverão, antes de empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração

destes recursos, estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos

indígenas, com vistas a definir se e até que ponto seus interesses seriam prejudicados.

Além disso, os povos afetados deverão participar, sempre que possível, dos benefícios que

essas atividades produzirem, sendo eqüitativamente compensados por qualquer dano que

possam sofrer como resultado dessas atividades1586. Anote-se que segundo a própria

Convenção a utilização do termo terra neste contexto inclui o conceito de território, o qual

abrange a totalidade do habitat das regiões que os povos indígenas ocupam ou utilizam de

alguma forma1587.

Vale lembrar, em relação à proteção da terra indígena e dos recursos naturais, que os dois

Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966 já determinavam, como decorrência

                                                          
1583 Artigo 13, § 1°.
1584 Artigo 13, § 1°.
1585 Artigo 13, §§ 2° e 3°.
1586 Artigo 15, §§ 1° e 2°.
1587 Art. 13, § 2°.
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do direito à autodeterminação, que em nenhum caso um povo poderá ser privado dos seus

meios próprios de subsistência1588. Como base nas disposições dos Pactos, o Comitê de

Direitos Humanos da ONU recomendou ao Canadá que reformasse suas leis e políticas

internas de forma a garantir que os povos indígenas daquele país pudessem gozar

plenamente os seus direitos sobre terras e recursos naturais1589.

Nos termos da Convenção nº 169 da OIT1590 os povos indígenas e tribais não deverão ser

transladados das terras1591 que ocupam, salvo exceções ali previstas. Quando,

excepcionalmente, a transladação e o reassentamento forem considerados necessários, tais

medidas só poderão ser feitas com o consentimento livremente e esclarecido dos povos

envolvidos. Nas situações em que não for possível obter esse consentimento, as citadas

medidas só poderão ser realizadas após a conclusão de procedimentos adequados

estabelecidos por lei nacional, inclusive consultas públicas, quando for o caso, nas quais os

povos interessados tenham a possibilidade de serem efetivamente representados. Sempre

que possível os povos indígenas e tribais deverão ter o direito de voltar a suas terras

tradicionais assim que deixarem de existir as causas que motivaram sua transladação e

reassentamento. Na hipótese de não puderem mais retornar, deverão receber, na medida do

possível, terras suficientes para atender suas necessidades e garantir seu desenvolvimento

futuro e que tenham qualidade e situação jurídica pelo menos iguais às das terras que

ocupavam anteriormente, ressalvada a possibilidade dos povos preferirem receber

indenização em dinheiro ou em bens, a qual deverá ser feita com as devidas garantias. As

pessoas transladadas e reassentadas deverão ser totalmente indenizadas por toda perda ou

dano que tiverem sofrido em conseqüência do seu deslocamento.

Outra disposição da Convenção nº 169 da OIT1592 refere-se à obrigação de serem

respeitadas as modalidades estabelecidas pelos povos indígenas e tribais para a

transmissão, entre eles, de direitos sobre a terra, devendo ser consultados sempre que for

considerada a sua capacidade de alienar suas terras ou de transmitir de outra forma seus

direitos sobre essas terras para fora de sua comunidade. Devem ser tomadas medidas para

impedir que pessoas alheias aos citados povos possam se aproveitar de seus costumes ou

                                                          
1588 Artigo 1°, § 2°.
1589 CCPR/C/79/Add.105, § 8°.
1590 Artigo 16, §§ 1°a 5°.
1591 Conforme o artigo 13, § 2°, da Convenção 169 também em relação a esses direitos a utilização do termo
terra inclui o conceito de território.
1592 Artigo 17, §§ 1°, 2° e 3°.



414

desconhecimento das leis por parte dos seus membros para postularem a propriedade, a

posse ou o uso das terras a eles pertencentes.

Ainda conforme a Convenção nº 169 da OIT, a lei deverá prever sanções apropriadas para

toda intrusão nas terras dos povos indígenas ou tribais ou contra seu uso não autorizado, e

os governos deverão adotar medidas para impedir essas infrações1593. Some-se a isso que

programas agrários nacionais deverão garantir a esses povos condições equivalentes às

desfrutadas por outros segmentos da população, com relação a: a) alocação de mais terras

para esses povos quando as terras de que dispõem forem insuficientes para lhes garantir o

essencial a uma existência normal ou para atender a seu possível crescimento numérico; b)

dotação dos meios necessários para promover o desenvolvimento das terras que esses

povos já possuem1594.

Os direitos dos povos indígenas às suas terras e aos recursos nelas existentes também foi

objeto de extensa previsão na Declaração de Direitos dos Povos Indígenas. Este

documento reiterou a Convenção n° 169 da OIT quanto à impossibilidade dos povos

indígenas serem removidos à força de suas terras ou territórios, não podendo ser realizado

nenhum traslado sem o seu consentimento livre, prévio e informado e sem um acordo

prévio sobre uma indenização justa e eqüitativa, garantindo-se, sempre que possível, a

opção do regresso1595. Afirmou, também, que os povos indígenas têm o direito de manter e

de fortalecer sua própria relação espiritual com as terras, territórios, águas, mares costeiros

e outros recursos que tradicionalmente possuam ou ocupem e utilizem, e de assumir as

responsabilidades que a esse respeito incorrem em relação às gerações futuras1596.

A Declaração confirma que os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos

que possuem e ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado ou

adquirido, bem como de possuir, utilizar, desenvolver e controlar esses bens as terras,

territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional ou de outra forma

tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra forma tenham

adquirido. Os Estados devem assegurar o reconhecimento e a proteção jurídica a essas

terras, territórios e recursos, respeitando adequadamente os costumes, as tradições e os

                                                          
1593 Artigo 18.
1594 Artigo 19.
1595 Artigo 10.
1596 Artigo 25.
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regimes de posse da terra dos povos indígenas1597. Além disso, os Estados estabelecerão e

aplicarão, em conjunto com os povos indígenas interessados, um processo eqüitativo,

independente, imparcial, aberto e transparente, no qual sejam devidamente reconhecidas as

leis, tradições, costumes e regimes de posse da terra dos povos indígenas, para reconhecer

e adjudicar os direitos dos povos indígenas sobre suas terras, territórios e recursos,

compreendidos aqueles que tradicionalmente possuem, ocupam ou de outra forma utilizem,

e os povos indígenas terão direito de participar desse processo1598.

Conforme assenta a Declaração1599, os povos indígenas têm direito à reparação, por meios

que podem incluir a restituição ou, quando isso não for possível, uma indenização justa,

imparcial e eqüitativa, pelas terras, territórios e recursos que possuíam tradicionalmente ou

de outra forma ocupavam ou utilizavam, e que tenham sido confiscados, tomados,

ocupados, utilizados ou danificados sem seu consentimento livre, prévio e informado. Essa

indenização, salvo se de outro modo livremente decidido pelos povos interessados, se fará

sob a forma de terras, territórios e recursos de igual qualidade, extensão e condição

jurídica, ou de uma indenização pecuniária ou de qualquer outra reparação adequada.

Prevê a Declaração comentada1600 que os povos indígenas têm direito à conservação e à

proteção do meio ambiente e da capacidade produtiva de suas terras ou territórios e

recursos, e que os Estados deverão estabelecer e executar programas de assistência aos

povos indígenas para assegurar essa conservação e proteção, sem qualquer discriminação,

bem como adotar medidas eficazes para garantir que não se armazenem, nem se eliminem

materiais perigosos nas terras ou territórios dos povos indígenas, sem o seu consentimento

livre, prévio e informado, e, ainda, medidas eficazes para garantir, conforme seja

necessário, que programas de vigilância, manutenção e restabelecimento da saúde dos

povos indígenas afetados por esses materiais, elaborados e executados por esses povos,

sejam devidamente aplicados.

Consoante a citada Declaração1601 não serão desenvolvidas atividades militares nas terras

ou territórios dos povos indígenas, a menos que sejam justificadas por um interesse público

pertinente ou livremente decididas com os povos indígenas interessados, ou por estes

solicitadas. Os Estados realizarão consultas eficazes com os povos indígenas interessados,

                                                          
1597 Artigo 26, §§ 1°, 2° e 3°.
1598 Artigo 27.
1599 Artigo 28, §§ 1° e 2°.
1600 Artigo 29, §§ 1°, 2° e 3°.
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por meio de procedimentos apropriados e, em particular, por intermédio de suas

instituições representativas, antes de utilizar suas terras ou territórios para atividades

militares.

Finalmente, a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas estabelece1602 que os mesmos

têm o direito de determinar e de elaborar as prioridades e estratégias para o

desenvolvimento ou a utilização de suas terras ou territórios e outros recursos, e que os

Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas interessados,

por meio de suas próprias instituições representativas, a fim de obter seu consentimento

livre e informado antes de aprovar qualquer projeto que afete suas terras ou territórios e

outros recursos, particularmente em relação ao desenvolvimento, à utilização ou à

exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro tipo. Os Estados estabelecerão,

ainda, mecanismos eficazes para a reparação justa e eqüitativa dessas atividades, e serão

adotadas medidas apropriadas para mitigar suas conseqüências nocivas nos planos

ambiental, econômico, social, cultural ou espiritual.

A Convenção nº 169 da OIT e a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, como visto,

disciplinam detalhadamente a questão das terras indígenas, devendo servir de base para as

políticas públicas dos diversos países. Os direitos ali reconhecidos, porém, devem ser

entendidos como standards mínimos, razão pela qual nada impede que a questão das terras

necessárias à sobrevivência e existência indígena, pela sua importância fundamental para

esses povos, seja objeto de direitos adicionais, o que, aliás, pode ser muito útil no processo

de efetivação do seu direito ao desenvolvimento. É o caso, por exemplo, da Constituição

da Argentina, a qual, além de garantir aos povos indígenas a posse das terras que

tradicionalmente ocupam, prevê a possibilidade da entrega de outras aptas e suficientes

para o desenvolvimento humano1603. Além disso, o ideal é que os direitos indígenas às

terras tradicionais ou territórios sejam garantidos no plano constitucional, considerando a

natureza pluricultural dos Estados respectivos. Na América Latina, apenas as constituições

                                                                                                                                                                               
1601 Artigo 30, §§ 1° e 2°.
1602 Artigo 32, §§ 1°, 2° e 3°.
1603 Artigo 75, inciso 17: “Art. 75. Corresponde al Congreso: (…) 17. Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
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de Belize, Chile1604, Costa Rica, Guiana Francesa, Suriname e Uruguai não trazem

dispositivos tratando em maior ou menor extensão desses direitos.

Os direitos territoriais justificam-se também diante das sérias ameaças que ainda hoje

rondam as terras indígenas, especialmente por razões econômicas. Como vimos, a visão de

desenvolvimento indígena pode destoar amplamente do paradigma majoritário. Por essa

razão, em muitos casos projetos nacionais de desenvolvimento, especialmente quando

priorizam apenas a obtenção de renda, se chocam com o direito ao desenvolvimento dos

povos indígenas1605. A expansão das fronteiras agro-pastoris, a exploração mineral, o

controle da água e a atividade madeireira, por exemplo, têm provocado efeitos

devastadores nas terras e nas culturas indígenas em todo o mundo. Interesses econômicos

com muita freqüência são responsáveis por graves violações às terras indígenas, e

sistematicamente adotam estratégias contrárias ao reconhecimento ou à fruição de direitos

desses povos1606. Isso tem resultado muitas vezes em um fenômeno migratório forçado em

direção às cidades, cujos resultados são deletérios para os povos indígenas, o que reforça a

necessidade de garantir-lhes direitos territoriais como parte indispensável do seu direito ao

desenvolvimento1607.

                                                          
1604 O Chile, entretanto, em 05 de outubro 1993 promulgou a Lei de Desenvolvimento Indígena, lei n°
19.253, que trata de direitos indígenas, dentre os quais aqueles referentes à terra (artigos 12 a 22). Além
disso, ratificou recentemente a Convenção 169 da OIT (aprovada pelo Senado em 04 de março de 2008,
tendo saído depositada a ratificação na OIT em 15 de setembro de 2008), a qual, como vimos, prevê direitos
territoriais indígenas, não tendo sido feita qualquer ressalva ou declaração interpretativa, tal como solicitado
pelas lideranças indígenas daquele país, como uma fase prévia ao reconhecimento constitucional dos povos
indígenas e seus direitos (http://www.gobiernodechile.cl/viewNoticia.aspx?idArticulo=25315, acesso em
14/10/2008). A presidente Michelle Bachelet, também muito recentemente, lançou uma proposta de Pacto
Social entre o governo e os povos indígenas denominada Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad.
Embora contenha pontos positivos, a proposta vem sofrendo algumas críticas, dentre as quais a de que os
direitos à terra previstos na Convenção 169 da OIT foram tratados “tan solo como un ‘código de conducta’
limitado a las Áreas de Desarrollo Indígena y voluntario para los privados” (Observatorio de Derechos de
Pueblos Indígenas. Anuncios presidenciales sobre pueblos indígenas: Re-conocimientos, omisiones y
contradicciones. In El Observador, nº6, Temuco, primero semestre de 2008, p. 9).
1605 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, § 10.
1606 “More disturbing is the opposition displayed by various national and international private economic
interests to the full enjoyment of indigenous rights. Those interests are centered on land ownership and the
exploitation of natural resources, especially forestry, water and subsoil resources. They often collude with the
structures of political power to impede progress with regard to indigenous people’s human rights”
(A/HRC/4/32 § 89). No mesmo sentido: “Muitos dos conflitos atuais por causa de terras e território estão
relacionados com a posse, controlo, exploração e uso de recursos naturais. Em muitos países, o Estado
reclama o direito de controlar esses recursos. E em muitos casos, empresas multinacionais defendem os seus
próprios interesses econômicos, desencadeando conflitos” (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 67).
1607 “El fenómeno de la migración creciente de muchos de sus miembros a los centros urbanos o a otros
países no contradice, sino que refuerza la necesidad de asegurar el control territorial de las comunidades
indígenas como parte del desarrollo, al que las migraciones, en muchos casos, no son más que una alternativa
desesperada” (Stavenhagen, Rodolfo. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. A/HRC/6/15, § 43).
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Não é à toa, portanto, que se encontra fortemente reconhecido pelos instrumentos do

sistema internacional de direitos humanos e pela jurisprudência internacional o princípio

de que o direito dos povos indígenas sobre suas terras e territórios tradicionais tem como

corolário o dever dos Estados efetivarem esse direito através da demarcação e da titulação

destas glebas1608.

Uma outra questão importante diz respeito às terras indígenas situadas nas fronteiras dos

Estados. A idéia de Estado-nação, como já dito, não tem origem na cultura indígena. Além

disso, é bastante comum que povos indígenas tenham territórios situados em mais de um

país. Por isso, o tema é objeto de preocupação da Convenção nº 169 da OIT e da

Declaração de Direitos dos Povos Indígenas. A primeira prevê que os governos deverão

adotar medidas apropriadas, inclusive mediante acordos internacionais, para facilitar

contatos e cooperação entre povos indígenas e tribais através de fronteiras, inclusive

atividades nas áreas econômica, social, cultural, espiritual e de meio ambiente1609. A

declaração, de sua vez, estipula que os povos indígenas, em particular os que estão

divididos por fronteiras internacionais, têm o direito de manter e desenvolver contatos,

relações e cooperação, incluindo atividades de caráter espiritual, cultural, político,

econômico e social, com seus próprios membros, assim como com outros povos através

das fronteiras, e que os Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas,

adotarão medidas eficazes para facilitar o exercício e garantir a aplicação desse direito1610.

Alguns Estados reconhecem direitos especiais para os povos indígenas que habitam a faixa

de fronteira. É o caso da Colômbia, cuja Constituição prevê a dupla nacionalidade dos

membros de povos indígenas que compartilhem territórios fronteiriços, concedendo aos

mesmos a nacionalidade colombiana, observada a reciprocidade1611.

Os desafios relativos à garantia do direito ao território indígena podem assumir proporções

globais diante dos problemas que assolam os dias de hoje. É o caso, por exemplo, de

questões levantadas em recente documento da Organização das Nações Unidas que trata

                                                          
1608 Stavenhagen, Rodolfo. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas. A/HRC/6/15, § 44.
1609 Artigo 32.
1610 Artigo 36, §§ 1° e 2°.
1611 Artigo 96, § 2°.
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das conseqüências das medidas que buscam solucionar as mudanças climáticas em relação

aos povos indígenas, seus territórios e suas terras1612.

2.6.3.5. O direito à participação

A participação, além de ser uma palavra vaga, pode assumir várias formas. Em um sentido

geral das ciências sociais, pode ser compreendida como uma forma ativa de integração de

um indivíduo a um grupo, integração essa que pode ser antropológica, que vincula a

pessoa à sua comunidade, sociológica, que concerne à relação entre a pessoa e a sociedade,

e política, que diz respeito à ação da pessoa e dos grupos nos processos decisórios do

Estado1613. A participação política é, em geral, a mais discutida1614.

A participação é um elemento essencial da noção de desenvolvimento humano e do objeto

do direito ao desenvolvimento. Sendo o desenvolvimento humano compreendido como um

processo de alargamento das escolhas das pessoas, parece óbvio que a possibilidade de

escolher livremente dentre as várias opções possíveis implica necessariamente em

participar de maneira ativa e central de um processo decisório. As pessoas devem ter

liberdade para escolher o tipo de vida que querem viver. Como essa escolha deve caber a

cada um, a participação e a liberdade tornam-se indispensáveis e indissociáveis1615. Vale

                                                          
1612 O estudo relatou as conseqüências das mudanças climáticas em terras indígenas, dentre as quais constam:
“Aumento de las violaciones de los derechos humanos, los desplazamientos y los conflictos debido a la
expropiación de bosques y tierras ancestrales para dedicarlas a plantaciones de biocombustibles (soja, caña
de azúcar, jatropha, palma de aceite, maíz, etc.); aumento de las plagas (por ejemplo langosta, ratas,
escarabajos del abeto, etc.), que dañan los cultivos; aumento de los precios de los alimentos debido a la
competencia con los biocombustibles, lo cual incrementa la inseguridad alimentaria”; e “Pérdida de los
territorios tradicionales de los pueblos indígenas debido a medidas de mitigación como los sumideros del
carbono y proyectos de energias renovables (represas para la generación de energía hidroeléctricas, plantas
geotérmicas), que se adoptan sin el previo consentimiento libre y fundamentado de esos pueblos;”
(E/C.19/2008/10, § 5°, “i” e “l”).
1613 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da Participação Política: legislativa, administrativa e
judicial: fundamentos e técnicas constitucionais da democracia. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 18.
1614 Sobre o tema, vide, por exemplo, LUCAS, Randolph. Democracia e Participação. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 1985; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da Participação Política:
legislativa, administrativa e judicial: fundamentos e técnicas constitucionais da democracia. Rio de Janeiro:
Renovar, 1992; MAUÉS, Antonio Gomes Moreira. Poder e Democracia: o pluralismo político na
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Síntese, 1999; DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é
participação política. São Paulo: Brasiliense, 1999.
1615 Nesse contexto, a questão da participação tem sido tratada em praticamente todos os relatórios de
desenvolvimento humano do PNUD, valendo destacar que o do ano de 1993 foi dedicado especificamente a
esse tema (United Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report 1993. New York,
Oxford: Oxford University Press, 1993).
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lembrar que segundo Amartya Sen a participação política, por exemplo, integra o processo

de desenvolvimento e se insere no duplo papel da liberdade, constitutivo e instrumental.

Quanto ao papel constitutivo, a participação política é incluída entre as liberdades

substantivas associadas, que enriquecem a vida das pessoas1616. No que concerne ao papel

instrumental, exercido por várias liberdades que funcionam como instrumentos de

realização da liberdade humana como um todo, e, portanto, como promotores do processo

de desenvolvimento, o direito de participação aparece nas liberdades políticas, expressão

que, entendida em sentido amplo, engloba os direitos civis, e reportam-se à escolha do

governante, às opções de governo, o poder de fiscalizar e criticar as autoridades, a

liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade de imprensa, o direito de voto,

dentre outros1617.

Nesse sentido, vale rememorar que conforme consta do primeiro Relatório de

Desenvolvimento Humano, publicado em 1990 pelo PNUD, dentre os fatores que levaram

à adoção do paradigma do desenvolvimento humano está a necessidade de melhor

contemplar vários temas importantes para o benefício das pessoas que normalmente

passavam desapercebidos diante da preocupação imediata de acumular bens de consumo e

riqueza inerentes à concepção de desenvolvimento como um fator puramente econômico.

Dentre estes temas que eram relegados a um segundo plano pelo paradigma anterior

encontramos justamente o necessário sentimento de participação das pessoas nas

atividades econômicas, culturais e políticas de suas comunidades respectivas1618. Assim,

como já enfocado quando tratamos da noção de desenvolvimento humano, existem quatro

tópicos basilares da sua base filosófica, que são saúde, educação, renda e participação

política, embora apenas indicadores ligados aos três primeiros sirvam de base para o

cálculo do IDH, já que não foi possível mensurar a participação política, tendo sido

frustrada a tentativa de adoção de um índice de liberdade política realizada pelo Relatório

de Desenvolvimento Humano de 1992. Não é à toa, portanto, que segundo a doutrina a

                                                          
1616 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp.
39-52-53.
1617 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 55.
O capítulo 6 do livro enfoca especificamente a importância da democracia no processo de desenvolvimento.
1618 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1990. New
York/Oxford: Oxford University Press, 1990, p. 9.
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participação na vida comunitária é tida como um dos valores comuns a toda as

sociedades1619.

A ausência de participação política pode ensejar até mesmo uma das situações que devem

ser evitadas porque nelas o crescimento econômico não é um dado positivo. Trata-se do

chamado crescimento sem direito a opinião, citado no Relatório do Desenvolvimento

Humano de 19961620, que se verifica quando o crescimento da economia não é

acompanhado do respeito à democracia, não havendo a participação política da maioria da

população1621.

O direito à participação, em várias das suas projeções, tem sido objeto do sistema

internacional de proteção aos direitos humanos. Nos termos da Declaração Universal dos

Direitos do Homem todas as pessoas têm o direito de participar livremente da vida cultural

da comunidade e do processo científico e de seus benefícios1622. O direito à participação na

vida cultural é também previsto no Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e

Culturais1623. Já o direito à participação política, de sua vez, é garantido pelo Pacto Sobre

Direitos Civis e Políticos1624, segundo o qual todo cidadão, sem qualquer discriminação ou

restrições infundadas, terá o direito e a possibilidade: a) de participar da condução dos

assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos; b) de

votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e

igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores; c) de

ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país.

A Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento logo em seu preâmbulo reconhece que

o desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que

objetiva o constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos

com base em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na justa

distribuição dos benefícios que dele resultam. Além disso, conforme o seu artigo 1°, o

direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual cada

                                                          
1619 Cuidamos desse ponto quando tratamos dos limites às medidas de discriminação positiva permanentes
relativas às minorias.
1620 Resumo disponível em http://www.pnud.org.br/hdr/hdr96/hdr1.htm#crescimento. Acesso em 05/06/2008.
1621 A participação popular foi o tema central do Relatório de Desenvolvimento Humano 1993 (United
Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report 1990. New York/Oxford: Oxford
University Press, 1993).
1622 Artigo 27, § 1°.
1623 Artigo 15, § 1°.
1624 Artigo 25.
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pessoa humana e todos os povos podem participar do desenvolvimento econômico, social,

cultural e político, contribuindo e usufruindo do mesmo, no qual todos os direitos humanos

e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados. Ainda conforme o

documento citado, as políticas nacionais formuladas pelos Estados visando o

desenvolvimento devem considerar a participação ativa, livre e significativa dos

indivíduos, tanto na sua formatação como na distribuição dos resultados, tendo em vista

que a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deve ser participante ativo e

beneficiário do direito ao desenvolvimento1625. A participação das pessoas em todas as

esferas deve ser encorajada pelos Estados, como um fator importante no desenvolvimento

e na plena realização de todos os direitos humanos1626, e diz respeito não apenas à

dimensão econômica do desenvolvimento, mas também a outras como as dimensões

política e cultural.

No âmbito da Organização dos Estados Americanos, a plena participação dos povos nas

decisões relativas a seu próprio desenvolvimento é um dos objetivos básicos do

desenvolvimento integral1627.

No que concerne às minorias, dentre as quais as étnicas, como as indígenas, a Declaração

e Programa de Ação de Viena instou os Estados e a comunidade internacional a

promoverem e protegerem os direitos das pessoas pertencentes às mesmas, adotando,

dentre outras medidas, a facilitação de sua plena participação em todos os aspectos da vida

política, econômica, social, religiosa e cultural da sociedade e no progresso econômico e

desenvolvimento de seu país1628.

No tocante especificamente ao desenvolvimento das comunidades indígenas, o direito à

participação relaciona-se com o direito à autodeterminação1629 e com o direito à

manutenção da cultura. Assim, deve-se lembrar que o sentido relacional do direito à

autodeterminação desses povos faz com que eles usufruam desse direito sem que isso

signifique qualquer rompimento com o Estado no qual se encontram. Ao contrário,

relações contínuas e duradouras são mantidas com a pessoa estatal, a qual possui,

inclusive, o dever de proteger esses grupos e seus direitos. Nesse contexto entram em cena

                                                          
1625 Artigo 2º, §§ 1° e 3º.
1626 Artigo 8º, § 2°.
1627 Artigo 34 da Carta da Organização dos Estados Americanos.
1628 Declaração e Programa de Ação de Viena, §§ 25 a 27.
1629 Grupo das Nações Unidas Para o Desenvolvimento. Directrices sobre los asuntos de los pueblos
indígenas. Nova Iorque: Nações Unidas, 2008, p. 14.
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temas atinentes à participação dos povos e indivíduos indígenas na vida política,

econômica, social e cultural do Estado1630. Isso ocorre sob o prisma da integração desses

grupos e pessoas e não da sua assimilação, razão pela qual convém sejam adotadas ações

estatais voltadas à preservação da sua identidade cultural e à observância da sua vontade

livre sobre o grau de integração desejado, bem como que sejam respeitadas as suas opções

de vida e visões de desenvolvimento. Nesse contexto, a participação é um instrumento de

reforço à identidade cultural1631. Com isso, abre-se caminho para que a questão da secessão

saia da pauta de discussões, já que essa hipótese passa a ser admitida somente em casos

extremos, nos quais o Estado não observe os princípios da igualdade de direitos e de

autodeterminação e, em conseqüência, o governo instituído não seja representativo de toda

a população que se encontra no seu território.

Interessa, assim, garantir aos povos indígenas a possibilidade de participação em seu

sentido mais amplo, abrangendo todas as suas projeções possíveis, de forma que esses

grupos integrem não só os processos decisórios que digam respeito a todos os assuntos do

seu interesse direto ou específico, independentemente do seu grau de integração com a

sociedade majoritária, mas também os processos decisórios relativos ao interesse geral e

nacional. Com isso ao mesmo tempo garante-se não só o direito à autodeterminação e o

direito à manutenção da cultura desses povos como, também, a integridade territorial do

Estado, pois a excepcional possibilidade de secessão fica de vez afastada.

Nesse mesmo sentido, Yozo Yokota, membro do Grupo de Trabalho Sobre Populações

Indígenas das Nações Unidas, entende que a participação indígena nas questões referentes

ao desenvolvimento deve observar três aspectos principais. Em primeiro lugar, deve ser

significativa e efetiva. Além disso, deve incidir em todas as fases do desenvolvimento,

desde o planejamento dos projetos até a divisão dos benefícios. Finalmente, deve ocorrer e

todos os programas de desenvolvimento nacional, mesmo aqueles que podem não afetá-los

                                                          
1630 IKAWA, Daniela. Direitos dos Povos Indígenas. In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela,
PIOVESAN, Flávia (coords.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008,
pp. 506-507.
1631 “Cultures need to be respected and constantly asserted or they die. Hence the determination of many
groups, particularly indigenous peoples, to participate actively to preserve and reassert their identity. This is a
form of cultural participation to which they have a right-and from which the whole world gains” (United
Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report 1993. New York, Oxford: Oxford
University Press, 1993, p. 23).
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diretamente. A incorporação de idéias e experiências indígenas pode conduzir a programas

de desenvolvimento mais adequados para todo o país1632.

No caso dos índios em estado de isolamento, embora obviamente não seja possível a sua

presença física, esta posição deve ser considerada nos processos de tomada de decisão, os

quais devem obedecer ao já mencionado princípio do não-contato. De outro lado, em

relação aos grupos que já possuam algum grau de integração, a sua participação, inclusive

quanto à presença física nos foros adequados, deve ser a maior possível, o que inclui, por

exemplo, a fruição plena dos direitos políticos. Os povos indígenas, dessa forma, devem

ser considerados sujeitos ativos do seu processo de desenvolvimento, participando das

tomadas de decisão que digam respeito ao seu próprio desenvolvimento e também ao

desenvolvimento nacional e regional no qual também estejam incluídos.

O sistema internacional de direitos humanos assegura aos índios não só a possibilidade de

optarem por um modelo próprio de desenvolvimento, bem como de participarem do

desenvolvimento nacional, o qual deverá adotar precauções adicionais, inclusive sob o

ponto de vista ambiental, quando interferir em áreas indígenas. A participação plena e

igual desses povos no desenvolvimento nacional é considerada, inclusive, uma das

principais estratégias para a realização do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas1633.

Conforme a Convenção nº 169 da OIT, os governos deverão assumir a responsabilidade de

desenvolver, com a participação dos povos interessados, ação coordenada e sistemática

com vistas a proteger todos os seus direitos e a garantir o respeito à sua integridade1634, e,

além disso, os povos indígenas deverão participar da formulação, execução e avaliação de

planos e programas de desenvolvimento nacional capazes de afetá-los diretamente1635. A

convenção determina também que ao aplicarem as suas disposições os governos deverão:

a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente,

por meio de suas instituições representativas, sempre que se tenham em vista medidas

legislativas ou administrativas capazes de afetá-los diretamente; b) criar meios pelos quais

esses povos possam participar livremente, pelo menos na mesma proporção que os demais

segmentos da população, em todos os níveis de tomada de decisões em instituições eletivas

                                                          
1632 E/CN.4/Sub.2/2001/17, § 31.
1633 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, § 23.
1634 Artigo 2°, § 1°.
1635 Artigo 7°, § 1°.
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ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis por políticas e programas

que lhes digam respeito; c) criar condições para o pleno desenvolvimento de instituições e

iniciativas desses povos e, quando for o caso, prover os recursos necessários para esse

fim1636. As consultas realizadas na aplicação da convenção deverão ser feitas, de boa-fé e

de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo ou

consentimento com as medidas propostas1637. Nota-se, assim, que a participação inclui a

possibilidade dos povos indígenas serem ouvidos e expressarem seu consentimento livre e

informado.

A Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, de sua vez, garante o direito dos índios

participarem da tomada de decisões sobre questões que afetem seus direitos, por meio de

representantes por eles eleitos de acordo com seus próprios procedimentos, assim como de

manter e desenvolver suas próprias instituições de tomada de decisões1638. Assegura, ainda,

a participação ativa dos grupos indígenas na elaboração e na determinação dos programas

de saúde, habitação e demais programas econômicos e sociais que lhes afetem e, na medida

do possível, de administrar esses programas por meio de suas próprias instituições1639.

Determina também que os órgãos e organismos especializados do sistema das Nações

Unidas e outras organizações intergovernamentais estabelecerão meios para assegurar a

participação dos povos indígenas em relação aos assuntos que lhes afetem1640. Nesse

sentido, vale lembrar que desde 1985 foi criado pela Assembléia Geral o Fundo Voluntário

das Nações Unidas para as Populações Indígenas, com o intuito de auxiliar a participação

dos representantes das comunidades e organizações indígenas nas deliberações do Grupo

de Trabalho sobre Populações Indígenas, através de doações de governos, de organizações

não-governamentais e de outras entidades privadas1641. Posteriormente, a Assembléia Geral

expandiu o alcance do Fundo, para que o mesmo passasse a ajudar a participação dos

representantes indígenas também como observadores das sessões do Fórum Permanente

sobre Questões Indígenas1642.

À luz desses direitos o Grupo das Nações Unidas Para o Desenvolvimento asseverou, em

documento sobre as diretrizes que devem ser seguidas em assuntos referentes aos povos

                                                          
1636 Artigo 6°, § 1°.
1637 Artigo 6°, § 2°.
1638 Artigo 18.
1639 Artigo 23.
1640 Artigo 41.
1641 A/RES/40/131, de 13/12/1985.
1642 A/RES/56/140, de 19/12/2001.
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indígenas, que o direito destes últimos definirem e decidirem suas próprias prioridades de

desenvolvimento implica também no direito de participarem da formulação,

implementação e avaliação de planos e programas sejam voltados ao desenvolvimento

nacional ou regional e que possam afetá-los, lembrando ainda que a participação dos povos

indígenas é um princípio global incluído dentre os objetivos da Segunda Década

Internacional dos Povos Indígenas e que exige que todos os programas e projetos das

Nações Unidas também envolvam estes grupos em todas as etapas do processo de

desenvolvimento1643.

A participação dos povos indígenas pode se dar através de suas autoridades tradicionais, de

uma organização representativa ou na forma de co-gestão1644. Seja qual for a forma

escolhida, a participação indígena impulsionará ou reforçará de maneira substancial o

processo de empoderamento desses povos, pois, como se sabe, a participação e o

empoderamento são princípios básicos e inter-relacionados da visão de desenvolvimento

baseada no enfoque de direitos humanos1645, bem como do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas1646. De fato, o desenvolvimento dos povos indígenas exige que

eles, suas organizações e comunidades sejam fortalecidos no que concerne à sua

capacidade de exercer os direitos dos quais são titulares1647. Para tanto, devem ser

devidamente informados a respeito destes direitos, inclusive na sua língua nativa. Nesse

ponto, vale lembrar que a Convenção nº 169 da OIT prevê que os governos deverão adotar

medidas para que os povos indígenas e tribais, de acordo com suas tradições e culturas,

tenham conhecimento de seus direitos e obrigações, especialmente no que se refere ao

trabalho e às possibilidades econômicas, às questões de educação e saúde, aos serviços

sociais e aos direitos decorrentes daquela Convenção, e que, se necessário, isso deverá ser

feito por meio de traduções escritas e com a utilização dos meios de comunicação de massa

nas línguas desses povos1648. Também estipula que os povos indígenas e tribais deverão ter

proteção contra a violação de seus direitos e poder mover ação legal, pessoalmente ou por

                                                          
1643 Grupo das Nações Unidas Para o Desenvolvimento. Directrices sobre los asuntos de los pueblos
indígenas. Nova Iorque: Nações Unidas, 2008, p. 14.
1644 Grupo das Nações Unidas Para o Desenvolvimento. Directrices sobre los asuntos de los pueblos
indígenas. Nova Iorque: Nações Unidas, 2008, p. 14.
1645 A/HRC/6/15, § 27.
1646 “A strategy focusing on indigenous organizations and communities is referred to as the empowerment
approach. The main idea of this approach is that the well-being of the community, the resources and the
control over resources, decision-making and power are closely linked and that all are necessary to sustain a
process aimed at the realization of the right to development” (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, § 22).
1647 A/HRC/6/15, § 31.
1648 Artigo 30, §§ 1° e 2°.
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seus organismos representativos, para assegurar o devido respeito aos mesmos, devendo

ser adotadas medidas para garantir que os membros desses povos possam compreender e se

fazerem compreender em processos legais, proporcionando-lhes, se necessário, intérpretes

ou outros meios eficazes1649. A Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, de sua parte,

estatui que os povos indígenas têm o direito de estabelecer seus próprios meios de

informação, em seus próprios idiomas, e de ter acesso a todos os demais meios de

informação não indígenas, sem qualquer discriminação1650. Também a educação cumpre

um importante papel no empoderamento dos povos indígenas. Além disso, esses processos

devem ser levados a cabo em um modelo que considere a autonomia decorrente da

autodeterminação indígena.

Anote-se, ainda, que a plena participação dos povos indígenas exige mecanismos legais

que possibilitem que os mesmos possam se expressar da maneira mais livre possível,

inclusive com a utilização da sua própria língua1651, sem prejuízo do aprendizado das

demais línguas faladas no Estado respectivo. A Declaração de Direitos dos Povos

Indígenas, nesse ponto, estabelece que os Estados devem adotar medidas eficazes para

assegurar que os povos indígenas possam entender e ser entendidos em atos políticos,

jurídicos e administrativos, proporcionando para isso, quando necessário, serviços de

interpretação ou outros meios adequados1652. Vale relembrar também que a Convenção nº

169 da OIT determina a adoção de medidas adequadas não só para assegurar que os povos

indígenas ou tribais tenham a oportunidade de dominar a língua nacional ou uma das

línguas oficiais do país, mas, também, para a preservação das línguas nativas desses povos

e a promoção do seu desenvolvimento e da sua prática1653. O ideal é que sejam observadas

as peculiaridades de cada Estado, estabelecendo-se mais de uma língua oficial.

Outro ponto importante para a efetiva participação indígena é a quebra de preconceitos e a

eliminação de eventuais resquícios do antigo paradigma etnocêntrico da hierarquia das

culturas e da superioridade da sociedade majoritária. Quando os integrantes do grupo

                                                          
1649 Artigo 12.
1650 Artigo 16, § 1°.
1651 “Nas sociedades multilingues, uma política de múltiplas línguas é o único meio de assegurar a
participação democrática total” (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de
Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 63).
1652 Artigo 13, § 2°. Nesse sentido: “With respect to cultural rights, full and equal participation would imply
that indigenous peoples not only could use their language and social practices, but also that certain State
services, such as schooling and the judicial system, would be made available in their language and respect
their culture” (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, § 23).
1653 Artigo 28, §§ 2° e 3°.
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dominante tomam consciência do enorme valor da cultura indígena, a participação destes

povos torna-se bem mais fácil de ser compreendida e as suas contribuições são objeto de

maior consideração. Nesse contexto, a Convenção nº 169 da OIT estipula a adoção de

medidas de caráter educativo em todos os segmentos da comunidade nacional,

especialmente naqueles que estiverem em contato mais direto com os povos indígenas ou

tribais, com o objetivo de eliminar preconceitos que possam ter com relação a eles, bem

como que para esse fim devem ser envidados esforços para assegurar que livros de história

e demais materiais didáticos ofereçam descrição correta, exata e instrutiva das sociedades e

culturas dos povos indígenas e tribais1654. Também a Declaração de Direitos dos Povos

Indígenas se ocupa da questão, ao afirmar que os Estados adotarão medidas eficazes para

assegurar que os meios de informação públicos reflitam adequadamente a diversidade

cultural indígena, e, além disso, sem prejuízo da obrigação de assegurar plenamente a

liberdade de expressão, deverão ainda incentivar os meios de comunicação privados a

refletirem adequadamente a diversidade cultural indígena1655.

Para muitos líderes indígenas a falta de representação adequada desses povos nos órgãos

do Estado é um dos maiores obstáculos à participação indígena relativa ao

desenvolvimento1656. A participação plena no desenvolvimento nacional é uma premissa da

realização do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, e exige, no plano

político, que exista representação indígena em todas as instituições democráticas, incluindo

os órgãos governamentais, legislativos e judiciários, bem como o exército e as forças

policiais1657. Essa necessidade é particularmente importante em relação aos órgãos

representativos da população, normalmente de natureza legislativa, cuja composição

eletiva não prevê mecanismos de representação especial para minorias étnicas que se

encontram em desvantagem quantitativa. Muitas vezes a ausência de vozes representativas

dessas minorias é um fator que contribui para processos de assimilação e de perda de

identidade cultural por falta de medidas protetoras. Para contornar esse tipo de problema

existem algumas soluções bastante avançadas em termos de participação política indígena.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, há duas boas opções de

arranjos democráticos em termos de políticas voltadas à garantia da participação política de

grupos culturais diversos. Trata-se da utilização de arranjos intra-estatais ou de

                                                          
1654 Artigo 31.
1655 Artigo 16, § 2°.
1656 E/CN.4/Sub.2/2001/17, § 32.
1657 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, § 23.
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consociação1658, os quais, ao nosso ver, atendem ao relatório da consulta global da ONU

sobre a Declaração do Direito ao Desenvolvimento no ponto em que chamou a atenção

para a necessidade de adoção de medidas especiais voltadas à garantia da plena

participação dos grupos particularmente vulneráveis da sociedade, dentre os quais os povos

indígenas1659.

Através de arranjos concebidos dentro do Estado, especialmente no modelo federal, podem

ser atendidas as exigências políticas de grupos culturalmente diferentes, conciliando-as por

meio do reconhecimento explícito da diversidade1660. São estabelecidas regiões territoriais

específicas com tratamento distinto das suas estruturas políticas, administrativas e

econômicas, que são moldadas à luz da cultura própria do povo que a habita. Os poderes

dessas subunidades territoriais não são idênticos, de forma que umas terão um grau de

autonomia maior ou menor do que as outras. Embora algumas experiências nessa linha

tenham falhado, a exemplo da Iugoslávia, este tipo de arranjo, quando bem-feito, pode

conduzir a uma convivência pacífica entre os grupos que habitam os territórios e o poder

central, o que, inclusive, afasta pretensões de secessão1661, como, aliás, já mencionado

neste trabalho quando cuidamos do direito à autodeterminação. Como exemplos bem-

sucedidos, o Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento cita os casos do

Canadá, que em 1999 criou o território autogovernado de Nunavut, e do Panamá, que

permitiu que diversos povos indígenas constituíssem regiões semiautônomas governadas

por conselhos locais1662.

                                                          
1658 Sobre o tema, vide: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de
Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, pp. 50-51.
1659 “The concept of participation is of central importance in the realization of the right to development. It
should be viewed both as a means to an end and as an end in itself. Measures formulated to promote the right
to development must focus on the democratic transformation of existing political, economic and social
policies and structures which are conducive to the full and effective participation of all persons, groups and
peoples in decision-making processes. Special measures are required to protect the rights and ensure the full
participation of particularly vulnerable sectors of society, such as children, rural people, and the extremely
poor, as well as those which have traditionally experienced exclusion or discrimination, such as women,
minorities and indigenous peoples” (E/CN.4/1990/9/Rev.l, § 149).
1660 Todo Estado federal possui assimetrias (BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e
Constituição. 1. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 168). Apesar disso, é comum a doutrina mencionar
duas espécies de federalismo: simétrico e assimétrico (RAMOS, Dircêo Torrecillas. O federalismo
assimétrico. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2000; HORTA, Raul Machado. O Federalismo no Direito
Constitucional contemporâneo. In Revista Latino Americana de Estudos Constitucionais, n° I, jan./jun. 2003.
BONAVIDES, Paulo (Diretor). Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 713-740).
1661 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, pp. 51-53.
1662 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, p. 52.
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A consociação, de sua vez, utiliza em áreas fundamentais o princípio da

proporcionalidade, dentre as quais destacamos mecanismos de partilha do poder executivo

e a adoção de representação proporcional diferenciada em sistemas eleitorais1663. Tais

instrumentos, embora também sofram algumas críticas, podem consubstanciar meios

eficazes para prevenir que um determinado segmento social imponha a outro a sua cultura

ou o seu ponto de vista, bem como para refletir nas instituições estatais a diversidade da

composição cultural de uma sociedade. Através da consociação é possível equilibrar o

autogoverno das minorias e o poder partilhado do Estado como um todo1664. Na América

Latina, por exemplo, a Constituição da Colômbia de 1991 estabelece que o Senado da

República terá oitenta e três senadores, dos quais dois serão eleitos em circunscrição

nacional especial por comunidades indígenas1665. Quanto à Câmara de Representantes a

Lei Maior Colombiana permite que a lei estabeleça uma circunscrição especial para

assegurar a participação naquele órgão dos grupos étnicos, das minorias políticas e dos

colombianos residentes no exterior, podendo ser eleitos até cinco Representantes1666.

Não será despicativo anotar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso

Yatama vs. Nicarágua, decidiu no sentido de que o Estado deve adotar todas as medidas

necessárias para garantir que os membros das comunidades indígenas e étnicas possam

participar, em condições de igualdade, na tomada de decisões sobre assuntos e políticas

que incidem ou podem incidir em seus direitos e no seu desenvolvimento, de forma que

possam se integrar às instituições e órgãos estatais e participar de maneira direta e

proporcional à sua população na direção dos assuntos públicos, assim como fazê-lo desde

suas próprias instituições e de acordo com seus valores, usos, costumes e formas de

organização, sempre que sejam compatíveis com os direitos humanos consagrados na

Convenção Americana de Direitos Humanos1667.

                                                          
1663 Um antecedente histórico pode ser encontrado no tratado firmado entre os Estados Unidos e os índios
Cherokees, em 28 de novembro de 1785. Por um lado, consignou-se: “ARTICLE 3. The Said Indians for
themselves and their respective tribes and towns do acknowledge all the Cherokees to be under the protection
of the United States of America, and of no other sovereign whosoever”; por outro, o tratado previu:
“ARTICLE 12. That the Indians may have full confidence in the justice of the United States, respecting their
interests, they shall have the right to send a deputy of their choice, whenever they think fit, to Congress”
(CORNTASSEL, Jeff, WITMER II, Richard C. Forced Federalism: Contemporary Challenges to Indigenous
Nationhood. Norman: University of Oklahoma Press, 2008, pp. 174, 176).
1664 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, pp. 53-54.
1665 Artigo 171.
1666 Artigo 176.
1667 Caso Yatama Vs. Nicarágua, sentença de 23 de junho de 2005, Serie C n° 127, § 225, disponível em
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf, acesso em 15/10/2008.
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Para a efetivação do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas a participação

dos índios pode também ser particularmente significativa em órgãos especificamente

criados para cuidar dos seus interesses e do seu desenvolvimento1668. No Chile, por

exemplo, a Lei de Desenvolvimento Indígena criou a Corporação Nacional de

Desenvolvimento Indígena – CONADI, cuja composição prevê a participação de oito

representantes indígenas1669.

A participação indígena é importante também no que concerne à tomada de decisão interna

acerca do que deve ser preservado das tradições culturais e do que deve ser absorvido a

partir de outras culturas. Como já mencionado quando cuidamos dos limites às medidas de

discriminação positiva, segundo Amartya Sen não existe uma obrigação de preservar a

todo custo e de maneira integral todas as formas tradicionais de estilo de vida, porém é

necessário que as pessoas participem efetivamente do processo decisório sobre o que

merece ser preservado e o que deve desaparecer1670.

A participação das mulheres indígenas pode ser essencial para a efetivação do direito ao

desenvolvimento desses grupos. Segundo Rodolfo Stavenhagen, o desenvolvimento no

contexto dos povos indígenas deverá ser não só participativo, contando com o

consentimento livre e informado dos povos e das comunidades indígenas, que devem

participar em todas as fases do desenvolvimento, não se admitindo nenhum projeto

imposto de fora, como também socialmente responsável, de maneira a promover o

empoderamento dos povos indígenas e em especial das mulheres indígenas1671.

Como já mencionado, as mulheres em geral constituem um grupo vulnerável em sentido

amplo, necessitando, assim, de especial proteção. Não é à toa, portanto, que dentre os

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio encontramos o de promover a igualdade de

gênero e a empoderamento das mulheres. Dessa forma, como regra geral, torna-se

importante reforçar a necessidade de participação feminina em todos os níveis, de maneira

a evitar qualquer tipo de tendência patriarcal. O tema da participação da mulher e das suas

relações com o desenvolvimento foi objeto da Declaração de Pequim, adotada na IV

Conferência Mundial sobre a Mulher: Igualdade, Desenvolvimento e Paz, ocorrida em

Pequim entre os dias 04 e 15 de setembro de 1995, na qual conta que a erradicação da

                                                          
1668 Para conhecer exemplos positivos de participação indígena em alguns países, vide A/HRC/6/15, §§ 27-
35.
1669 Lei n° 19.253, de 05 de outubro de 1993, artigo 41, “d”.
1670 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras: 2000, p. 277.
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pobreza baseada no crescimento econômico sustentável, o desenvolvimento social, a

proteção do meio ambiente e a justiça social exigem a participação da mulher no

desenvolvimento econômico e social, a igualdade de oportunidades e a participação plena e

em pé de igualdade de mulheres e homens na qualidade de agentes e de beneficiários de

um desenvolvimento sustentável centrado na pessoa humana1672. O tema é também tratado

pela Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento, segundo a qual os Estados devem

tomar medidas efetivas para assegurar que as mulheres tenham um papel ativo no processo

de desenvolvimento1673, bem como da Convenção sobre a eliminação de todas as formas

de discriminação contra a mulher1674, que logo em seu preâmbulo consignou que os países

signatários estavam convencidos de que o pleno desenvolvimento de um país e o bem-estar

do mundo exigem a máxima participação das mulheres, em igualdade com os homens em

todos os domínios. O Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento também se

preocupou com a questão das mulheres, tendo inclusive criado a partir do Relatório de

Desenvolvimento Humano 1995 o índice de desenvolvimento relativo ao gênero (IDG) e o

índice de equidade por gênero (IEG)1675.

Especificamente em relação aos povos indígenas, diversos documentos chamam a atenção

para a necessidade de participação feminina. A Convenção nº 169 da OIT e a Declaração

de Direitos dos Povos Indígenas determinam que todos os direitos e liberdades nelas

previstos, o que inclui obviamente as disposições referentes à participação indígena, serão

aplicados sem discriminação a homens e mulheres dos povos indígenas e tribais1676. O

Grupo das Nações Unidas Para o Desenvolvimento, ao destacar que os objetivos de

desenvolvimento dos povos indígenas estão ligados estritamente à sua capacidade de tomar

decisões em suas comunidades, deixou expresso que essas decisões devem contar com a

participação das mulheres1677. Já o Relator Especial sobre a situação dos direitos humanos

                                                                                                                                                                               
1671 A/HRC/6/15, §§ 17 e 18.
1672 A/CONF.177/20/REV.1, § 16.
1673 Artigo 8º, §1.
1674 Adotada e aberta à assinatura, ratificação e adesão pela Resolução 34/180, da Assembléia Geral das
Nações Unidas, de 18 de dezembro de 1979. No Brasil o Congresso Nacional inicialmente a aprovou com
reservas, pelo Decreto Legislativo n° 93, de 14 de novembro de 1983, tendo sido editado o Decreto
Presidencial n° 89.460, de 20 de março de 1984. Posteriormente, o Congresso Nacional, por meio do Decreto
Legislativo n° 26 de 22 de junho de 1994, revogou o decreto anterior e aprovou a Convenção sem reservas.
Diante disso, o Poder Executivo também revogou o Decreto Presidencial anterior e editou o de nº 4.377, de
13 de setembro de 2002.
1675 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1995. New
York/Oxford: Oxford University Press, 1995.
1676 Artigo 3º, § 1º.
1677 Grupo das Nações Unidas Para o Desenvolvimento. Directrices sobre los asuntos de los pueblos
indígenas. Nova Iorque: Nações Unidas, 2008, p. 15.
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e das liberdades fundamentais dos indígenas apontou que as mulheres indígenas têm sido

vítimas de discriminação inclusive no âmbito interno de seus grupos, de maneira que

muitas vezes são excluídas dos processos participativos e de tomada de decisões em

relação aos projetos e programas de desenvolvimento nas comunidades indígenas, o que

resulta no fato de que, embora exerçam um papel fundamental na vida social e econômica

de suas comunidades, suas prioridades freqüentemente não aparecem nas ações de

desenvolvimento, contribuindo para reforçar a sua marginalização1678.

No entanto, cabe anotar que a participação feminina nas diversas comunidades indígenas

não necessariamente obedecerá aos mesmos padrões da cultura ocidental, tratando-se de

um desafio a sua conciliação com a autodeterminação indígena.

2.6.3.6. O direito à melhoria das condições econômicas e sociais

Como já abordado neste trabalho1679, os direitos sociais e econômicos, ao lado dos direitos

culturais, integram a segunda dimensão de direitos fundamentais e se identificam com a

projeção material do princípio da igualdade. Trata-se de direitos formatados no bojo do

paradigma de bem-estar social, e são indispensáveis ao desenvolvimento humano e ao

direito ao desenvolvimento especialmente quando consideramos que os direitos humanos

são indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados1680. De fato, para que as

possibilidades de escolha das pessoas sejam alargadas e para o incremento do bem-estar da

população é necessário que os direitos sociais e econômicos respectivos estejam

minimamente satisfeitos.

Estes direitos estão previstos em diversos documentos do sistema internacional de proteção

aos direitos humanos, cabendo citar, como exemplo, que nos termos da Declaração

Universal dos Direitos do Homem toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à

segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de

acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e

                                                          
1678 A/HRC/6/15, § 55.
1679 Quando tratamos da possibilidade de conferir valor jurídico ao desenvolvimento no plano internacional.
1680 No tópico sobre a possibilidade de conferir valor jurídico ao desenvolvimento no plano internacional.
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culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua

personalidade1681.

Também merece destaque o Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de

1966. Este documento já foi examinado supra, dentre as convenções globais de direitos

humanos que integram as fontes do direito ao desenvolvimento. Porém, não será demais

mencionar que conforme o preâmbulo do mesmo o ideal de um ser humano livre e liberto

do temor e da miséria não pode ser realizado sem que se criem condições que permitam a

cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, o que é suficiente para

demonstrar, mais uma vez, a estreita ligação desse rol de direitos com a questão do direito

ao desenvolvimento.

A melhoria das condições sociais e econômicas, destarte, é crucial para o alargamento das

possibilidades de escolha, sendo possível vislumbrar até mesmo uma relação direta entre

ambos: quanto piores as condições desfrutadas menor será o leque de opções disponível, e,

ao contrário, quanto mais amplas forem tais condições maior e mais livre será a capacidade

das pessoas escolherem. Não é à toa, portanto, que o IDH toma como base fatores ligados a

tais condições.

Diante disso, também o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas exige que

as condições sociais e econômicas sejam melhoradas, elevando-se ao maior nível possível,

sem que haja qualquer discriminação em relação ao restante da população.

A Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento logo em seu preâmbulo foi expressa

quanto à preocupação com a existência de sérios obstáculos ao desenvolvimento e à

completa realização dos seres humanos e dos povos, entraves estes constituídos, inter alia,

pela negação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Consignou,

portanto, que todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis e

interdependentes, e que, para promover o desenvolvimento, devem ser dadas atenção igual

e consideração urgente à implementação, promoção e proteção dos direitos civis, políticos,

econômicos, sociais e culturais, e que, por conseguinte, a promoção, o respeito e o gozo de

certos direitos humanos e liberdades fundamentais não podem justificar a negação de

outros direitos humanos e liberdades fundamentais1682. Diante disso, proclamou que os

Estados devem tomar, em nível nacional, todas as medidas necessárias para a realização do

                                                          
1681 Artigo 22.
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direito ao desenvolvimento, e devem assegurar, inter alia, igualdade de oportunidade para

todos no acesso aos recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação,

emprego e distribuição eqüitativa da renda, efetuando ainda as reformas econômicas e

sociais necessárias com vistas à erradicação de todas as injustiças sociais1683.

Como já mencionado neste trabalho, foi criado um catálogo especial de direitos e deveres

em relação aos povos indígenas, com o objetivo de remediar fenômenos históricos que

terminaram por fazer com que os povos indígenas ocupassem uma situação de

desvantagem econômica. Privados dos seus meios de subsistência por força da usurpação

de suas terras e recursos, os povos indígenas terminaram sendo convertidos nos mais

pobres de todos os pobres1684. Além disso, a discriminação de que foram e são vítimas

muitas vezes os têm impedido de gozar os benefícios de bem-estar social disponíveis nos

Estados em que se encontram. Observa-se, assim, que em geral os povos indígenas

constituem as parcelas mais excluídas entre todos os grupos vulneráveis. Essa conclusão se

coaduna com o processo de transfiguração étnica, estudado por Darcy Ribeiro e já

mencionado alhures, no bojo do qual os índios terminam sendo empurrados para a camada

mais miserável da sociedade nacional1685. Interessante anotar, ainda, que as populações

indígenas são as que possuem os piores índices de desenvolvimento humano no Brasil,

conforme provou trabalho desenvolvido por Marcelo Jorge de Paula Paixão1686. Diante

disso, o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas tem como um dos seus

objetivos mais importantes assegurar a melhoria das condições econômicas e sociais

indígenas, através da obrigação dos Estados promoverem o desenvolvimento indígena,

inclusive através de políticas de cooperação internacional.

É nessa linha que a Convenção nº 169 da OIT determina que a ação governamental

destinada à proteção dos direitos e da integridade de povos indígenas e tribais deverá

incluir medidas que promovam a plena realização dos direitos sociais, econômicos e

culturais desses povos, respeitando sua identidade social e cultural, costumes e tradições e

suas instituições, bem como outras que ajudem os membros desses povos a eliminar

possíveis diferenças socioeconômicas que possam existir em relação aos demais membros

                                                                                                                                                                               
1682 Preâmbulo.
1683 Artigo 8º, §1.
1684 ANAYA, S. James. Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional. Madrid: Editorial Trotta, 2005,
pp. 218-224.
1685 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 500.
1686 Conforme será abordado no próximo capítulo.
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da comunidade nacional, de maneira compatível com suas aspirações e formas de vida1687.

O mesmo documento assevera que a melhoria das condições de vida, de trabalho, de saúde

e de educação dos povos indígenas e tribais deverá, com a participação e cooperação dos

mesmos, ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões que

habitam, e que os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões deverão

também ser elaborados de forma a promover essa melhoria1688.

Ainda nesse mesmo sentido, conforme a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, os

povos indígenas têm o direito à melhoria, sem qualquer discriminação, das suas condições

econômicas e sociais, especialmente nas áreas da educação, emprego, capacitação e

reconversão profissionais, habitação, saneamento, saúde e seguridade social1689. O mesmo

documento prevê também que os Estados têm obrigações correlatas a este direito, razão

pela qual devem: a) adotar medidas eficazes e, quando couber, medidas especiais para

assegurar a melhora contínua das condições econômicas e sociais dos povos indígenas,

prestando particular atenção aos direitos e às necessidades especiais de idosos, mulheres,

jovens, crianças e portadores de deficiência indígenas1690; b) adotar, em conjunto com os

povos indígenas, medidas eficazes para reconhecer e proteger o exercício dos direitos

referentes à manutenção, controle, proteção e desenvolvimento do patrimônio cultural

indígena e dos seus conhecimentos tradicionais, das suas expressões culturais tradicionais,

das manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, e, finalmente, da sua

propriedade intelectual sobre o mencionado patrimônio cultural e os seus conhecimentos e

expressões culturais tradicionais1691. Como a participação pode ser um grande instrumento

para a melhoria das condições econômicas e sociais, a declaração assegura que os grupos

indígenas participarão ativamente da elaboração e da determinação dos programas de

saúde, habitação e demais programas econômicos e sociais que lhes afetem, podendo,

ainda, na medida do possível, administrar esses programas por meio de suas próprias

instituições1692.

Os direitos à saúde, à educação, ao trabalho e à obtenção de renda, merecem ser destacados

por sua importância, e serão estudados separadamente a seguir. O direito à manutenção da

própria cultura, de outro lado, já foi objeto de reflexão.

                                                          
1687 Artigo 2°, § 2°, “b” e “c”.
1688 Artigo 7°, § 2°.
1689 Artigo 21, § 1°.
1690 Artigo 21, § 2°.
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2.6.3.7. O direito à saúde

Trata-se de uma verdade trivial o fato de que o direito à saúde é fundamental para todas as

pessoas. Sua evidente vinculação ao direito à vida faz com que se torne uma premissa à

fruição dos demais direitos humanos, pois não há sentido em falar nestes sem que existam

condições mínimas de saúde física e mental.

Por isso, o sistema internacional de proteção aos direitos humanos prevê amplamente

normas relativas ao tema, a começar pela Declaração Universal dos Direitos do Homem,

segundo a qual toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua

família saúde e bem estar, inclusive cuidados médicos1693. Também o Pacto Sobre Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais trata do direito à saúde, dispondo que os Estados Partes

reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde

física e mental, devendo adotar medidas com o fim de assegurar o pleno exercício desse

direito, inclusive aquelas que se façam necessárias para assegurar: a) a diminuição da

mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento sadio das crianças;

b) a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente; c) a

prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem

como a luta contra essas doenças; d) a criação de condições que assegurem a todos

assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade1694.

O direito à saúde deve ser assegurado igualmente a todas as pessoas, sem qualquer tipo de

distinção, inclusive de natureza étnica. De acordo com a Convenção Internacional sobre a

eliminação de todas as formas de discriminação racial, os Estados Partes comprometem-

se a proibir e a eliminar a discriminação racial sob todas as suas formas e a garantir o

direito de cada um à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, de cor ou de origem

nacional ou étnica, nomeadamente no gozo de diversos direitos, inclusive os direitos

econômicos, sociais e culturais, dentre os quais o direito à saúde e a cuidados médicos1695.

                                                                                                                                                                               
1691 Artigo 31, § 2°.
1692 Artigo 23.
1693 Artigo 25.
1694 Artigo 12.
1695 Artigo V, letra “e”, inciso “iv”.
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A importância do direito à saúde fez com que ele se transformasse em um dos pilares da

noção de desenvolvimento humano. Como já anotado, o desenvolvimento deve ser visto

como um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa ao constante

incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base em sua

participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos

benefícios daí resultantes1696. O desenvolvimento humano, como também já pontuado a

partir do pensamento de Amartya Sen, busca o alargamento das possibilidades de escolhas

dos seres humanos. Tudo isso depende, obviamente, das pessoas se encontrarem em boas

condições de saúde. O estreito vínculo entre a saúde e o desenvolvimento humano torna-se

evidente a partir do fato de que um dos três indicadores utilizados na composição do IDH

diz respeito exatamente à saúde, tomando como base a expectativa de vida ao nascer.

Dessa forma, à luz do paradigma da indivisibilidade e interdependência dos direitos

humanos, não há como deixar de considerar o direito à saúde um dos elementos

fundamentais do objeto do direito ao desenvolvimento.

A vinculação do direito à saúde ao direito ao desenvolvimento refletiu-se na Declaração

Sobre o Direito ao Desenvolvimento segundo a qual os Estados devem tomar, em nível

nacional, todas as medidas necessárias para a realização do direito ao desenvolvimento, e

devem assegurar, inter alia, igualdade de oportunidade para todos no acesso aos serviços

de saúde, alimentação, habitação, emprego e distribuição eqüitativa da renda1697. Não por

acaso três dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio dizem respeito diretamente à

saúde: reduzir a mortalidade infantil1698; melhorar a saúde materna1699; combater o

HIV/AIDS, a malária e outras doenças1700.

O direito à saúde deve ser considerado, também, um importante elemento do objeto do

direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas. Caso esses povos não usufruam

condições adequadas de saúde física e mental não lhes será possível exercer livremente

seus demais direitos, como, por exemplo, o direito à autodeterminação, à opção por uma

visão própria de desenvolvimento, à manutenção da cultura e à participação.

Conseqüentemente, soará inútil falar em alargamento das suas possibilidades de escolha.

Porém, deve-se considerar desde logo que para os grupos indígenas a saúde pode significar

                                                          
1696 Preâmbulo da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
1697 Artigo 8º, §1.
1698 Objetivo 4.
1699 Objetivo 5.
1700 Objetivo 6.
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algo mais do que a mera ausência de doenças, ganhando uma conotação espiritual e

social1701, e a liberdade e a possibilidade de escolha desse modo de pensar e de viver

devem ser respeitadas como conseqüências do seu direito ao desenvolvimento.

Além disso, é preciso ponderar que a introdução de medicamentos industrializados e/ou de

tratamentos modernos não só podem causar danos à saúde dos membros de comunidades

indígenas, cujas características físicas e biológicas são normalmente distintas, às vezes

únicas, pelo fato dessas pessoas permanecerem isoladas ou manterem pouco contato com o

restante da sociedade1702, como também podem ser devastadores para o conjunto de

crenças e tradições daquele povo.

Como se sabe, as doenças adquiridas pelo mero contato com os não-índios foram e

continuam sendo uma das mais contundentes causas de mortalidade indígena na América

desde a chegada dos primeiros europeus. Assim, em relação aos povos em estado de

isolamento, a melhor forma de preservação da sua saúde pode ser simplesmente deixá-los

nessa condição, privilegiando o princípio do não-contato. Por outro lado, mesmo no que

concerne a grupos que já possuem com algum contato, é possível que portem

características biológicas próprias que provoquem alterações nas respostas aos tratamentos

e medicamentos da biomedicina tradicional.

A possibilidade de danos à cultura pela introdução de métodos medicinais estranhos não

pode ser desconsiderada. Nas sociedades indígenas em geral acredita-se que as doenças

podem ser causadas por aspectos naturais, sociais e sobrenaturais, como ventos, árvores,

espíritos, quebras de tabus alimentares, ou até mesmo por fenômenos ligados à sociedade

                                                          
1701 É o que ocorre, por exemplo, em relação aos índios Mohawks do Território de Akwesasne, no Canadá:
“Health, then, has many definitions for the Mohawk people of Akwesasne. Health is spiritual. Health is
rooted in the heart of the culture. Health is based on peaceful, sustainable relationships with other peoples
including family, community, Nation, the natural world, and spiritual beings. Health is supported by the solid
foundation of a healthy natural world” (ARQUETTE, Mary, COLE, Maxine, COOK, Katsi, LAFRANCE,
Brenda, PETERS, Margaret, RANSOM, James, SARGENT, Elvera, SMOKE, Vivian, STAIRS, Arlene.
Holistic Risk-Based Environmental Decision Making: A Native Perspective. In Environmental Health
Perspectives, v. 110, n. S2, Cary, U.S. government, Abril de 2002, pp. 259–264).
1702 O fato de muitas das comunidades formadas por índios permanecerem isoladas ou manterem pouco
contato com o restante da sociedade as tornam particularmente interessantes para fins de pesquisa científica,
pois constituem grupos humanos com índice muito baixo de interferências externas, seja sob o ponto de vista
da miscigenação biológica seja no que concerne aos seus hábitos culturais. Isso se reflete particularmente na
pesquisa genética, porque as populações indígenas “tendem a ser geograficamente bem delimitadas e seus
membros compartilharem de uma história biológica em comum. Ainda mais importante, geralmente
descendem de um pequeno número de fundadores, sendo portanto geneticamente mais homogêneas”
(COIMBRA JR., Carlos E. A., SANTOS, Ricardo Ventura. Ética e pesquisa biomédica em sociedades
indígenas do Brasil. In Caderno de Saúde Pública. Rio de Janeiro, n.º 12. Vol 3, jul.,/set., 1996, p. 422).
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majoritária, como aviões passando pelo céu1703. Assim, as doenças são tratadas através de

métodos próprios, relacionados à questão religiosa e incluídos no conjunto de práticas

denominado xamanismo. Os xamãs ou pajés realizam curas e zelam pelo bem-estar geral

da comunidade, servindo de intermediários entre o social e o sobrenatural, protegendo a

todos contra os espíritos do mal e as doenças e contribuindo, através de rituais e

cerimônias, para boas colheitas e caçadas, dentre outras funções1704. Some-se a isso o fato

de que nem sempre a morte tem para a cultura indígena, o mesmo significado que assume

na sociedade dominante1705.

Também é preciso pontuar que alguns problemas de saúde podem estar diretamente

relacionados a questões culturais decorrentes de um contato interétnico assimétrico ao qual

os povos indígenas são submetidos. Processos culturalmente depreciativos, como a

colonized consciousness ou a consciência infeliz, podem levar à erosão da auto-estima e da

identidade indígena, provocando, por exemplo, altos índices de depressão, alcoolismo, uso

de drogas e suicídio, males estes que também podem aparecer por força de qualquer forma

de distanciamento da cultura originária, como a transfiguração étnica estudada por Darcy

Ribeiro1706.

A perda das terras tradicionais e o ingresso nas camadas mais pobres e miseráveis da

população como resultado do processo de integração, podem ser fatores extremamente

negativos para a saúde dos povos indígenas. Os seus integrantes ficam privados dos seus

                                                          
1703 FOLLÉR, Maj-Lis. Intermedicalidade: a zona de contato criada por povos indígenas e profissionais de
saúde. In LANGDON, Ester Jean, GARNELO, Luiza (orgs.). Saúde dos Povos Indígenas: reflexões sobre
antropologia participativa. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2004, p. 136; RAMOS, Alcida Rita. Sociedades
Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 82-83.
1704 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 80-83;
MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp. 198-
202. Para uma descrição da medicina indígena dos índios do Xingu, vide VILLAS-BOAS, Orlando. A arte
dos pajés: impressões sobre o universo espiritual do índio xinguano. 1ª reimpressão. São Paulo: Globo,
2000, pp. 47-74.
1705 Sobre o tema, em relação à cultura dos índios Bororo, vide RIBEIRO, Darcy. Os Índios e a Civilização.
7a edição brasileira. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1996, p. 444. O xamanismo e os cerimoniais
fúnebres Bororo foram duramente combatidos por missionários e até mesmo pelo Serviço de Proteção ao
Índio no Brasil (pp. 446-447). Claude Lévi-Strauss também estudou a questão da vida e da morte e os rituais
fúnebres dos índios Bororo, tendo registrado que eles “consideram que sua forma humana é transitória: entre
a de um peixe (com cujo nome se denominam) e a da arara (com cuja aparência concluirão seu ciclo de
tansmigrações)” (LÉVI-STRAUSS Claude. Tristes Trópicos. 6ª reimpressão. São Paulo: Companhia das
Letras, 1996, pp. 219-220).
1706 Em relação aos Xokleng do Brasil, aquele autor anotou que “Em sua vida de índios civilizados, a
embriaguez é praticamente a única fonte de prazer comparável à que lhes proporcionava a cultura tribal”
(RIBEIRO, Darcy. Os Índios e a Civilização. 7a edição brasileira. São Paulo: Editora Companhia das Letras,
1996, p. 456). O mesmo autor, ainda naquela obra, menciona verossímeis relatos de mortes decorrentes de
atos de vontade própria e provocadas pelo desgosto de viver diante da desagregação do mundo cultural
indígena no Brasil e na Melanésia (pp. 435-436).
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meios tradicionais de sobrevivência e de produção econômica e, além disso, têm

dificuldades em se adaptar aos padrões de trabalho e obtenção de renda da sociedade

dominante. Isso têm levado muitas vezes a problemas graves de saúde, como, por exemplo,

elevadas taxas de desnutrição infantil e de contaminação por força de consumo de produtos

inadequados, catados nos restos das grandes cidades.

Todos esses últimos aspectos acima citados violam o princípio da dignidade da pessoa

humana e, além disso, são responsáveis pela diminuição da expectativa de vida de muitos

grupos indígenas, o que, obviamente, tem um impacto negativo muito grande nos seus

índices de desenvolvimento humano1707.

Por tudo isso, as questões relativas à saúde indígena merecem um cuidado especial, pois

devem ser objeto de políticas próprias, com aspectos diferenciados em relação ao que o

Estado oferece às demais pessoas. Não se trata, portanto, de apenas garantir aos índios os

mesmos direitos da população em geral, mas sim de construir um sistema próprio que

considere todas as peculiaridades físicas e culturais envolvidas.

Nesse quadrante, a Convenção nº 169 da OIT dispõe que a melhoria das condições de

saúde dos povos indígenas e tribais deverá, com sua participação e cooperação, ser

prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões que habitam, bem

como que os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões deverão ser

elaborados de forma a promover essa melhoria1708. Diz, ainda, que os governos deverão

zelar para que estejam à disposição desses povos serviços de saúde adequados ou deverão

lhes proporcionar meios que lhes permitam organizar e prestar esses serviços sob sua

própria responsabilidade e controle, a fim de gozarem do nível máximo possível de saúde

física e mental1709. Estipula, também, que os serviços de saúde deverão ser organizados, na

medida do possível, em nível comunitário e deverão ser planejados e administrados em

cooperação com os povos indígenas e tribais, levando em conta suas condições

econômicas, geográficas, sociais e culturais, bem como seus métodos de prevenção,

práticas curativas e medicamentos tradicionais1710. Ainda nos termos da Convenção nº 169

                                                          
1707 No Brasil, para um quadro sobre questões relativas à desnutrição, suicídio, uso de drogas, fome, e outros
fatos que assolam os índios, vide importante estudo sobre os índios Guarani-kaiowá, Guarani-Nhandeva e
Terena da reserva Francisco Horta de Barbosa, próxima à cidade de Dourados no Estado do Mato Grosso do
Sul (MARTINS, Tatiana Azambuja Ujacow. Direito ao pão novo: o princípio da dignidade da pessoa
humana e a efetivação do direito indígena. São Paulo: Editora Pilares, 2005, especialmente pp. 190-219).
1708 Artigo 7°, §2.
1709 Artigo 25, § 1°.
1710 Artigo 25, § 2°.
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da OIT, o sistema de assistência médica deverá dar preferência à formação e ao emprego

de pessoal de saúde da comunidade local e centrar-se no atendimento primário, mantendo

ao mesmo tempo estreita ligação com os demais níveis de assistência à saúde1711.

Finalmente, a prestação dos serviços de saúde deverá ser coordenada com as demais

medidas econômicas e culturais adotadas no país1712.

Também a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas cuida do tema. Garante que os

povos indígenas têm o direito de determinar e elaborar prioridades e estratégias para o

exercício do seu direito ao desenvolvimento, e, em especial, o direito de participar

ativamente da elaboração e da determinação dos programas de saúde, habitação e demais

programas econômicos e sociais que lhes afetem, bem como de, na medida do possível,

administrar esses programas por meio de suas próprias instituições1713. Assenta, também,

que os povos indígenas têm o direito de utilizar seus medicamentos tradicionais e de

manter suas práticas de saúde, incluindo a conservação de suas plantas, animais e minerais

de interesse vital do ponto de vista médico, sem prejuízo dos índios terem também o direito

ao acesso, sem qualquer discriminação, a todos os serviços sociais e de saúde1714. A

Declaração assegurou ademais o direito dos indígenas usufruírem, por igual, do mais alto

nível possível de saúde física e mental, determinando que os Estados tomem as medidas

que forem necessárias para alcançar progressivamente a plena realização deste direito1715.

As questões relativas à saúde indígena foram objeto de extenso estudo na ONU, no bojo do

Relatório Cobo, no qual são examinados, dentre outros tópicos, os problemas relativos à

sua implementação e a importância dos fatores sócio-culturais1716. Dentre os problemas

identificados podem ser citados1717: a) o fato de que as taxas de mortalidade são muito

mais altas nas populações indígenas do que nos demais grupos que vivem nas mesmas

áreas; b) a identificação de casos de discriminação de jure em setores relacionados à saúde

e aos serviços sociais, tais como restrições à venda o ao consumo de álcool ou à

possibilidade de receber assistência governamental; c) a situação atual de inadequação da

dieta indígena, mais deficiente que a de outros setores da sociedade; d) a falta de estudos

adequados sobre as práticas médicas e as medicinas tradicionais indígenas, as quais foram

                                                          
1711 Artigo 25, § 3°.
1712 Artigo 25, § 4°.
1713 Artigo 23.
1714 Artigo 24, § 1°.
1715 Artigo 24, § 2°.
1716 E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.5.
1717 E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, §§ 54-60.
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repudiadas e excluídas dos esforços estatais de promoção dos serviços básicos de saúde.

Diante desse quadro, as conclusões do citado relatório trouxeram muitas sugestões e

recomendações sobre a questão da saúde indígena1718.

Um desafio específico em termos de saúde indígena, que se relaciona com o último

problema citado no parágrafo anterior, é a questão da intermedicalidade, ou seja, do

contato entre os profissionais tradicionais da área de saúde e os xamãs indígenas1719. É

preciso encontrar um equilíbrio delicado e adequado entre os avanços tecnológicos da

medicina moderna, também chamada de biomedicina, e as práticas medicinais indígenas,

as quais integram a etnomedicina e podem envolver ao mesmo tempo conhecimentos

tradicionais e práticas religiosas, como visto. Esse conflito pode simbolizar com plena

potencialidade as tensões de cunho etnocêntrico surgidas a partir do contato entre a

sociedade dominante e os povos indígenas. É o que ocorre, por exemplo, quando de

imediato se busca negar qualquer valor às práticas medicinais indígenas por serem

supostamente primitivas e desprovidas de embasamento científico1720. Esse raciocínio

obviamente parte de premissas etnocêntricas, segundo as quais os tratamentos de saúde

convencionais são necessariamente melhores e mais eficazes do que aqueles realizados no

bojo da cultura e dos saberes indígenas. Embora isso possa ser verdade em boa parte dos

casos, não se trata de uma conclusão absoluta, cabendo lembrar não só que há

medicamentos da indústria farmacêutica moderna que foram desenvolvidos a partir da

constatação da eficácia de tratamentos populares ou tradicionais, inclusive indígenas, bem

como que existem os denominados xamãs modernos que atendem pessoas não-índias,

alguns dos quais inclusive moram nas cidades1721. A intermedicalidade é uma das faces do

fenômeno da interculturalidade, e, como tal, produz transformações externas de parte a

parte nas culturas em contato. Assim, observam-se processos de difusão, ou empréstimo

cultural, a exemplo da utilização pelos índios de aspirinas em meio a remédios caseiros

tradicionais, ou da utilização pelos não-índios de plantas medicinais em conjunto com

                                                          
1718 E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, §§ 413-425.
1719 Sobre o tema, vide FOLLÉR, Maj-Lis. Intermedicalidade: a zona de contato criada por povos indígenas
e profissionais de saúde. In LANGDON, Ester Jean, GARNELO, Luiza (orgs.). Saúde dos Povos Indígenas:
reflexões sobre antropologia participativa. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2004, pp. 129-147.
1720 Uma outra questão, também importante, revela uma face diversa dos problemas derivados do contato
intercultural mencionado. Trata-se da apropriação, especialmente com finalidade econômica, dos tratamentos
medicinais indígenas baseados nos seus conhecimentos tradicionais, por parte de pessoas físicas ou jurídicas
integrantes da parcela majoritária, tema esse que será tratado mais adiante.
1721 FOLLÉR, Maj-Lis. Intermedicalidade: a zona de contato criada por povos indígenas e profissionais de
saúde. In LANGDON, Ester Jean, GARNELO, Luiza (orgs.). Saúde dos Povos Indígenas: reflexões sobre
antropologia participativa. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2004, p. 137.
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produtos famacêuticos para combater a cólera. Há, assim, simultaneidade nesse encontro

de discursos médicos distintos1722.

Além disso, não é possível dissociar a cura das doenças das crenças e da cultura tradicional

indígena. Isso significa que o bem-estar geral da comunidade indígena depende de uma

série de fatores, e, portanto, não pode ser medido apenas pelo critério objetivo de combate

e cura de doenças. Deve caber ao próprio grupo indígena em questão e às pessoas que o

compõem decidir, com base na sua autodeterminação, quais as práticas e medicamentos da

biomedicina moderna que devem ser introduzidas, bem como o modo pelo qual se dará

esse processo. É preciso, porém, garantir não só a possibilidade de opção do grupo, mas,

também, das pessoas que o integram, individualmente consideradas.

O quanto acima exposto indica que o direito à saúde dos povos indígenas abrange um

duplo aspecto: a) o direito à medicina convencional, o que importa no direito ao acesso aos

métodos, conhecimentos, medicamentos e instrumentos de cura e prevenção disponíveis na

sociedade majoritária; e b) o direito à etnomedicina, ou seja, a terem e manterem os seus

métodos, conhecimentos, medicamentos e instrumentos próprios de cura e prevenção.

Seria adequado que o índice de desenvolvimento humano dessas comunidades refletisse

ambos os aspectos desse direito, o que não ocorre1723.

2.6.3.8. O direito à educação

Em sentido amplo a educação pode ser compreendida como o processo de

desenvolvimento das capacidades e faculdades humanas, envolvendo o conjunto de

experiências, conhecimentos e aprendizados adquiridos pela pessoa por toda a sua vida e

que ajudam a formar a sua cosmovisão, a sua personalidade e a sua identidade. A educação

se relaciona com a condição de ser racional do Homem, o que o faz único da natureza1724.

                                                          
1722 FOLLÉR, Maj-Lis. Intermedicalidade: a zona de contato criada por povos indígenas e profissionais de
saúde. In LANGDON, Ester Jean, GARNELO, Luiza (orgs.). Saúde dos Povos Indígenas: reflexões sobre
antropologia participativa. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2004, pp. 136-137.
1723 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. A saúde como cultura, a cultura como direito. In Revista de
Direito Sanitário, vol. 9, n° 3, nov. 2008 / fev. 2009, São Paulo, Núcleo de Pesquisas em Direito Sanitário da
USP, pp. 109-114.
1724 Conforme Rousseau, “está bem demonstrado que o macaco não é uma variedade do Homem, não só
porque ele carece da faculdade de falar, mas sobretudo porque temos certeza de que sua espécie não tem a
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A consciência que o ser humano tem da sociedade em que vive, do papel que exerce na

mesma e das decisões que deve tomar depende largamente desse processo. Por isso, a

plena liberdade do ser humano depende da educação. Em termos mais estritos, a noção de

educação pode se aproximar do ensino formal, que normalmente é uma parte importante

desse processo.

A ausência de educação pode fazer com que a pessoa não seja capaz de compreender o

mundo em que vive e de tomar decisões adequadas a respeito do mesmo, nem tampouco de

ter consciência dos seus direitos. Não é à toa que a Declaração Universal dos Diretos

Humanos logo no seu preâmbulo pede que cada indivíduo e cada órgão da sociedade se

esforce, através do ensino e da educação, para promover o respeito àqueles direitos e

liberdades, que representam o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as

nações.

O mesmo documento prevê também que toda pessoa tem direito à instrução, que será

gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais, bem como que a instrução

elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional, de sua vez, será acessível a

todos, bem como a instrução superior, esta última baseada no mérito1725. Ainda conforme a

Declaração Universal, a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da

personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas

liberdades fundamentais, promovendo a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas

as nações e grupos raciais ou religiosos, exercendo papel coadjuvante em relação às

atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz1726. Finalmente, assegura que

os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a

seus filhos1727.

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de sua vez, também

traz diversas provisões a respeito da educação, reconhecida como um direito de todos que

deverá ter como objetivo o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido

de sua dignidade, assim como fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades

fundamentais. Além disso, a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar

                                                                                                                                                                               
faculdade de aperfeiçoar-se, que é a característica específica da espécie humana” (ROUSSEAU, Jean-
Jacques. Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade Entre os Homens. 2ª edição. São
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 313).
1725 Artigo 26, § 1º.
1726 Artigo 26, § 2º.
1727 Artigo 26, § 3º.
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efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade

entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as

atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz1728. O Pacto citado também

dispõe sobre: a gratuidade e a obrigatoriedade da educação primária1729; a generalização e

a progressiva gratuidade da educação secundária e da educação superior1730; o fomento e a

intensificação, na medida do possível, da educação de base para as pessoas que não

receberam ou não concluíram a educação primaria1731; o desenvolvimento de uma rede

escolar em todos os níveis de ensino, com a implementação de um sistema adequado de

bolsas de estudo e a melhoria contínua das condições materiais do corpo docente1732.

Prevê, ainda, a liberdade dos pais ou dos tutores legais de escolher para seus filhos escolas

distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas e de fazer com que seus filhos

venham a receber educação religiosa ou moral que esteja de acordo com suas próprias

convicções1733. Estipula, finalmente, a liberdade de indivíduos e de entidades de criar e

dirigir instituições de ensino1734.

Outros documentos internacionais fazem referência expressa ou implícita ao direito à

educação, como, por exemplo, o Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos1735, a

Declaração das Nações Unidas Sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação Racial1736, a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as

Formas de Discriminação Racial1737, a Convenção Relativa à Luta Contra a

Discriminação no Campo do Ensino1738.

Como se nota facilmente, o alargamento das possibilidades de escolha e a expansão das

liberdades reais que as pessoas desfrutam1739 são diretamente relacionados à capacidade

de compreender o mundo em que se vive e tomar decisões a seu respeito com base no

pleno exercício de sua ação racional. Adquirir conhecimentos é uma das condições

                                                          
1728 Artigo 13, § 1º.
1729 Artigos 13, § 2º, “a”, e 14.
1730 Artigo 13, § 2º, “b” e “c”.
1731 Artigo 13, § 2º, “d”.
1732 Artigo 13, § 2º, “e”.
1733 Artigo 13, § 3º.
1734 Artigo 13, § 4º.
1735 Referência implícita no artigo 27.
1736 Resolução n° 1.904 (XVIII) da Assembléia Geral, de 20 de dezembro de 1963. Vide especialmente os
artigos 3° e 8°.
1737 Artigo 5°, letra “e”, V.
1738 Adotada a 14 de dezembro de 1960, pela Conferência Geral da UNESCO, em sua 11ª sessão, reunida em
Paris de 14 de novembro à 15 de dezembro de 1960. No Brasil foi objeto do Decreto presidencial nº 63.223,
de 6 de setembro de 1968. Vide a respeito: ED/2003/CONV/H/1.
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necessárias à capacitação para efetuar escolhas adequadas e verdadeiramente livres. Em

outras palavras, a educação pode proporcionar melhores condições para as pessoas

exercerem livremente suas opções. Logo, é evidente e intenso o vínculo entre

desenvolvimento humano e educação. Tanto é assim que um dos fatores utilizados na

composição do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – é uma medida que depende

objetivamente da educação, a qual considera as taxas de analfabetismo e de matrícula em

todos os níveis de ensino.

Conforme a Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento, os Estados devem tomar, em

nível nacional, todas as medidas necessárias para a realização do direito ao

desenvolvimento, e devem assegurar, inter alia, igualdade de oportunidade para todos no

acesso à educação1740. Dentre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio encontramos o

de nº 2, que é atingir a universalidade do ensino básico.

O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas também tem como um dos

elementos do seu objeto o direito à educação. Saliente-se, desde logo, que apesar do

reconhecimento universal desse direito os povos indígenas ainda não o desfrutam em sua

plenitude. Isso é facilmente constatado a partir do fato de que as taxas de analfabetismo, o

nível de instrução e o acesso às instituições de ensino, especialmente as de nível médio e

superior, tendem a ser piores nas comunidades indígenas do que no restante da

população1741. Assim, o objetivo da universalidade do ensino básico previsto na

Declaração do Milênio é uma realidade muito mais distante das comunidades indígenas1742.

Disso resulta a especial atenção que o tema deve merecer dos Estados em geral e dos

órgãos das Nações Unidas.

A educação é um poderoso instrumento para a efetivação do direito ao desenvolvimento

das comunidades indígenas porque facilita o caminho para que esses grupos possam sair da

exclusão e da pobreza nas quais foram imersos pelo processo histórico. Trata-se, em todos

os seus níveis, de uma grande aliada para que a integração não resulte em processos de

assimilação ou de transfiguração étnica.

                                                                                                                                                                               
1739 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 17.
1740 Artigo 8º, §1.
1741 E/CN.4/2005/88, § 84.
1742 “The information assembled by the Special Rapporteur also reveals that the goal of enabling all
indigenous children to attend and complete primary school is unfortunately far from universal fulfilment. The
supply of educational services for indigenous children is generally below the recommended minimum”
(A/60/358, § 51).
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Quando algum grau de integração for desejado pela maior parte das comunidades

indígenas, a educação pode cumprir relevantes funções, dentre as quais a de auxiliar não só

a compreensão adequada da sociedade majoritária, mas, também, o empoderamento e a

tomada de decisões dos povos indígenas. Como já referenciado quando tratamos da opção

por um modelo próprio de desenvolvimento, segundo Antônio Armando Ulian do Lago

Albuquerque a atual organização dos povos indígenas em movimentos sociais, associações

e ONG’s, somada à existência de um grande número de lideranças capacitadas através da

educação superior específica indígena, são importantes fatores para impedir a dissolução

indígena no todo social homogêneo e para possibilitam o enfrentamento de políticas

estatais que possam resultar na descaracterização da cultura indígena e na obstrução de um

desenvolvimento econômico diferenciado e específico1743. Roberto Cardoso de Oliveira

observou um processo de modernização das comunidades indígenas em países como

México e Brasil, destacando a existência de novas gerações com elevados índices de

alfabetização, fato este que, segundo seu entendimento, é um bom indicador do que é ser

um índio moderno e contribui para a formação de uma elite indígena que lidera a luta não

só por ganhos materiais, mas, também, pela cidadania e pela respeitabilidade de si

mesmos, de seus valores e das suas formas de ver o mundo. Essa mudança é favorável ao

etnodesenvolvimento, na medida em que diminui o abismo semântico (semantical gap) e

cultural (cultural gap) entre a burocracia do Estado-Nação e a comunidade indígena1744.

Vale lembrar, ainda, que alguns dos avanços obtidos na questão indígena nos Estados

Unidos da América a partir da década de 90 do último século devem-se, ao menos

parcialmente, à capacitação de advogados indígenas, para o que concorreram

decisivamente programas elaborados e desenvolvidos em universidades1745. Dessa forma, o

acesso aos níveis mais elevados do ensino é um fator chave para a implementação do

direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, não só no que concerne à redução

da pobreza como também em relação às demais projeções da noção de

desenvolvimento1746.

                                                          
1743 ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação
dos povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 76.
1744 OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Caminhos da Identidade: ensaios sobre etnicidade e multiculturalismo.
São Paulo: Editora UNESP, 2006, pp. 52-53.
1745 A exemplo do American Indian Law Center, da Universidade do Novo México (cf. STRICKLAND,
Rennard J. Verbete Native Americans. In HALL, Kermit L. (ed.). The Oxford Companion to the Supreme
Court of the United States. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 579).
1746 “If poverty reduction policies are to have a long-term impact, progress in primary education is not
sufficient; efforts must also be augmented in the areas of secondary and higher education. (…) Such an
approach can greatly help to ensure that new generations of indigenous children and youth are not excluded
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A importância da educação para os índios tem sido objeto de diversos estudos no âmbito

das Nações Unidas, valendo destacar, mais uma vez, o Relatório Cobo. Conforme as

conclusões daquele trabalho, o direito das populações indígenas à educação não se

encontra adequadamente garantido nem realmente vigente, sublinhando que com

freqüência os Estados desconhecem a educação tradicional indígena segundo seus

processos educativos próprios e desejam em muitos casos deliberadamente o seu abandono

e a sua substituição por processos de educação formal. Assim, embora tenha ocorrido uma

melhoria no que concerne ao acesso efetivo dos povos indígenas ao sistema de educação

pública em todos os seus níveis, esse tipo de modelo continua mostrando em maior ou

menor grau uma marcada tendência em desindigenizar o indígena, o que representa uma

clara agressão à cultura e à forma de vida daqueles grupos1747. O estudo apontou, ainda,

diversas dificuldades na implementação do direito à educação dos grupos indígenas em

diversos países, dentre os quais: a) a falta de escolas na comunidade indígena ou próximo a

ela; b) a inexistência de professores com o necessário conhecimento da língua e da cultura

indígena, ou, quando existem, são em número insuficiente; c) em muitos casos não são

oferecidas condições para que se possa aprender a ler e a escrever na língua materna

indígena ou naquela que predomine na área na qual está situada a comunidade; d) a

ausência de ênfase no ensino da cultura indígena e da informação sobre a mesma; e) a falta

de medidas adequadas para impedir os efeitos alienantes da presença na escola indígena da

cultura da sociedade dominante, sendo que em muitos casos persiste uma busca deliberada

da substituição da cultura indígena através da escola; f) a ausência de cuidados para não

tornar a língua materna alheia ao aluno quando lhe é ensinado o idioma oficial, o que é

feito deliberadamente em muitos casos; g) a inadequação ou insuficiência dos programas

de ajuda ao educando indígena em relação a uniformes escolares, bolsas, alojamento,

transporte, etc1748. Também apontou não só a inadequação do material escolar indígena

como, também, do material escolar dos não-índios, que muitas vezes trazem referências

ofensivas ou inexatas sobre sua cultura, história e tradições1749. O relatório mencionou,

ainda, a falta de oportunidade para a participação indígena nas instituições docentes

estatais e a inexistência de instituições docentes independentes indígenas1750. A partir desse

                                                                                                                                                                               
from the benefits of economic, social and human development to which they are entitled and to which they
would have access were they not actively or passively denied the full enjoyment of all their human rights”
(A/60/358, §§ 54-55).
1747 E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, § 97.
1748 E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, §§ 89-92.
1749 E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, §§ 98-107.
1750 E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, §§ 108-113.
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contexto foram elaboradas diversas recomendações e sugestões aos países e aos

organismos internacionais1751.

Através da Convenção dos Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral das

Nações Unidas em 20 de Novembro de 19891752, os Estados-membros signatários

reconhecem que a educação da criança deve ser orientada, dentre outros princípios, no

sentido de imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao

seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside, aos do eventual

país de origem e aos das civilizações diferentes da sua, bem como de preparar a criança

para assumir uma vida responsável em uma sociedade livre, com espírito de compressão,

paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos,

nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena1753. Além disso, prevê expressamente

que nos Estados Membros onde existam minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, ou

pessoas de origem indígena, não será negado a uma criança que pertença a tais minorias ou

que seja indígena o direito de, em comunidade com os demais membros de seu grupo, ter

sua própria cultura, professar e praticar sua própria religião ou utilizar seu próprio

idioma1754.

Os estudos realizados pelas Nações Unidas influenciaram ainda a redação da Convenção nº

169 da OIT, a qual trouxe diversas previsões sobre o direito à educação dos povos

indígenas. Previu que a melhoria das condições de educação dos povos indígenas e tribais

deverá contar com sua participação e cooperação, sendo considerada prioritária nos planos

de desenvolvimento econômico global das regiões que habitam e refletindo-se ainda na

elaboração dos projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões1755. Estabeleceu

também a necessidade de adoção de medidas para garantir aos membros dos povos

indígenas e tribais a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis pelo menos

em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional1756. Sobre os

programas e serviços de educação destinados a esses povos, determinou que deverão ser

desenvolvidos e aplicados em cooperação com eles, a fim de atender a suas necessidades

                                                          
1751 E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, §§ 428-457.
1752 No Brasil foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n° 28, de 14 de
setembro de 1990. O governo brasileiro ratificou a referida Convenção em 24 de setembro de 1990, tendo a
mesma entrado em vigor para o Brasil em 23 de outubro de 1990. Finalmente, foi objeto do decreto
presidencial n° 99.710, de 21 de novembro de 1990.
1753 Art. 29, “§1, “c” e “d”.
1754 Art. 30.
1755 Artigo 7° § 2°.
1756 Artigo 26.
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particulares, e deverão abranger sua história, seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas

de valores e, mais ainda, suas aspirações sociais, econômicas e culturais1757. Ademais, a

autoridade competente deverá assegurar a formação de membros desses povos e a sua

participação na formulação e na execução dos programas de educação, com vistas, quando

for o caso, a transferir progressivamente aos povos indígenas e tribais a responsabilidade

pela realização desses programas1758. Além disso, afirmou que os governos devem

reconhecer o direito desses povos de criar suas próprias instituições e sistemas de

educação, desde que essas instituições observem as normas mínimas estabelecidas pela

autoridade competente em consulta com os povos envolvidos, facilitando os recursos

apropriados para essa finalidade1759.

A Convenção também estabeleceu que as crianças dos povos indígenas e tribais devem

aprender a ler e a escrever na sua própria língua indígena ou na língua mais comumente

falada no seu grupo, e, quando isso não for possível, as autoridades competentes deverão

consultar esses povos com vistas à adoção de medidas que permitam alcançar esse

objetivo1760. Consignou não só que deverão ser adotadas medidas adequadas para assegurar

que esses povos tenham a oportunidade de dominar a língua nacional ou uma das línguas

oficiais do país1761, mas, também, que outras disposições deverão ser adotadas para

preservar e promover o desenvolvimento e a prática das suas línguas nativas1762. Uma outra

importante previsão daquele documento é no sentido de que um dos objetivos da educação

de crianças dos povos indígenas e tribais deverá ser o de lhes ministrar conhecimentos

gerais e aptidões que lhes permitam participar plenamente e em condições de igualdade na

vida de sua própria comunidade e na da comunidade nacional1763. Finalmente, determinou

que os governos devem adotar medidas para que esses povos, de acordo com suas tradições

e culturas, tenham conhecimento de seus direitos e obrigações, especialmente quanto a

trabalho, possibilidades econômicas, questões de educação e saúde, serviços sociais e

direitos decorrentes do seu texto, o que deve ser feito, caso necessário, por meio de

                                                          
1757 Artigo 27, § 1°.
1758 Artigo 27, § 2°.
1759 Artigo 27, § 3°.
1760 Artigo 28, § 1°.
1761 Artigo 28, § 2°.
1762 Artigo 28, § 3°.
1763 Artigo 29.



452

traduções escritas e com a utilização dos meios de comunicação de massa nas línguas

respectivas1764.

Como se nota, esse instrumento do sistema internacional de proteção aos direitos humanos

produziu um quadro normativo muito positivo em termos de educação dos povos

indígenas, mas isso não significa que esses direitos tenham sido satisfatoriamente

observados pelos paises em geral. Nesse contexto, o Escritório do Alto Comissariado das

Nações Unidas para os Direitos Humanos e a UNESCO realizaram, em 2004, um

seminário para debater especificamente a questão da educação das coletividades indígenas,

contando com a presença de mais de 60 peritos no tema, representantes de governos,

professores universitários e representantes de organizações não-governamentais. Na

ocasião os peritos reconheceram que houve vários progressos, porém identificaram que

persistem diversas situações preocupantes sobre o acesso dos povos indígenas a uma

educação de qualidade em todos os níveis, bem como apontaram alguns dos obstáculos que

devem ser enfrentados para que aqueles grupos possam desfrutar de uma educação

culturalmente apropriada. Observaram, em particular, que nem sempre é respeitada a

diversidade cultural dos povos indígenas, e que a discriminação e a xenofobia seguem

sendo o principal impedimento para que os povos indígenas gozem do direito à educação

em todas as regiões do mundo1765. Diante disso, foram feitas recomendações aos governos,

aos órgãos, organismos especializados e mecanismos de direitos humanos das Nações

Unidas e aos povos indígenas1766.

A Reunião de Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social realizada em Copenhagen

em 1995 fez constar no Sexto Compromisso da Declaração e Programa de Ação respectiva

a obrigação de reconhecer e apoiar o direito dos grupos indígenas à educação, de maneira a

atender às suas necessidades, aspirações e culturas específicas1767.

Diante da importância do tema para o pleno gozo de todos os direitos humanos, o Relator

Especial das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos e das liberdades

fundamentais dos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, resolveu dedicar seu quarto informe

anual especificamente sobre a educação. Nele, fez constar que a educação é um

instrumento indispensável para que a humanidade possa alcançar os ideais de paz,

                                                          
1764 Artigo 30, §§ 1° e 2°.
1765 E/CN.4/2005/88/Add.4, §§ 7°, 8°, 10.
1766 E/CN.4/2005/88/Add.4, §§ 11-37.
1767 A/CONF.166/9, § 28, Commitment 6, “g”.
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liberdade e justiça social, estando ainda a serviço de um desenvolvimento humano mais

harmonioso e genuíno, voltado à diminuição da pobreza, da exclusão, das incompreensões,

das opressões e das guerras1768. Por isso, dentre outros tópicos, recomendou que os

Governos dêem alta prioridade aos objetivos e princípios da educação dos grupos

indígenas e dotem as agências e instituições públicas e privadas dedicadas à promoção

dessa obrigação dos meios materiais, institucionais e intelectuais necessários a esse

desiderato1769.

Seguindo as mesmas linhas básicas da Convenção nº 169 da OIT, a Declaração de Direitos

dos Povos Indígenas também dispôs sobre o tema. Garantiu aos povos indígenas o direito

de estabelecer e controlar seus sistemas e instituições de educação, bem como de oferecer

educação em seus próprios idiomas e em consonância com seus métodos culturais de

ensino e de aprendizagem1770, sem prejuízo do direito dos seus membros, em particular as

crianças, a todos os níveis e formas de educação do Estado, sem qualquer

discriminação1771. Reforçou esse paradigma ao dispor que os Estados adotarão medidas

eficazes, junto com os povos indígenas, para que os indígenas, em particular as crianças,

inclusive as que vivem fora de suas comunidades, tenham acesso, quando possível, à

educação em sua própria cultura e em seu próprio idioma1772.

A Declaração firma, ademais, que os povos indígenas têm o direito de estabelecer seus

próprios meios de informação, em seus próprios idiomas, e de ter acesso a todos os demais

meios de informação não indígenas, sem qualquer discriminação1773, devendo os Estados

não só adotar medidas eficazes para assegurar que os meios de informação públicos

reflitam adequadamente a diversidade cultural indígena, como, ainda, sem prejuízo da

obrigação de assegurar plenamente a liberdade de expressão, incentivar os meios de

comunicação privados a refletirem adequadamente a diversidade cultural indígena1774. Por

fim, estatuiu que os povos indígenas têm o direito de determinar e elaborar prioridades e

estratégias para o exercício do seu direito ao desenvolvimento, inclusive participando

ativamente da elaboração e da determinação dos programas sociais que lhes afetem, dentre

                                                          
1768 E/CN.4/2005/88, § 14.
1769 E/CN.4/2005/88, § 89.
1770 Artigo 14, § 1°.
1771 Artigo 14, § 2°.
1772 Artigo 14, § 3°.
1773 Artigo 16, § 1°.
1774 Artigo 16, § 2°.
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os quais aqueles voltados à educação, podendo, na medida do possível, administrar esses

programas por meio de suas próprias instituições1775.

Como se pode observar a partir de tudo quanto acima exposto, são dois os aspectos

relativos ao direito à educação dos povos indígenas: a) o direito ao ensino escolar

indígena, o qual diz respeito à educação formal, convencional, através dos métodos de

ensino inerentes e consagrados pela cultura majoritária, em igualdade com as demais

pessoas que compõem o Estado no qual se encontram; b) o direito à educação indígena, ou

seja, à utilização dos seus métodos próprios de aprendizagem, os quais têm sido

historicamente responsáveis pela transmissão dos saberes e dos conhecimentos tradicionais

de cada grupo às suas gerações futuras, especialmente por intermédio de processos orais,

de rituais e de mitos, permitindo, assim, a perpetuação da cultura e da identidade indígena.

Seria importante que o índice de desenvolvimento humano, quando aplicado às

comunidades indígenas, refletisse esses dois aspectos do direito à educação desses povos.

O direito à educação, em seu duplo aspecto, é um instrumento-chave para o respeito à

diversidade cultural e para a efetivação de um desenvolvimento eqüitativo e igualitário dos

povos indígenas. Para tanto, é necessário o envolvimento de todos os níveis da sociedade.

Um papel importante cabe aos governos e às próprias instituições de ensino, mas não se

pode esquecer da contribuição de outros setores, como por exemplo, dos meios de

comunicação social, os quais exercem grande influência na educação da população em

geral. É necessário que abordem em suas programações os direitos indígenas a partir de um

marco respeitoso e tolerante, que pregue a igualdade e a não-discriminação1776.

Outro dos principais obstáculos ao pleno gozo do direito à educação é o menosprezo com

que muitas vezes são tratados os idiomas e as culturas indígenas nos sistemas de

educação1777. É essencial, assim, atender a um reclamo histórico dos povos indígenas, o

qual diz respeito à garantia de um ensino bilíngüe e intercultural, através de professores

capacitados e em unidades próprias. Não é à toa que estudos realizados em diversos países,

a exemplo da Bolívia, Brasil, Guatemala, México, Paraguai e Peru, têm demonstrado que

oferecer a grupos minoritários instrução na sua própria língua e com professores próprios é

                                                          
1775 Artigo 23.
1776 E/CN.4/2005/88, § 93.
1777 E/CN.4/2005/88, § 86.
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altamente eficaz, tendo resultado em taxas menores de repetência e de abandono escolar,

bem como em uma maior realização educacional entre as crianças indígenas1778.

Alguns progressos têm sido feitos, mas ainda há enormes desafios a enfrentar. É necessário

vencê-los, pois, como anotou Rodolfo Stavenhagen, a educação adequada às culturas e

valores indígenas é a melhor forma de garantir o direito desses povos à educação, e, além

disso, não implica fechar-se ao mundo exterior e aos desafios da sociedade nacional da

economia global, pois, pelo contrário, esse modelo é visto pelas próprias comunidades

indígenas como um instrumento necessário para o pleno desenvolvimento pessoal, social e

cultural dos povos aborígines1779.

2.6.3.9. O direito à subsistência, ao trabalho e à obtenção de renda

Como decorrência do direito à vida, na sua projeção relativa à existência, todas as pessoas

têm o direito de usufruir as condições e os bens necessários à sua subsistência. Nas

sociedades modernas, industriais e capitalistas, a subsistência é provida basicamente

através do trabalho produtivo, em especial o trabalho assalariado, ou por políticas

públicas de assistência e previdência sociais. Através de um desses mecanismos as

pessoas obtêm a renda financeira necessária para adquirir, no mercado, os bens que

necessitam.

Nesse contexto se insere a discussão sobre a existência ou não de um direito ao trabalho.

A Constituição Francesa de 03 de setembro de 1971, além de incorporar como seu

preâmbulo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, trouxe um rol de

direitos próprios no qual se encontravam inseridos alguns que podem ser considerados os

primeiros direitos humanos de natureza social da História1780. A citada Constituição criou

um estabelecimento geral de assistência pública, com o objetivo de educar as crianças

abandonadas, ajudar os enfermos pobres e fornecer trabalho aos pobres válidos que não

                                                          
1778 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004.
Queluz: Mensagem, 2004, p. 61. A partir da p. 61 há muitos dados sobre a educação bilíngüe.
1779 E/CN.4/2005/88, § 88.
1780 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 148-149.
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tenham podido encontrá-lo1781. Nascia aí o arcabouço normativo que viria a tratar do

direito ao trabalho, o qual, durante os debates que antecederam a Constituição Francesa de

1848, chegou a ser tratado por Adolfo Thiers como uma heresia, uma falsa teoria que a

experiência já teria condenado e que terminaria por acabar com o espírito da economia.

Ainda na mesma ocasião o direito ao trabalho encontrou também a oposição de Alexis de

Tocqueville, o qual o tratava como uma ameaça que faria com que o Estado se tornasse

proprietário de todos os bens e fosse implantado o comunismo1782.

Isso não impediu que se firmasse a idéia de que existe um direito ao trabalho e que o

mesmo se trata de um direito humano fundamental por meio do qual o ser humano não só

tem acesso à renda necessária à aquisição dos bens indispensáveis à sua subsistência, à sua

dignidade e ao seu bem-estar como, também, dá a sua parcela de contribuição para a

sociedade e aufere, assim, um maior grau de auto-estima e de sentimento de valor próprio.

Fábio Konder Comparato anota que em 1919 a Constituição Alemã de Weimar claramente

o previu no seu artigo 163, por força do qual se instituiu o dever do Estado de desenvolver

uma política de pleno emprego1783. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi

bastante explícita em relação ao direito ao trabalho e a outros direitos decorrentes das

relações trabalhistas, os quais viriam a formar o direito do trabalho. Assim, garantiu que

toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego1784, afirmando, ainda, que toda

pessoa, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho e a uma

remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência

compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios

de proteção social1785. A Declaração ajuntou também direitos concernentes ao repouso, ao

lazer, à limitação razoável das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas1786. O

direito ao trabalho é consentâneo com um outro previsto naquele mesmo documento, que

                                                          
1781 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 157.
1782 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 164-165.
1783 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 191-192. Conforme tradução do mesmo autor, o artigo 163 da
Constituição de Weimar preconizava que “Sem prejuízo de sua liberdade pessoal, todos os alemães têm o
dever moral de utilizar suas forças físicas e espirituais para o bem da comunidade. A todo alemão se dá-se a
possibilidade de prover à sua subsistência pelo seu trabalho. Enquanto não se lhe puder proporcionar uma
oportunidade de trabalho, cuidar-se-á de suas necessidades de subsistência. As particularidades locais serão
atendidas mediante leis especiais do Estado central” (op. cit., p. 195).
1784 Artigo XXIII, § 1°.
1785 Artigo XXIII, §§ 2° e 3°.
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é o direito a um padrão de vida capaz de assegurar à pessoa e à sua família saúde e bem

estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais

indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez,

velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.

O Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também dispõe

sobre o tema. Firmou que o direito ao trabalho compreende o direito de toda pessoa de ter

a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito, bem

como que os Estados Partes o reconhecem e se comprometem a tomar medidas apropriadas

para salvaguardá-lo e a elaborar programas, normas e técnicas apropriadas para assegurar

um desenvolvimento econômico, social e cultural constante e o pleno emprego produtivo

em condições que garantam aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e econômicas

fundamentais1787. Também trouxe uma série de normas referentes a importantes aspectos

do direito do trabalho, garantindo o direito de toda pessoa de gozar de condições de

trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente: a) uma remuneração que

proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores um salário eqüitativo e uma remuneração

igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção, e uma existência decente para

eles e suas famílias; b) a segurança e a higiene no trabalho; c) igual oportunidade para

todos de serem promovidos; d) o descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de

trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feridos1788.

Finalmente, assegurou a liberdade sindical1789 e o direito de toda pessoa à previdência

social, incluindo o seguro social1790.

O direito ao trabalho, conforme anota Fábio Konder Comparato, possui duas projeções

básicas, garantindo o direito à livre exploração de uma atividade econômica independente

e também o direito de exercer um trabalho assalariado. O objetivo é proporcionar os meios

necessários de subsistência e condições de vida digna, constituindo a pedra angular de uma

sociedade verdadeiramente igualitária e democrática na qual o povo soberano esteja liberto

dos extremos da riqueza irresponsável e da miséria aviltante1791.

                                                                                                                                                                               
1786 Artigo XXIV.
1787 Artigo 6°, §§ 1° e 2°.
1788 Artigo 8°.
1789 Artigo 9°.
1790 Artigo 7°.
1791 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 343-344.
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É possível perceber, portanto, a nítida relação entre o trabalho e a concepção atual de

desenvolvimento. Como já dito, durante muito tempo a noção predominante de

desenvolvimento o identificava com o mero crescimento econômico, com a geração de

riqueza. Esse paradigma, como vimos, deu lugar à idéia de desenvolvimento humano, a

qual pugna por um processo econômico, social, cultural e político abrangente, com vistas

ao constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com

base em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição

justa dos benefícios daí resultantes1792. Nesse mesmo contexto surge o direito ao

desenvolvimento, como um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa e

todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social,

cultural e político, para ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e

liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados1793.

Tanto o desenvolvimento humano como o direito ao desenvolvimento preconizam uma

visão integral do ser humano e do seu bem-estar, bem como a interdependência e a

indivisibilidade de todos os direitos humanos. O foco principal, portanto, não mais se reduz

à dimensão puramente econômica do desenvolvimento. Isso não significa, porém, que a

geração de riqueza não continue a ser uma parte importante na efetivação do direito ao

desenvolvimento sob o pálio da noção de desenvolvimento humano. Ao contrário, não é

possível alargar nem exercer plenamente as opções de escolha em relação ao modo de vida

de cada um sem as condições materiais necessárias a essa efetivação. Por exemplo, embora

no plano meramente formal seja possível fazer uma escolha sobre qual estabelecimento de

ensino cursar ou sobre qual serviço de saúde utilizar, no mundo real, especialmente no

sistema capitalista, essa possibilidade de optar pode ser limitada ou mesmo impedida por

força das exigências econômicas envolvidas. Do mesmo modo muitas outras opções são

limitadas pela pobreza, a qual gera um déficit grande de desenvolvimento humano ao

impedir que as pessoas desenvolvam todo o seu potencial e gozem de uma vida digna,

desperdiçando assim o potencial do ser humano. Além disso, a pobreza provoca ou

amplifica diversos prejuízos ambientais, e estes, por sua vez, são poderosos fatores que a

retroalimentam, em uma espécie de círculo vicioso1794. Não por outro motivo o tema da

                                                          
1792 Preâmbulo da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
1793 Artigo 1°, § 1° da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
1794 “In developing countries, poverty often causes environmental damage – deforestation, soil erosion,
desertification and water pollution – and environmental damage reinforces poverty” (United Nations
Development Programme - UNDP. Human Development Report 1990. New York, Oxford: Oxford
University Press, 1990, p. 61).



459

pobreza tem sido enfocado em praticamente todos os relatórios de desenvolvimento

humano do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento, cabendo destacar as

edições de 1996, 1997, 2003, 2006, nas quais são disponibilizados diversos dados e

informações a respeito. Vale lembrar, ainda, que um dos indicadores utilizados na

composição do Índice de Desenvolvimento Humano, o produto interno bruto per capita

corrigido pelo poder de compra da moeda em cada país, está diretamente ligado à idéia de

riqueza econômica.

Nesse quadro, o crescimento econômico embora não seja a finalidade última do

desenvolvimento constitui um importante instrumento nessa direção. O objetivo do

crescimento deveria ser o enriquecimento da vida das pessoas, mas isso não é o que

normalmente ocorre, cabendo registrar que não há um elo automático e necessário entre

crescimento econômico e desenvolvimento humano1795. É necessário evitar situações nas

quais o crescimento termina sendo considerado um dado negativo, até mesmo indesejado,

como, por exemplo, o crescimento sem emprego, hipótese na qual há melhora da economia

em geral, mas as oportunidades de emprego não são expandidas, ou o crescimento

desumano, o qual se verifica quando o crescimento econômico reverte exclusivamente em

favor dos mais ricos, sem qualquer redistribuição aos mais pobres1796.

Como o bem-estar das pessoas deve ser a principal preocupação do desenvolvimento,

exige-se que as mesmas não só participem ativamente como também sejam as principais

beneficiárias do crescimento econômico. Em outras palavras, as pessoas devem participar

adequadamente do processo e dos resultados do crescimento econômico, implementando-

se para tanto políticas e programas adequados de geração de emprego e de distribuição de

renda.

Exatamente por tais motivos a Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento consignou

o dever dos Estados tomarem, em nível nacional, todas as medidas necessárias para a

realização do direito ao desenvolvimento, assegurando, dentre outros, a igualdade de

oportunidade para todos no acesso ao emprego e a distribuição eqüitativa da renda, bem

como que reformas econômicas e sociais apropriadas devem ser efetuadas com vistas à

                                                          
1795 United Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report 1996. New York,
Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 1.
1796 United Nations Development Programme - UNDP. Human Development Report 1996. New York,
Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 2.
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erradicação de todas as injustiças sociais1797. Além disso, dentre os Objetivos de

Desenvolvimento do Milênio encontramos a erradicação da pobreza extrema e da fome.

O tema avulta em importância no contexto do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas. No que se refere à realidade americana, o sistema econômico indígena pré-

colombiano era bastante diferente do europeu, razão pela qual as noções de riqueza e

pobreza em muitos casos não eram similares nas culturas envolvidas. Apesar das

significativas diferenças entre os inúmeros povos indígenas, pode-se dizer que a sua

subsistência era provida, pelo menos em boa parte dos grupos, por atividades de coleta,

caça, pesca e lavoura. Os bens necessários à subsistência, portanto, não eram adquiridos a

partir do modelo de troca comercial ou de pagamento em moeda, mas sim obtidos por

meio de processos produtivos que abrangiam também dimensões coletivas, comunitárias.

As atividades produtivas, nesse contexto, possuem um sentido social diverso da noção de

trabalho, não representando, por exemplo, uma oposição necessária ao lazer, e, além disso,

não têm um significado puramente econômico. Diante dessas circunstâncias, sequer pode

ser adequado denominar as atividades produtivas indígenas tradicionais de trabalho1798.

Tais características, vale à pena repetir, nem sempre estavam presentes em todos os povos,

os quais não eram e não são homogêneos, cabendo citar, por exemplo, que os astecas

possuíam noções de riqueza e pobreza, tinham comércio e tributos, estabeleceram um

sistema jurídico que punia o roubo, utilizaram formas de moeda, dentre outros aspectos1799.

Por força do contato interétnico e intercultural assimétrico a que foram submetidos,

muitos povos indígenas foram privados dos seus processos produtivos tradicionais e

coletivos de subsistência, principalmente por força da conquista dos seus territórios e dos

recursos naturais respectivos. Ao mesmo tempo, novas necessidades surgiram sem que

houvesse a possibilidade de serem satisfeitas por seus meios próprios, já que dependentes

de tecnologias deles desconhecidas, como é o caso de ferramentas e de outros instrumentos

e utensílios fabricados com ferro, ou da aguardente, bens cujo valor econômico foi

quantificado em dinheiro. Desterrados e sem condições de suprirem sozinhos suas

                                                          
1797 Artigo 8º, §1.
1798 “(...) o termo trabalho não é adequado para descrever o processo produtivo das sociedades indígenas e
talvez necessitemos de um outro vocábulo. Certamente, o significado da palavra trabalho, como ele é
entendido em nossa sociedade, não é inteiramente aplicável a essas sociedades” (RAMOS, Alcida Rita.
Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, p. 26).
1799 Sobre o tema vide, dentre muitos outros, LOBATO, Djalma Sayão. Civilização Asteca: a conquista de
um povo. São Paulo: Hemus, 1984; SOUSTELLE Jacques. A Civilização Asteca. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1987.
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necessidades novas e antigas, muitos índios foram obrigados a abandonar suas práticas

produtivas e seus meios de subsistência ancestrais e a tentar a adaptação à idéia de

trabalho assalariado ou de exploração de atividade econômica, para o que, aliás, não

estavam capacitados. Tais fatos foram estudados, no Brasil, por Darcy Ribeiro, que os

inseriu na descrição do processo de transfiguração étnica, o qual resulta na acomodação

dos índios na camada mais miserável da sociedade dominante1800. Porém, situações

idênticas ocorreram em todos os quadrantes da América, sendo observadas também, por

exemplo, em relação aos índios norte-americanos1801.

Mesmo nos casos em que grupos indígenas continuaram na posse de suas terras a sua

subsistência e a sua dignidade podem ter passado a depender menos dos seus processos

produtivos próprios do que da sua capacidade de gerar poder aquisitivo, ou seja, riqueza

econômica. E isso não só em relação às novas necessidades incorporadas à cultura indígena

que não podem ser produzidas pela própria comunidade. Muitas necessidades ancestrais

não mais são satisfeitas pelas práticas de subsistência tradicionais até então utilizadas, por

diversos motivos, dentre os quais o desaparecimento da caça e dos peixes devido ao

desmatamento, à poluição, às mudanças climáticas ou a outras dificuldades. Para a grande

maioria dos índios, portanto, a subsistência passou a depender da aquisição de bens no

mercado através de recursos financeiros, e não mais dos seus antigos processos de

produção. As exceções dizem respeito, em sua grande maioria, aos grupos que ainda vivem

em estado de isolamento ou que possuem um grau muito incipiente de contato.

Ao mesmo tempo, dentro dos padrões da sociedade dominante a situação econômica dos

índios é, normalmente, de pobreza extrema. Como já dito quando mencionamos o direito à

melhoria das condições sociais e econômicas, os indígenas geralmente1802 são os mais

                                                          
1800 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 500.
1801 “(...) o índio da América do Norte era miserável, mas não se sentia inferior a ninguém; desde o momento
em que viu penetrar na hierarquia social homens brancos, só pode ocupar as suas últimas fileiras; pois entra
ignorante e pobre numa sociedade onde reinam a ciência e a riqueza. Depois de ter levado uma vida agitada,
cheia de males e de perigos, mas ao mesmo tempo plena de emoções e de grandeza, viu-se obrigado a se
submeter a uma existência monótona, obscura e degradada. Ganhar por trabalhos penosos e em meio à
ignomínia o pão que o deve nutrir, tal é, aos seus olhos, o único resultado dessa civilização que lhe
apregoam. E nem mesmo esse resultado ele estará sempre certo de obter” (TOCQUEVILLE, Alexis de. A
Democracia na América. 2ª edição. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 1987, pp. 254-255).
1802 Existem exceções, como ocorre, por exemplo, com relação a algumas tribos norte-americanas que
enriqueceram nos últimos vinte anos em razão da exploração do jogo. Este fato, porém, não tem solucionado
definitivamente a situação desses grupos, ocasionando novos problemas como o rich indian racism, o qual já
foi mencionado e que será novamente referido adiante.
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pobres dentre os pobres1803, os mais excluídos dentre todos os grupos vulneráveis1804. É o

que indicam, aliás, as conclusões de um estudo financiado pelo Banco Mundial1805, bem

como o Relatório de Desenvolvimento Humano de 20041806.

Por tudo isso a implementação de mecanismos e projetos voltados à geração de emprego e

de renda tem adquirido uma importância cada vez mais crucial para os povos indígenas1807.

Tais soluções, entretanto, devem atentar para as peculiaridades culturais dos índios.

Nos dias de hoje ainda persistem em muitas comunidades indígenas características

culturais, sociais, econômicas e laborais totalmente díspares daquelas presentes na cultura

dominante. Como anota Alcida Rita Ramos, a economia indígena é interpenetrada por

outras dimensões da vida, de forma que quando o índio está desenvolvendo atividades em

qualquer processo de produção econômica não se isola de seus demais papéis e obrigações,

permanecendo sempre acompanhado de considerações religiosas, rituais, sociais, dentre

outras, não se repetindo, assim, o fenômeno da alienação ínsito ao modelo industrial de

trabalho, razão pela qual o índio trabalhador na sua sociedade é um ser social total1808. A

mesma autora anota, ainda, que as comunidades indígenas normalmente negam a noção de

acumulação de bens, havendo uma série de mecanismos culturais nesse sentido. O

princípio propulsor do processo interno de distribuição de bens é o da reciprocidade,

envolvendo não só a obrigação de dar, mas, também, a de receber. Esta reciprocidade

pode ocorrer no contexto de uma relação imediata ou de uma relação de longo prazo,

                                                          
1803 “Noting that indigenous peoples were among the poorest of the poor, Mr. Guissé raised a number of
issues concerning their right to developments” (E/CN.4/Sub.2/2002/24, § 73).
1804 “Indigenous populations, which international institutions recognize as being the most vulnerable and
excluded, are naturally the poorest, living as they do in the most wretched penury without hope of a future for
themselves or their descendants” (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/14, § 28).
1805 “A World Bank study on indigenous peoples in Latin America finds that being indigenous increases the
probability of an individual being poor and notes that few gains were made in poverty reduction among
indigenous peoples during the International Decade of the World’s Indigenous People (1995-2004). It asserts
that, in certain countries, the poverty gap between indigenous peoples and the larger population has widened”
(A/HRC/4/77, § 1°). O estudo acima mencionado foi feito por Gillette Hall e Harry Anthony Patrinos
(HALL, Gillette, PATRINOS, Harry Anthony. Indigenous Peoples, Poverty and Human Development in
Latin America: 1994-2004. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005).
1806 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano
2004. Queluz: Mensagem, 2004, pp. 65 e ss. Vale à pena conferir, especialmente, a figura 3.1 do relatório
citado, à p. 67.
1807 Sobre a questão do emprego para os povos indígenas vale à pena conferir as conclusões do Relatório
Cobo (E/CA.4/Sub.2/1986/7/Add.4, em especial os §§ 163-190 e 495-508. Acerca da necessidade de
programas de combate à pobreza indígena, vide E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, §§ 25 e 26.
1808 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 23-28.
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chegando até mesmo a durar uma vida inteira, e, além disso, pode envolver membros de

uma mesma aldeia ou de várias aldeias ou sociedades1809.

Assim, novas formas de produção e de geração de excedentes financeiros, ainda que sejam

muitas vezes necessárias, não podem descuidar do respeito às crenças e às tradições

indígenas, nem tampouco da sua visão do mundo e das relações sociais e econômicas, sob

pena de se transformarem em processos de assimilação forçada. É preciso, portanto,

encontrar um equilíbrio que permita que cada povo indígena possa se desenvolver e ter

acesso aos bens necessários à sua subsistência sem ter que renunciar à manutenção da sua

própria cultura. Trata-se, em outras palavras, de observar a visão própria de

desenvolvimento de cada povo indígena, ou seja, o etnodesenvolvimento.

Por tudo isso, a geração de emprego e de renda é particularmente desafiadora para o direito

ao desenvolvimento das comunidades indígenas, que deve se ocupar, também, das

condições de trabalho.

O tema tem sido objeto do sistema internacional de proteção aos direitos humanos. A

Convenção nº 169 da OIT previu que a melhoria das condições de vida e de trabalho dos

povos indígenas e tribais deverá, com sua participação e cooperação, ser prioritária nos

planos de desenvolvimento econômico global das regiões que habitam, e que os projetos

especiais de desenvolvimento para essas regiões deverão também ser elaborados de forma

a promover essa melhoria1810. Além disso, determinou que a lei deverá proibir e punir a

imposição, a membros desses povos, de serviços pessoais compulsórios de qualquer

natureza, remunerados ou não, exceto nos casos previstos por lei para todos os

cidadãos1811. O mesmo documento consignou que os governos deverão adotar, no âmbito

da legislação nacional e em cooperação com os povos interessados, medidas especiais para

garantir aos trabalhadores pertencentes as povos indígenas e tribais proteção eficaz em

matéria de seleção e condições de emprego, sempre que não estiverem eficazmente

protegidos pela legislação aplicável aos trabalhadores em geral1812. Os governos devem

ainda fazer o que estiver ao seu alcance para evitar qualquer discriminação entre

trabalhadores pertencentes a esses povos e os demais trabalhadores, especialmente quanto

a: a) acesso a emprego, inclusive a empregos qualificados, e medidas de promoção e

                                                          
1809 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 39-41.
1810 Artigo 7°, § 2°.
1811 Artigo 11.
1812 Artigo 20, § 1°.
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ascensão; b) remuneração igual por trabalho de igual valor; c) assistência médica e social,

segurança e saúde no trabalho, todos os benefícios da previdência social e demais

benefícios decorrentes de emprego, bem como habitação; d) direito de sindicalização,

direito de participar livremente de toda atividade sindical lícita e direito de celebrar

acordos coletivos com empregadores ou com organizações patronais1813. A Convenção

afirma que as medidas adotadas deverão garantir, sobretudo, que: a) trabalhadores

pertencentes a esses povos, inclusive trabalhadores sazonais, eventuais e migrantes

empregados na agricultura ou em outras atividades, bem como empregados por

empreiteiros de mão-de-obra, gozem da proteção dispensada pela legislação e prática

nacionais a outros trabalhadores dessas categorias nos mesmos setores e sejam plenamente

informados de seus direitos de acordo com a legislação trabalhista e os recursos de que

dispõem; b) trabalhadores pertencentes a esses povos não sejam submetidos a condições de

trabalho perigosas para sua saúde, especialmente em conseqüência de sua exposição a

pesticidas ou a outras substâncias tóxicas; c) trabalhadores pertencentes a esses povos não

sejam submetidos a sistemas coercitivos de contratação de contratação inclusive trabalho

escravo e outras formas de servidão por dívida; d) trabalhadores pertencentes a esses povos

gozem da igualdade de oportunidade e de tratamento para homens e mulheres no emprego

e de proteção contra assédio sexual1814. Com o intuito de garantir o cumprimento dessas

disposições, deve ser dispensada especial atenção à criação de serviços adequados de

inspeção do trabalho em regiões onde trabalhadores pertencentes aos povos indígenas e

tribais exercerem atividades assalariadas1815.

A Declaração de Direitos dos Povos Indígenas também cuidou das condições de trabalho

dos povos indígenas, garantindo aos mesmos e aos indivíduos que os compõem o direito de

desfrutar plenamente de todos os direitos estabelecidos no direito trabalhista internacional

e nacional aplicável1816, bem como de não serem submetidos a condições discriminatórias

de trabalho, especialmente em matéria de emprego ou de remuneração1817. Também restou

assegurado que os Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas, adotarão

medidas específicas para proteger as crianças indígenas contra a exploração econômica e

contra todo trabalho que possa ser perigoso ou interferir na educação da criança, ou que

possa ser prejudicial à saúde ou ao desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou

                                                          
1813 Artigo 20, § 2°.
1814 Artigo 20, § 4°.
1815 Artigo 20, § 4°.
1816 Artigo 17, § 1°.
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social da criança, tendo em conta sua especial vulnerabilidade e a importância da educação

para o pleno exercício dos seus direitos1818.

Como decorrência da sua autodeterminação e do seu direito à opção por um processo

próprio de desenvolvimento, os povos indígenas têm o direito de determinar e elaborar

prioridades e estratégias para o exercício do seu direito ao desenvolvimento1819. Nesse

contexto, e considerando o paradigma do etnodesenvolvimento, os povos indígenas devem

decidir livremente quais os bens necessários à sua subsistência, sejam eles relacionados às

antigas ou às novas necessidades. A partir dessa decisão, devem ainda deliberar acerca dos

meios pelos quais pretendem obter esses bens. Esses meios podem estar ligados à

utilização tradicional dos seus processos produtivos ancestrais, à modificação desses

processos com vistas à geração de excedente para comercialização, ou à migração para

atividades novas, não-tradicionais. Podem, ainda, se valer ou não das terras

tradicionalmente ocupadas e dos recursos nelas existentes.

Todas essas faculdades decorrem do direito dos povos indígenas manterem e

desenvolverem seus sistemas ou instituições econômicas, bem como de desfrutarem seus

próprios meios de subsistência e desenvolvimento e de dedicar-se livremente a todas as

suas atividades econômicas, tradicionais e de outro tipo1820. Também dizem respeito ao

direito desses grupos determinarem e elaborarem as prioridades e estratégias para o

desenvolvimento ou a utilização de suas terras ou territórios e outros recursos1821. Some-se,

ainda, que em qualquer caso os povos indígenas terão o direito de participar ativamente da

elaboração e da determinação dos programas econômicos e sociais que lhes afetem, bem

como, na medida do possível, de administrar esses programas por meio de suas próprias

instituições1822.

Na hipótese de uma comunidade indígena que preserva o máximo possível suas tradições

culturais, incorporando poucos elementos e necessidades da sociedade dominante,

provavelmente haverá raras mudanças em relação aos bens necessários às suas aspirações

de bem-estar e felicidade, tendo em vista que a visão de desenvolvimento tenderá a ser

bastante alternativa em relação ao padrão da sociedade majoritária. Como já mencionamos

                                                                                                                                                                               
1817 Artigo 17, § 3°.
1818 Artigo 17, § 2°.
1819 Artigo 23 da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas.
1820 Artigo 20, § 1°, da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas.
1821 Artigo 32, § 1°, da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas.
1822 Artigo 23 da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas.
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no tópico sobre o direito a uma opção própria de desenvolvimento, embora não seja

possível formular uma equação exata há uma tendência no sentido de que quanto menor for

a integração mais forte serão as atividades tradicionais indígenas e, conseqüentemente,

mais alternativa continuará a ser a compreensão sobre o desenvolvimento. Nesse contexto,

o mais provável é que os processos produtivos voltados à subsistência também

permaneçam praticamente os mesmos, sem maiores alterações na sua natureza, bem como

que sejam utilizadas terras tradicionais, quando disponíveis. Por isso, a Convenção nº 169

da OIT prevê que atividades tradicionais, relacionadas com a economia de subsistência dos

povos indígenas e tribais, como caça, pesca, armadilhas e colheita extrativa, deverão ser

reconhecidos como importantes fatores na manutenção de sua cultura, de sua auto-

suficiência e do seu desenvolvimento econômico, razão pela qual com a participação dos

povos envolvidos sempre que for conveniente os governos incentivarão e fortalecerão

essas atividades1823.

Por outro lado, quando por qualquer motivo o grupo indígena se encontra em um grau

maior de integração, mais elementos e necessidades da sociedade majoritária terminam

sendo incorporados como transformações externas resultantes do processo de

interculturalidade. Como os bens necessários à satisfação dessas novas necessidades, na

grande maioria das vezes, não poderão ser produzidos pelo próprio grupo, ou pelo menos

não em quantidade suficiente, os processos produtivos da comunidade indígena certamente

precisarão ser alterados com o intuito de obtenção de renda. Isso ocorrerá através da

incorporação de mecanismos não tradicionais, dentre os quais aqueles voltados ao

aumento da produção dos bens historicamente empregados na subsistência daquele grupo,

ou seja, ao redimensionamento das suas atividades tradicionais, visando, agora, a

obtenção de excedentes para a comercialização, bem como aqueles relacionados ao

trabalho produtivo, seja por intermédio do trabalho assalariado, seja por conduto da

exploração de uma atividade econômica. A utilização das terras tradicionais, mesmo que

em atividades não-tradicionais, pode ser um grande aliado no esforço indígena de atender

às suas novas necessidades.

As transformações acima mencionadas também podem terminar ocorrendo mesmo sem a

concordância da livre vontade indígena. A assimetria das relações interétnicas a que são

submetidos os povos indígenas podem levar a processos de assimilação forçada ou de

                                                          
1823 Artigo 23, § 1°.
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violência aos direitos indígenas, os quais, por sua vez, podem dificultar ou impedir a

continuidade dos processos produtivos tradicionais, obrigando-os a abandonarem sua

economia originária. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando as suas terras tradicionais

lhes são usurpadas. Nesse contexto, os índios terminam sendo compelidos a exercerem

atividades laborais estranhas à sua cultura para conseguirem sobreviver, como o trabalho

assalariado, ou, pior, são empurrados para a mendicância.

É preciso adotar medidas para evitar que o processo de integração ou de assimilação

termine por conduzir os índios a situações desumanas e de pobreza extrema, especialmente

quando as atividades produtivas tradicionais já não são mais suficientes para a sua

subsistência. Necessário, assim, desenvolver programas especiais, que auxiliem os índios

na alteração dos seus processos produtivos, seja redimensionando-os, para que passem a

gerar excedentes comercializáveis, seja incorporando novas atividades lucrativas. Ao

mesmo tempo, estes programas não devem aprofundar ainda mais os processos de

assimilação ou de perda da identidade, devendo ser adaptados o máximo possível à cultura

indígena. Nesse sentido, a Convenção nº 169 da OIT ajusta que o artesanato, as indústrias

rurais e comunitárias e as demais atividades voltadas à economia de subsistência dos povos

indígenas e tribais deverão ser reconhecidos como fatores importantes na manutenção da

sua cultura, da sua auto-suficiência e do seu desenvolvimento econômico, devendo os

governos, com a participação desses povos, incentivá-las e fortalecê-las sempre que

conveniente1824. Anota, ainda, que a pedido desses povos lhes deverá ser dispensada,

quando possível, adequada assistência técnica e financeira que leve em conta as suas

técnicas tradicionais e características culturais, bem como a importância de um

desenvolvimento sustentado e eqüitativo1825.

Quando os índios desenvolvem atividades não-tradicionais voltadas à obtenção de renda as

suas dificuldades geralmente são maiores do que aquelas enfrentadas pelas demais pessoas

que compõem a parcela pobre da população, pois os índios normalmente têm chances

piores de encontrar uma colocação no mercado formal, considerando que se tratar de algo

estranho à sua cultura própria. O sistema internacional de proteção aos direitos humanos

possui uma série de normas voltadas à solução desse problema. A Convenção nº 169 da

OIT, nesse sentido, dispôs que os membros dos povos indígenas e tribais deverão poder

dispor de meios de formação profissional no mínimo iguais àqueles dos demais

                                                          
1824 Artigo 23, § 1°.
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cidadãos1826, e que medidas deverão ser adotadas para promover a participação voluntária

de membros desses povos em programas de formação profissional de aplicação geral1827.

Estipulou, ainda, que quando os programas existentes de formação profissional de

aplicação geral não atenderem às necessidades especiais desses povos, os governos

deverão assegurar, com a participação deles, que sejam postos à sua disposição programas

e meios especiais de formação1828. Esses programas especiais de formação deverão ser

baseados na situação econômica, nas condições sociais e culturais e nas necessidades

concretas dos povos indígenas e tribais, e todos os estudos deverão ser realizados em

cooperação com os mesmos, os quais deverão ser consultados sobre a organização e o

funcionamento desses programas, assegurando-se, ainda, que quando for possível, e se

assim o quiserem, os povos indígenas e tribais deverão assumir progressivamente a

responsabilidade pela organização e funcionamento desses programas especiais de

formação1829.

Necessário destacar que as terras indígenas podem cumprir uma função econômica distinta

daquela originária dos padrões culturais tradicionais indígenas, sendo explorada nos

moldes de uma produção não-tradicional, ou seja, que obedeça ao modelo não-índio, com

intuito lucrativo. Não há nenhuma norma, no sistema internacional de proteção dos direitos

humanos, que condicione o reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas pelos

índios a uma determinada forma de utilização. E nem seria possível esse tipo de

vinculação, pois seria franca ofensa à autodeterminação desses povos. Assim, é possível

utilizá-las não só no modo ancestral, mas, também, para gerar excedentes comercializáveis

dos produtos historicamente utilizados pela comunidade ou mesmo em atividades novas,

não-tradicionais.

Uma fonte importante de renda para os povos indígenas pode ser a exploração econômica

do seu patrimônio cultural e dos seus conhecimentos tradicionais. Exatamente por isso, são

direitos dos povos indígenas reconhecidos pela Declaração de Direitos dos Povos

Indígenas: a) manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus

conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais tradicionais e as manifestações de

suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, as

                                                                                                                                                                               
1825 Artigo 23, § 2°.
1826 Artigo 21.
1827 Artigo 22, § 1°.
1828 Artigo 22, § 2°.
1829 Artigo 22, § 3°.
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sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as

tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes e jogos tradicionais e as artes visuais

e interpretativas1830; b) manter, controlar, proteger e desenvolver sua propriedade

intelectual sobre o mencionado patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais e suas

expressões culturais tradicionais1831. Os Estados, em conjunto com os povos indígenas,

adotarão medidas eficazes para reconhecer e proteger o exercício desses direitos1832.

Importante anotar que esses direitos têm sido violados por pessoas físicas e jurídicas.

Lamentavelmente tem sido comum a apropriação, com finalidade econômica, de técnicas e

substâncias integrantes dos conhecimentos tradicionais indígenas, inclusive para fins de

tratamentos medicinais. São freqüentes as queixas dos povos indígenas em relação a danos

à sua propriedade intelectual e aos seus conhecimentos tradicionais, muitas vezes

explorados sem qualquer benefício para as comunidades envolvidas, até mesmo por

multinacionais1833. Ações de terceiros no sentido de patentear ou tentar patentear os

conhecimentos tradicionais indígenas é um fato muito grave, repudiado pelo sistema

internacional de direitos humanos e que merece especial atenção dos Estados no sentido da

sua repressão1834, inclusive com a revisão das regras vigentes sobre a propriedade

intelectual se necessário1835. Essa revisão talvez seja indispensável porque o conhecimento

tradicional não só possui aspectos de propriedade coletiva e comunitária como também

muitas vezes de cunho religioso, o que pode gerar dificuldades quanto à sua inserção nos

                                                          
1830 Artigo 31, § 1°.
1831 Artigo 31, § 1°.
1832 Artigo 31, § 2° da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas.
1833 “The issue of the protection of the intellectual property rights and traditional knowledge was also raised.
It was alleged that large multinational companies were exploiting indigenous knowledge without providing
any benefits to indigenous peoples” (E/CN.4/Sub.2/2002/24, § 31).
1834 “Muitos governos nacionais estão a tomar medidas para reconhecer o conhecimento tradicional. O
Bangladeche reconhece direitos de base comunitária aos recursos biológicos e conhecimento tradicional
associado. O Laos documenta o conhecimento no seu Centro de Recursos de Medicamentos Tradicionais. A
África do Sul prometeu partilhar com os bosquímanos San os rendimentos dos medicamentos desenvolvidos
com base no seu conhecimento. Alguns países já encontraram maneiras de utilizar os sistemas de direitos de
propriedade intelectual existentes para proteger o conhecimento tradicional. No Cazaquistão, utilizam-se
desenhos industriais para patrocinar tapetes e toucados. Na Venezuela e no Vietname, indicações geográficas
protegem licores e chás. Na Austrália e no Canadá são utilizados copyrights e marcas comerciais para a arte
tradicional” (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento
Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 11).
1835 “Reconhecer a diversidade significa que diferentes noções de direitos de propriedade e o significado
cultural do conhecimento e de formas de arte são conciliadas dentro de regimes mundiais. Isto exige acção
internacional. Se os padrões correntes de propriedade intelectual não podem conciliar o conhecimento
tradicional comum, ou os seus atributos de propriedade de grupo, as regras deveriam ser revistas. Deveriam
ser retirados os empréstimos a países e empresas para projectos que adquirem propriedade de forma injusta,
ou não compensem as comunidades” (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 11).
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sistemas de propriedade intelectual1836. Além disso, os conhecimentos tradicionais nem

sempre cumprem os requisitos formalmente necessários para a sua proteção1837 e podem

ainda ser confundidos com conhecimentos de domínio público1838.

Vale lembrar que a Convenção sobre Diversidade Biológica1839, documento que teve

origem na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento realizada na

cidade do Rio de Janeiro em 1992, reconheceu a estreita e tradicional dependência de

recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilos de

vida tradicionais, bem como que é desejável repartir eqüitativamente os benefícios

derivados da utilização do conhecimento tradicional1840. As partes contratantes

comprometeram-se, na medida do possível e conforme o caso, nos termos da sua legislação

nacional, a respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das

comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à

conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla

aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações

e práticas; e encorajar a repartição eqüitativa dos benefícios oriundos da utilização desse

conhecimento, inovações e práticas1841. Também estabeleceu o compromisso das mesmas

partes contratantes em proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos

de acordo com práticas culturais tradicionais compatíveis com as exigências de

conservação ou utilização sustentável1842. A convenção, assim, distinguiu o conhecimento

tradicional dos direitos de propriedade intelectual regidos pela Organização Mundial da

Propriedade Industrial (OMPI) e pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade

Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS) 1843.

                                                          
1836 “Os regimes de propriedade intelectual não conseguem reconhecer, nem a propriedade comunitária, nem
o significado espiritual do conhecimento tradicional” (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
– PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 93).
1837 “Para se qualificar para a protecção de uma patente, um invento tem de satisfazer três critérios rigorosos:
tem de ser original, não ser óbvio e ser industrialmente útil. Uma vez que o conhecimento tradicional nem
sempre satisfaz estes critérios, o regime internacional de propriedade intelectual não o protege
explicitamente” (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de
Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 93).
1838 “O conhecimento tradicional, porque é conhecido publicamente dentro da comunidade (e por vezes fora
dela), é mais susceptível de apropriação sem indemnização à comunidade que o desenvolveu do que outros
tipos de propriedade intelectual” (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório
de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 93).
1839 Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 2.519, de 16.03.98.
1840 Preâmbulo.
1841 Artigo 8°, alínea “j”.
1842 Artigo 10, alínea “c”.
1843 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano
2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. 93.
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Torna-se necessário, assim, encontrar um ponto de equilíbrio que permita, sempre que

possível, o acesso de todos aos conhecimentos tradicionais, bem como que nessas

hipóteses os povos indígenas sejam devidamente beneficiados e nunca lesados em seus

direitos.

De outro lado, projetos desenvolvidos pelo Estado e que afetam terras, territórios ou outros

recursos indígenas, particularmente quando dizem respeito a questões de desenvolvimento,

utilização ou exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro tipo, deverão ser

precedidos de consultas aos povos respectivos, por meio de suas próprias instituições

representativas, com o objetivo de obter o seu consentimento prévio, livre e informado1844.

Nada obsta que as comunidades condicionem esse consentimento a projetos de obtenção de

renda que os beneficiem, tendo em vista inclusive que é obrigação dos Estados estabelecer

mecanismos eficazes para a reparação justa e eqüitativa dessas atividades, adotando

medidas apropriadas para mitigar suas conseqüências nocivas nos planos ambiental,

econômico, social, cultural ou espiritual1845.

A preocupação do sistema internacional de direitos humanos em assegurar condições

mínimas de sobrevivência dos povos indígenas é patente, ainda, na previsão de que eles

terão o direito a uma reparação justa e eqüitativa caso sejam privados de seus meios de

subsistência e desenvolvimento, sejam eles tradicionais ou não1846, bem como na

determinação de que planos de previdência social deverão ser estendidos progressivamente

aos povos indígenas e tribais e a eles aplicados sem nenhuma discriminação1847.

Finalmente, as dificuldades inerentes à implementação dos direitos indígenas são tão

intensas que não dão trégua nem mesmo nas raras situações nas quais esses povos

conseguiram bons resultados econômicos. Pelo contrário, o fato de obterem renda

expressiva tem sido uma fonte de novos desafios e de argumentos no sentido da supressão

de seus direitos. É o que ocorre com o fenômeno conhecido nos Estados como rich indian

racism, já mencionado. Naquele país, como dito, os índios passaram a auferir expressiva

renda através da exploração do jogo, especialmente em cassinos, após o Indian Gaming

and Regulatory Act (IGRA), de 19881848. Foi o suficiente para que surgisse o discurso de

                                                          
1844 Artigo 32, § 2° da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas.
1845 Artigo 32, § 3° da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas.
1846 Artigo 20, § 2°, da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas.
1847 Artigo 24 da Convenção 169 da OIT.
1848 Texto integral disponível no site da National Indian Gaming Commission (http://www.nigc.gov/, acesso
em 21/10/2008).
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que os mesmos não mais precisam mais da proteção ou dos direitos tradicionais que até

então possuem, como os direitos à caça, à pesca e à isenção de alguns impostos em seus

territórios. Além disso, também se começou a argumentar no sentido de que os índios

deveriam justificar a autenticidade de suas identidades e a legitimidade de sua

autodeterminação, bem como provar que merecem não só essa autodeterminação como

ainda o reconhecimento da condição de nação. Observa-se, assim, que aparentemente parte

da sociedade não-índia norte-americana entende que só é possível reconhecer alguém

como índio quando essa pessoa pode ser considerada vítima de circunstâncias históricas ou

de políticas públicas fracassadas, perdendo essa condição se, apesar de tudo, vier a ser bem

sucedida economicamente1849.

2.6.3.10. O direito à cooperação internacional

Outro aspecto de elevada monta em relação ao objeto do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas é o direito à cooperação internacional, inclusive quanto ao

financiamento1850. A idéia de cooperação, por si só, já é particularmente sedutora, tendo

em mira uma lógica vinculação à solidariedade. De fato, o ato de cooperar remete à

vontade de ajudar o outro, de contribuir para o bem-estar de alguém. Tem sido um tema

constante na filosofia a reflexão sobre os seres humanos e a solidariedade, o que tem se

refletido no direito, especialmente no que concerne à formação de um sistema

internacional de proteção aos direitos humanos e ao fortalecimento do princípio ético nas

relações internacionais1851.

Não é à toa, portanto, que ao término da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1919, por

ocasião da criação da Liga ou Sociedade das Nações, o Tratado de Versalhes fez constar,

                                                          
1849 CORNTASSEL, Jeff, WITMER II, Richard C. Forced Federalism: Contemporary Challenges to
Indigenous Nationhood. Norman: University of Oklahoma Press, 2008, pp. 4-5.
1850 “Development cooperation and financing are essential for the promotion of the right to development of
indigenous peoples. The right to development requires that States and the international community make
resources available on an equitable basis. (…) In international development cooperation, it is important that
fair development policies be promoted which ensure that funds are made available for indigenous self-
development. Adequate financing is essential if indigenous peoples are to realize their right to development”
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, § 27).
1851 Sobre o tema vide COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 577-581.
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no seu preâmbulo, que um dos seus objetivos era promover a cooperação internacional

com vistas à paz.

Da mesma forma, o artigo 1° da Carta das Nações Unidas incluiu dentre os propósitos

daquela instituição Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e

estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem

distinção de raça, sexo, língua ou religião. Além disso, o documento dedicou um capítulo

próprio para realçar a necessidade de cooperação internacional no campo econômico e

social1852, tendo como dispositivo central o artigo 55, já mencionado neste trabalho1853.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, como não poderia deixar de ser, não

descurou da importância do tema, proclamando que toda pessoa, como membro da

sociedade, tem direito à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e

de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos culturais

indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade1854.

A cooperação internacional foi objeto dos dois Pactos Internacionais de Direitos Humanos

de 1966, os quais ressaltaram que todos os povos, ao buscarem a consecução de seus

objetivos, podem, com base na sua autodeterminação, dispor livremente de suas riquezas e

de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes do Direito Internacional

e da cooperação econômica internacional, a qual é baseada no princípio do proveito

mútuo1855.

Além disso, o Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais previu que o

compromisso de cada Estado Parte em relação à adoção das medidas necessárias para

assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, até o máximo de seus

recursos disponíveis, o pleno exercício dos direitos ali reconhecidos, deve incluir não só o

esforço próprio como também a assistência e a cooperação internacionais, principalmente

                                                          
1852 Capítulo IX.
1853 “Art. 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar, necessárias às relações pacíficas e
amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação
dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de
progresso e desenvolvimento econômico e social; b) a solução dos problemas internacionais econômicos,
sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e c) o respeito
universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça,
sexo, língua ou religião”.
1854 Artigo 22.
1855 Artigo 1°, § 2° de ambos os Pactos.
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nos planos econômico e técnico1856. Também reconheceu a importância essencial da

cooperação internacional fundada no livre consentimento para a consecução do direito de

toda pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive no que

concerne à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria

continua de suas condições de vida1857. Da mesma forma, aquele Pacto destacou que os

Estados devem adotar medidas em termos de cooperação internacional, ao lado daquelas

tomadas individualmente, para garantir o direito fundamental de toda pessoa de estar

protegida contra a fome1858. Finalmente, os Estados Partes reconheceram os benefícios que

derivam do fomento e do desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no

domínio da ciência e da cultura1859.

A Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, em 1993, também registrou o

entendimento de que o fortalecimento da cooperação internacional na área dos direitos

humanos é essencial à plena realização dos propósitos das Nações Unidas1860.

Outros documentos do sistema global de direitos humanos também se referem à

cooperação internacional, como, por exemplo, Convenção Sobre os Direitos da

Criança1861 e a Convenção Sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das

Expressões Culturais1862.

No sistema Africano de Direitos Humanos a Carta de Banjul, que, como já dito alhures, é

o único tratado internacional que prevê expressamente o direito ao desenvolvimento,

afirma que os Estados têm o dever, individual ou coletivamente, de assegurar o exercício

do direito ao desenvolvimento, deixando claro, assim, que a cooperação internacional

integra o direito ao desenvolvimento1863.

O sistema regional interamericano também destaca a cooperação internacional. A Carta de

Constituição da Organização dos Estados Americanos, de 1948, dedicou todo o seu

capítulo VII1864 ao desenvolvimento integral e à cooperação internacional. A Convenção

Americana de Direitos Humanos de 1969 – Pacto de San Jose da Costa Rica – , de sua vez,

                                                          
1856 Artigo 2°, § 1°.
1857 Artigo 11, § 1°.
1858 Artigo 11, § 2°.
1859 Artigo 15, § 4°.
1860 Item 1 da Declaração e Programa de Ação (A/CONF.157/23).
1861 Resolução n.º L. 44 (XLIV) da Assembléia Geral das Nações Unidas, preâmbulo.
1862 Preâmbulo.
1863 CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58, artigo 22, item 2.
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afirmou que a cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, é necessária à

progressiva efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre

educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados

Americanos1865.

Nota-se, assim, que a cooperação internacional é uma peça-chave nas questões afetas ao

desenvolvimento humano e ao direito ao desenvolvimento, especialmente considerando a

realidade do mundo globalizado dos dias de hoje. Conforme lembra Philip Alston, a ênfase

na cooperação internacional para o desenvolvimento, aliada à visão integrada dos direitos

humanos reconhecidos, pode fazer com que o direito ao desenvolvimento sirva de

instrumento para redimensionar direitos até então negligenciados, como, por exemplo, o

direito à comida e à erradicação da fome1866.

Em 1961, o 1° Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento1867 já constatou que

o subdesenvolvimento tinha natureza global e apontou a necessidade de soluções que

envolvessem a solidariedade internacional1868. O ideal de uma humanidade na qual se

realize a solidariedade foi mencionado, também, na Primeira Conferência sobre Comércio

e Desenvolvimento das Organizações das Nações Unidas, em 19641869. Assim, como já

ressaltamos neste trabalho, a solidariedade foi um dos pilares do Direito Internacional do

Desenvolvimento.

Vale a pena relembrar, ainda, que a denominada terceira geração de direitos fundamentais,

conforme idealizada por Karel Vasak, refere-se justamente aos direitos de solidariedade,

que seriam o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o

direito ao patrimônio comum da humanidade e o direito à comunicação1870. Como já

vimos, a idéia de direitos de solidariedade foi importante para que na concepção atual da

teoria dos direitos humanos os Estados fossem vistos como sujeitos passivos de obrigações

                                                                                                                                                                               
1864 Artigos 30 a 52.
1865 Artigo 26.
1866 ALSTON, Philip. The Right to Development at the International Level. In DUPUY, René-Jean (ed.). Le
droit au développement au plan international. Colloque Workshop, 16-18 octobre 1979. Haia: Académie de
Droit International de la Haye, 1979, pp. 107-108.
1867 Instituído pelas Resoluções 1710 (XVI) e 1715 (XV) da ONU.
1868 PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direitos Humanos e Desenvolvimento: a contribuição das Nações
Unidas. In AMARAL JÚNIOR, Alberto do, PERRONE-MOISÉS, Cláudia (orgs.). O Cinqüentenário da
Declaração Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999, p.
180.
1869 Filibeck, Giorgio. The right to development. Conciliar and pontifical texts (1960-1990). Cidade do
Vaticano: Pontifical Council for Justice and Peace, 1991, p.11.
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não apenas em relação às pessoas e grupos que se encontram sob sua jurisdição, mas,

também, em reação a todos os demais seres humanos, tendo em vista, inclusive, a

interdependência dos direitos humanos e das relações interestatais. Dessa forma, a

cooperação internacional é um instrumento importante para o adimplemento das

obrigações de um Estado para com pessoas que se encontram sob a jurisdição de outro.

A Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento, nesse diapasão, conferiu ao tema a

importância que ele merece, afirmando com todas as letras que os Estados têm o dever de

cooperar uns com os outros para assegurar o desenvolvimento e eliminar os obstáculos ao

mesmo, e que deveriam realizar seus direitos e cumprir suas obrigações de modo a

promover uma nova ordem econômica internacional baseada na igualdade soberana,

interdependência, interesse mútuo e cooperação entre todos eles, encorajando a

observância e a realização dos direitos humanos1871. E não ficou por aí, pois consignou que

os Estados têm ainda o dever de, individual e coletivamente, tomar medidas para formular

as políticas internacionais de desenvolvimento, com vistas a facilitar a plena realização do

direito ao desenvolvimento, ressaltando ser necessária uma ação permanente para

promover um desenvolvimento mais rápido dos países em desenvolvimento, sendo

essencial uma cooperação internacional efetiva como complementação dos esforços

desses países em relação à obtenção de meios e facilidades apropriados para incrementar

seu amplo desenvolvimento1872. A idéia de solidariedade e de um princípio ético das

relações internacionais é evidente naquele documento, o qual prevê ainda que os Estados

tomarão medidas firmes para eliminar as violações maciças e flagrantes dos direitos

humanos dos povos e dos seres humanos afetados por situações tais como as resultantes do

apartheid, de todas as formas de racismo e discriminação racial, colonialismo, dominação

estrangeira e ocupação, agressão, interferência estrangeira e ameaças contra a soberania

nacional, unidade nacional e integridade territorial, ameaças de guerra e recusas de

reconhecimento do direito fundamental dos povos à autodeterminação1873.

A Resolução 41/133 da Assembléia Geral das Nações Unidas, editada na mesma data da

Declaração das Nações Unidas sobre Direito ao Desenvolvimento, afirmou que a

cooperação internacional deve focar a manutenção de crescimento econômico estável e

                                                                                                                                                                               
1870 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Malheiros Editores, pp. 522-524.
1871 Artigo 3°, § 3°.
1872 Artigo 4°.
1873 Artigo 5ºda Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento.
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sustentável com ação simultânea no sentido de incrementar a assistência aos países em

desenvolvimento, construir a segurança alimentar mundial, resolver a carga de dívida,

eliminar as barreiras de comércio, promover a estabilidade monetária e aprimorar a

cooperação científica e tecnológica1874.

A compreensão de que a cooperação internacional é um poderoso instrumento para o

desenvolvimento foi reforçada quando da adoção da Declaração do Milênio em 18 de

setembro de 20001875. A solidariedade foi incluída dentre os valores fundamentais

essenciais às relações internacionais no século XXI, de maneira a distribuir os custos e

responsabilidades relativos aos problemas mundiais com justiça e à luz dos princípios

fundamentais da equidade e da justiça social, consignando-se, também, que aqueles que

sofrem ou que menos se beneficiam merecem a ajuda dos mais privilegiados. Os chefes de

Estado e de governo, naquela oportunidade, reconheceram que têm um dever para com

todos os habitantes do planeta, em especial para com os mais desfavorecidos e reafirmaram

a cooperação internacional como meio de resolver os problemas internacionais de caráter

econômico, social, cultural ou humanitário. Assim, a cooperação internacional também foi

objeto de destaque nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, dentre os quais

encontramos o de estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento1876.

Nota-se, destarte, que a cooperação internacional é um dos temas estruturais do direito ao

desenvolvimento, ao lado dos direitos humanos, da interdependência e indivisibilidade

destes, do desenvolvimento sustentável, dentre outros.

A necessidade de cooperação internacional para o desenvolvimento específico dos povos

indígenas deve-se a diversos motivos. Em primeiro lugar, os Estados em que se encontram

nem sempre têm interesse no desenvolvimento desses grupos, pois muitos lhes vêem como

uma ameaça à sua integridade, como já referido no presente trabalho. Outras vezes, os

governos instituídos não desejam entrar em choque com grupos detentores de poder

político e econômico, cujos interesses não raro se contrapõem às medidas necessárias à

garantia do desenvolvimento indígena, especialmente no que diz respeito às suas terras

tradicionais e aos recursos naturais nelas existentes, pois a efetivação do direito ao

desenvolvimento desses povos pode ser uma barreira de difícil transposição para o agro-

negócio ou a exploração mineral por parte de terceiros. Como é possível perceber, embora

                                                          
1874 A/RES/41/133.
1875 A/RES/55/2.
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o direito internacional estipule o dever jurídico dos Estados de origem promoverem o

desenvolvimento dos povos indígenas1877, na prática eles podem terminar

consubstanciando verdadeiros entraves à consecução desse objetivo, sendo necessário,

assim, o auxílio da comunidade internacional. Pode ocorrer, ainda, que embora bem

intencionados Estados que abrigam povos indígenas não tenham condições técnicas ou

financeiras de lhes auxiliar adequadamente. Esta situação é agravada pelo fato de que,

como vimos, no geral as condições dos povos indígenas são ainda piores do que aquelas

das demais pessoas que ocupam os segmentos economicamente mais desprovidos da

sociedade.

Diante disso, a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas garantiu, especificamente em

relação aos povos indígenas, o direito não só à cooperação dos Estados nos quais se

encontram, mas, também, à cooperação internacional. Nesse sentido, expressamente

estipula que para o desfrute dos direitos nela enunciados os povos indígenas têm o direito a

assistência financeira e técnica por parte dos Estados nos quais se encontram e por meio da

cooperação internacional1878. Estabeleceu, da mesma forma, que os órgãos e organismos

especializados do sistema das Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais

contribuirão para a plena realização das suas disposições mediante a mobilização,

especialmente, da cooperação financeira e da assistência técnica, devendo ser estabelecidos

os meios para assegurar a participação dos povos indígenas1879. Essas obrigações decorrem

do fato de que as Nações Unidas, seus órgãos, incluindo o Fórum Permanente sobre

Questões Indígenas, e organismos especializados, particularmente em nível local, bem

como os Estados, têm a obrigação de promover o respeito e a plena aplicação das

disposições daquela Declaração, bem como de zelar pela sua eficácia1880. Isso implica,

portanto, que não só os Estados de origem devem adotar medidas voltadas ao

desenvolvimento dos grupos indígenas, cabendo também a outros atores envidarem

esforços nesse sentido.

A Convenção Sobre a Diversidade Biológica também dispõe expressamente sobre a

questão da cooperação internacional em relação aos povos indígenas. O foco aqui,

                                                                                                                                                                               
1876 Objetivo n° 8.
1877 Apenas a título de exemplo, o Artigo 38 da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas estipula que “Os
Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas, adotarão as medidas apropriadas, incluídas
medidas legislativas, para alcançar os fins da presente Declaração”.
1878 Artigo 39.
1879 Artigo 41.
1880 Artigo 42.
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entretanto, é a utilização de suas tecnologias, o que deve beneficiar não só a terceiros, mas,

também, às próprias comunidades indígenas. Nesse sentido, ficou concertado naquele

documento que para alcançar os objetivos ali previstos as Partes Contratantes devem, em

conformidade com sua legislação e suas políticas nacionais, elaborar e estimular

modalidades de cooperação para o desenvolvimento e utilização de tecnologias, inclusive

tecnologias indígenas e tradicionais, bem como promover a cooperação para a capacitação

de pessoal e o intercâmbio de técnicos1881. Através da difusão da sua tecnologia tradicional

os povos indígenas, inclusive, podem vir a ter à sua disposição mais uma forma de auferir a

renda necessária ao atendimento das suas necessidades.

Um importante instrumento de cooperação internacional em matéria de direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas é o Acordo Constitutivo do Fundo para o

Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe, o qual foi

concluído em Madri, em 24 de julho de 1992, e entrou em vigor internacional em 4 de

agosto de 19931882. O seu objetivo expresso é estabelecer um mecanismo destinado a

apoiar os processos de autodesenvolvimento de povos, comunidades e organizações

indígenas da América Latina e do Caribe. Visando alcançar tal desiderato, as Partes

Contratantes estabeleceram algumas funções básicas do fundo, que são as seguintes: a)

proporcionar uma instância de diálogo para obter a formulação coordenada de políticas de

desenvolvimento, operações, assistência técnica, programas e projetos de interesse para os

povos indígenas, com a participação dos Governos dos Estados da região, Governos de

outros Estados, organismos fornecedores de recursos e os próprios povos indígenas; b)

canalizar recursos financeiros e técnicos para os projetos e os programas prioritários

coordenados com os povos indígenas, assegurando que contribuam para criar as condições

para o autodesenvolvimento dos mesmos; e c) proporcionar recursos de capacitação e

assistência técnica para apoiar o fortalecimento institucional, a capacidade de gestão, a

formação de recursos humanos, de informação e de pesquisa dos povos indígenas e de suas

organizações. Para tanto o fundo conta com recursos oriundos de contribuições dos

Estados-Membros, de aportes de outros Estados, organismos multilaterais, bilaterais e

nacionais de caráter público ou privado e doadores institucionais, além da renda líquida

gerada pelas suas próprias atividades e investimentos.

                                                          
1881 Artigo 18, § 4°.
1882 No Brasil foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 83, de 12 de
dezembro de 1997. O Governo brasileiro depositou o Instrumento de Ratificação respectivo em 17 de junho
de 1998. O Acordo foi ainda promulgado pelo Decreto Presidencial n° 3.108, de 30 de junho de 1999.
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Vale lembrar, finalmente, que conforme Mauricio Ragazzi a solidariedade é, ao lado da

universalidade, uma das duas características básicas das obrigações erga omnes,

implicando no fato de que todos os Estados têm interesse na proteção e cumprimento

dessas obrigações. A universalidade diz respeito ao fato de que essas mesmas obrigações

são obrigatórias para todos os Estados1883. Dessa forma, a afirmação contínua e a práxis

incisiva da cooperação internacional em relação aos povos indígenas, envolvendo o maior

número de Estados possível, pode ser um poderoso instrumento para que o direito ao

desenvolvimento de comunidades indígenas venha a ser visto cada vez mais como uma

obrigação erga omnes de direito internacional.

2.6.4. As discriminações positivas permanentes

Como já mencionamos alhures quando cuidamos dos direitos dos grupos vulneráveis e das

minorias, a proteção dessas coletividades deve ir além das preocupações relativas à

igualdade formal, ou seja, dos direitos de não-discriminação, exigindo também medidas

voltadas à efetivação da igualdade material, consubstanciadas em direitos de discriminação

positiva. As ações afirmativas, destarte, são instrumentos possíveis e necessários para a

construção de uma igualdade plena entre os diversos grupos formadores da sociedade, em

especial no que concerne aos grupos vulneráveis em sentido estrito e às minorias. Vimos

ainda que estas coletividades devem ser especialmente protegidas em face da exclusão e da

discriminação de que geralmente são vítimas, o que se dá através de medidas de

discriminação positiva temporárias. De outro lado, as minorias necessitam também de um

outro tipo de proteção, voltada à garantia da sua não-assimilação aos grupos majoritários,

tarefa esta que se realiza por meio de discriminações positivas de natureza permanente.

Dessa forma, registramos que ao nosso ver as minorias podem ser protegidas por: a)

direitos humanos gerais, dentre os quais os direitos de não-discriminação; b) direitos

estabelecidos por medidas de discriminação positiva temporárias; c) direitos afirmados por

medidas de discriminação positiva permanentes; d) direitos reconhecidos especificamente

a uma determinada minoria ou a seus componentes. Também já mencionamos diversos

documentos do sistema internacional de direitos humanos que prevêem a utilização de

                                                          
1883 RAGAZZI, Maurizio. The Concept Of International Obligations Erga Omnes. Oxford: Oxford
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ações afirmativas para grupos vulneráveis em geral, a exemplo do Pacto Sobre Direitos

Civis e Políticos1884, da Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas

de Discriminação Racial1885, da Declaração da UNESCO sobre a Raça e os Preconceitos

Raciais1886 e da Declaração de Princípios sobre a Tolerância1887 daquele mesmo

organismo internacional.

Mister, agora, enfocar o tema em relação às comunidades indígenas. Estas últimas, como já

dissemos, são minorias, no sentido que conferimos a essa palavra. Assim, um dos

instrumentos possíveis para a sua adequada proteção é o reconhecimento de direitos

veiculados através de discriminações positivas permanentes.

Os documentos internacionais que cuidam de direitos indígenas prevêem a possibilidade de

adoção de medidas especiais de proteção1888, muitas vezes sob a ótica da reparação

histórica1889. Estas medidas, ao nosso ver, justificam-se plenamente à luz da necessidade de

implementação da igualdade material, especialmente no que concerne à projeção da justiça

relativa ao reconhecimento de identidades. Podem ser encaradas, também, como

compromissos adotados no contexto de uma nova fundação do Estado, contando agora,

também, com a participação dos povos indígenas, os quais não haviam participado de um

primeiro momento1890. Além disso, são necessárias para brecar o processo de extinção

cultural do qual as pessoas que compõem esses grupos podem ser vítimas1891.

A Convenção nº 169 da OIT, por exemplo, estipula que medidas de proteção especial,

necessárias à salvaguarda de pessoas, instituições, bens, culturas e meio ambiente dos

                                                                                                                                                                               
University Press, 2000, p. 1-17.
1884 Artigo 2°.
1885 Resolução 2.106(XX) da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de 21 de dezembro de
1965, artigos 1º, § 4º; 2º, § 2º.
1886 Artigo 9º, § 2º.
1887 Artigo 3°, § 3°.
1888 Vide, por exemplo, as conclusões do Relatório Cobo (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4).
1889 “La aplicación de los derechos consagrados en la Declaración exige, pues, que los Estados pongan en
marcha un programa ambicioso de reformas jurídicas y políticas y de intervenciones institucionales y
reparaciones por las injusticias cometidas en el pasado, en las que se involucre a un gran número de entidades
estatales que actúen en sus respectivas áreas de competencia” (A\HCR\9\9, § 46).
1890 Como já visto no presente trabalho, a idéia de uma refundação do estado com a participação dos povos
indígenas foi bastante proeminente no pensamento de Erica-Irene A. Daes. Sobre o tema vide, além dos
textos da autora já mencionados anteriormente, DAES, Erica-Irene A. Some Considerations on the Right of
Indigenous Peoples to Self-Determination. In Transnational Law and Contemporary Problems, vol. 3, nº 1,
1993.
1891 O Relatório Brundtland menciona a possibilidade de extinção cultural dos povos indígenas caso não
sejam protegidos os seus direitos tradicionais e adotadas medidas positivas para garantir o bem estar da
comunidade de uma forma apropriada ao estilo de vida do grupo (A/42/427, Chapter 4: Population and
Human Resources, §§ 70-78).
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povos indígenas e tribais deverão ser adotadas, desde que não contrariem a vontade

livremente expressa por esses povos1892. Dessa forma, deixou claro um outro aspecto

importante, também ligado à autodeterminação, que é a necessidade de concordância dos

grupos envolvidos, aos quais pertence a decisão sobre integração ou assimilação. A

Convenção ainda garante, de modo bastante esclarecedor e oportuno, que as medidas

especiais de modo algum prejudicam o gozo, sem discriminação, dos direitos gerais de

cidadania1893. Seguindo a mesma linha, a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas

consignou que os Estados, quando couber, adotarão medidas especiais visando assegurar a

melhora contínua das condições econômicas e sociais dos povos indígenas1894. Essas

medidas especiais configuram, na visão da doutrina, ações afirmativas1895.

É verdade, porém, que não há uma menção expressa à natureza permanente das medidas

de proteção, o que, ao nosso ver, não é um impedimento a essa compreensão. No caso dos

povos indígenas a necessidade das medidas de discriminação positiva terem natureza

permanente é justificada não só pelas razões expostas quando cuidamos do tema à luz dos

direitos das minorias como, ainda, por aspectos específicos, a exemplo dos direitos de

autodeterminação e de manutenção da própria cultura. É nesse contexto que opera a visão

de autodeterminação sustentável indígena, a qual exige a garantia de que os

conhecimentos tradicionais e as práticas culturais possam ser transmitidos às futuras

gerações1896. É necessário, assim, que exista uma possibilidade de transmissão contínua, de

geração a geração, o que deve ser permanentemente assegurado, pois, caso contrário,

processos de assimilação poderão se tornar inevitáveis ou de difícil reversão.

A natureza permanente das medidas de discriminação positiva relativas aos povos

indígenas decorre ainda da origem dos direitos por elas protegidos1897. Alguns destes

                                                          
1892 Artigo 4º, §§ 1º e 2º.
1893 Artigo 4º, § 3º.
1894 Artigo 21, § 2°.
1895 WOLFRUM, Rüdiger. A Proteção dos Povos Indígenas no Direito Internacional. In SARMENTO,
Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flávia (coords.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 609.
1896 “Sustainable self-determination as a process is premised on the notion that evolving indigenous
livelihoods, food security, community governance, relationships to homelands and the natural world, and
ceremonial life can be practiced today locally and regionally, thus enabling the transmission of these
traditions and practices to future generations. Operating at multiple levels, sustainable self-determination
seeks to regenerate the implementation of indigenous natural laws on indigenous homelands and expand the
scope of an indigenous self-determination process” (CORNTASSEL, Jeff. Toward Sustainable Self-
Determination. In Alternatives, n° 33. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2008, p. 119).
1897 A origem dos direitos indígenas, seja no que concerne àqueles intrínsecos ou àqueles derivados de
arranjos construtivos com os Estados, é mencionada no preâmbulo da Declaração de Direitos dos Povos
Indígenas.
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direitos são intrínsecos às comunidades indígenas, por derivarem de suas estruturas

políticas, econômicas e sociais e de suas culturas, de suas tradições espirituais, de sua

história e de sua concepção da vida, especialmente no que concerne aos direitos às suas

terras, territórios e recursos. Outras vezes, trata-se de direitos afirmados em tratados,

acordos e outros arranjos construtivos entre os povos indígenas envolvidos e os Estados.

Em ambos os casos, a origem dos direitos aponta para a sua natureza permanente, não

sendo compatível com a idéia de mera temporariedade.

Necessário observar que, nesse quadro, boa parcela dos direitos reconhecidos

especificamente às comunidades indígenas podem ser compreendidos como ações

afirmativas, ao menos em sentido amplo, pois conferem àqueles grupos um tratamento

preferencial ou diferenciado em determinados assuntos com vistas à efetivação da

igualdade material em relação ao restante da população. James Anaya anotou, na condição

de relator especial para direitos indígenas da ONU, que a Declaração de Direitos dos

Povos Indígenas prevê a necessidade de adoção, por parte dos Estados, de medidas

positivas concretas em relação a quase todos os direitos previstos naquele documento1898.

E não há, nos textos do sistema internacional de direitos humanos, a indicação de que tais

direitos seriam meramente temporários, o que, aliás, seria incompatível com os propósitos

dos mesmos. Ao contrário, a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas consignou que

os Estados devem adotar, quando couber, medidas especiais com o objetivo de garantir a

melhora contínua das condições econômicas e sociais dos povos indígenas1899. Ora, se o

compromisso é com a melhora contínua, não há compatibilidade com a idéia de uma

proteção apenas temporária. Some-se, ainda, o fato de que as normas do sistema

internacional de proteção aos direitos humanos que dizem respeito a ações afirmativas

visando a proteção dos demais grupos vulneráveis são expressas ao afirmar o seu caráter

temporário, o que não acontece em relação às disposições voltadas aos direitos indígenas.

Assim, o silêncio em relação à natureza temporária ou permanente das medidas de

discriminação positiva relativas aos povos indígenas, indica, ao nosso ver, que as mesmas

são duradouras, pois caso contrário seguiriam a lógica dos demais documentos do sistema

ao qual pertencem.

                                                          
1898 A/HRC/9/9, § 45.
1899 Artigo 21, § 2°.
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Logo, a possibilidade de serem adotadas medidas de discriminação positiva de natureza

permanente é um importante elemento do objeto do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas. Como já mencionado, para a efetividade das opções de

desenvolvimento indígena, as quais são definidas a partir da sua autodeterminação e à luz

da sua cultura própria, são imprescindíveis condições de sustentabilidade intergeracional,

de modo que os mecanismos de proteção devem fazer chegar às gerações indígenas futuras

as tradições culturais e conhecimentos próprios dos grupos a que pertencem, como defesa

contra possíveis processos de assimilação forçada ou induzida, legando-lhes, ainda, as

condições ambientais necessárias à sua reprodução e transmissão às gerações vindouras, o

que forma um ciclo contínuo.

Vale relembrar, ainda, que a natureza permanente das medidas de discriminação positiva

não implica na sua eternidade, devendo ser revogadas ou não aplicadas se não houver a

concordância do grupo, ou seja, caso não esteja mais presente o sentimento de

solidariedade que une os seus membros e que justifica a preservação do elemento cultural

diferenciador. Como já vimos, não é possível impor aos membros das minorias a proteção

relativa à não-assimilação. Por isso, as medidas de discriminação positiva permanentes

devem beneficiar somente os grupos indígenas que, conforme a sua autodeterminação,

desejem livremente preservar os seus elementos diferenciadores, admitindo no máximo a

sua integração porém rejeitando a assimilação.

Também imprescindível precisar que, ao nosso ver, os limites às medidas de discriminação

positiva permanentes relativas às minorias, já examinadas no presente trabalho, também se

aplicam às comunidades indígenas.
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CAPÍTULO 3 – O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO DAS

COMUNIDADES INDÍGENAS NO BRASIL

3.1. O direito ao desenvolvimento na Constituição Federal de 1988

Como vimos, o direito ao desenvolvimento é reconhecido no âmbito do Direito

Internacional, a partir do sistema internacional dos direitos humanos construído sob os

auspícios das Nações Unidas. Além disso, deve ser perfilhado também no plano interno do

Estado brasileiro, embora a nossa Constituição não o mencione com todas as letras, ao

contrário, por exemplo, da constituição portuguesa1900.

Em primeiro lugar, relembre-se que consoante a lição de Fábio Konder Comparato os

direitos humanos não devem ter o seu reconhecimento condicionado a fatores

excessivamente formais, sendo aceito em toda parte, nos dias de hoje, que a sua vigência

independe de declaração em constituições, leis ou tratados internacionais, tendo em vista

que se trata de exigências necessárias ao respeito à dignidade humana que devem ser

exercidas em face dos poderes estabelecidos1901. Logo, como o direito ao desenvolvimento

é um direito humano1902 não seria indispensável que o direito positivo interno contivesse

uma previsão expressa a seu respeito.

De qualquer forma, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil é possível

concluir que o direito ao desenvolvimento é um direito fundamental que integra o nosso

                                                          
1900 “Portugal reconhece o direito de todos os povos à autodeterminação e independência e ao
desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão” (Artigo 7°, § 3°, da
Constituição da República Portuguesa de 02 de Abril de 1976).
1901 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 224.
1902 Como já visto, o direito ao desenvolvimento se afirmou na doutrina internacional como um direito
fundamental de terceira geração. Esse pensamento é compartilhado por praticamente toda a doutrina
brasileira, cabendo citar, apenas a título de exemplo, Paulo Bonavides (BONAVIDES, Paulo. Curso de
Direito Constitucional. 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Malheiros Editores, pp. 522-524;
BONAVIDES, Paulo. Federalismo das regiões, desenvolvimento e direitos humanos. In BONAVIDES,
Paulo. A Constituição Aberta: Temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no Federalismo
das Regiões. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 1996, pp. 337-350) e Fábio Konder Comparato
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ordenamento. Como se sabe, além dos direitos fundamentais expressos no Texto Maior

outros podem ser reconhecidos, como decorrência do princípio da não-taxatividade do rol

constitucional. Este princípio encontra lastro no § 2º do artigo 5° da Constituição

Brasileira, segundo o qual os direitos e garantias ali expressos não excluem outros

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais

em que a República Federativa do Brasil seja parte. Dessa forma, é possível identificar

direitos e garantias fundamentais implícitos1903. Isso significa que o constituinte adotou um

conceito materialmente aberto de direitos fundamentais1904. Em resumo, existem três

grupos de direitos fundamentais conforme o texto constitucional brasileiro atual: a) os que

estão expressos na Constituição; b) os que estão implícitos, decorrendo do regime e dos

princípios adotados pela Lei Maior; e c) os que estão firmados nos tratados internacionais

dos quais o Brasil é parte1905.

Em outras palavras, embora o direito ao desenvolvimento não esteja incluído de maneira

expressa no Título II da Constituição de 1988, que trata dos direitos e garantias

fundamentais, nem tampouco tenha sido explicitamente mencionado em qualquer outro

dispositivo constitucional, o regime e os princípios por ela adotados, bem como os

tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte, permitem

concluir no sentido da sua integração ao direito positivo brasileiro como um direito

fundamental.

Em relação ao regime e aos princípios constitucionalmente albergados, é necessário

considerar, inicialmente, que o preâmbulo da Constituição consignou que o Estado

Democrático criado pela Assembléia Nacional Constituinte teve como uma de suas

finalidades assegurar o desenvolvimento como um dos valores supremos da nossa

sociedade. Vale lembrar que embora haja discussão doutrinária sobre a existência de força

                                                                                                                                                                               
(COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e atualizada.
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 394-398).
1903 “A falta de garantia explícita de um direito na Constituição, não permite ao intérprete recorrer ao
argumento a contrário, pois a enumeração dos direitos fundamentais na Constituição é indicativa e não
limitativa. Tem-se aqui uma clássica presunção a favor da liberdade do indivíduo e contra o poder estatal”
(DIMOULIS, Dimitri, MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 47).
1904 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 1998, pp. 81-137.
1905 PIOVESAN, Flávia. Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos: Jurisprudência do
STF. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte
Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 465.
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normativa no preâmbulo1906, não há maior dissenso quanto ao fato de que o mesmo é um

importante vetor de hermenêutica da própria Constituição1907. Logo, a menção contida no

preâmbulo acerca da intenção de alcançar o desenvolvimento deve ser considerada pelo

exegeta ao interpretar a parte dogmática da Constituição, pois indica um princípio adotado

pelo Constituinte.

Além disso, considerando que há uma relação lógica entre as finalidades do Estado

brasileiro e os objetivos fundamentais da república1908, é natural encontrar no bojo do

artigo 3º da Constituição a menção ao desenvolvimento nacional. Saliente-se que este

dispositivo veicula princípios constitucionais fundamentais de natureza obrigatória, ou

seja, que vinculam todos os poderes, órgãos e agentes estatais, os quais têm o dever de

atuar para concretizá-los, sendo imperativos ainda para a sociedade e para todos os que

detêm o poder econômico e social1909. Eros Roberto Grau acentua que se trata de um

princípio constitucional impositivo ou diretriz com caráter constitucionalmente

conformador1910. É possível afirmar, portanto, que há um dever do Estado de atuar no

sentido da promoção das medidas voltadas a assegurar o desenvolvimento nacional.

Consoante a abalizada opinião de Gilberto Bercovici a atuação do Estado deve se pautar

por um planejamento abrangente e o desenvolvimento nacional deve ser considerado a

principal política pública, com a qual todas as demais devem se harmonizar e se

conformar1911. Ajunta, ademais, que o artigo 3º serve como fundamento à reivindicação de

                                                          
1906 Sobre o tema vide, dentre outros, Edvaldo Brito. Limites da Revisão Constitucional. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 1993, p. 39; FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. Vol. 1. São
Paulo: Saraiva, 1989, pp. 3-5. No Brasil o plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime,
afirmou a ausência de força normativa do preâmbulo da Constituição. (ADI 2.076/AC, Rel. Min. Carlos
Velloso).
1907 “Constatamos, pois, que o Preâmbulo, em sua significação profunda, revela uma clara manifestação
axiológica que se nutre das aspirações da sociedade. Sendo assim, todo o texto constitucional há que ser
interpretado em íntima conexão com as ideologias perfiladas no Preâmbulo” (ARAÚJO, Sérgio Luiz Souza.
O Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 e sua ideologia. In Revista de Informação Legislativa,
Brasília, a. 36, n. 143, jul./set. 1999, p. 13). Tal é o entendimento majoritário do STF (ADI 2.076/AC, Rel.
Min. Carlos Velloso e MS 24645-MC-DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 15.09.2003, p. 65).
1908 “A fixação constitucional dos objetivos da República brasileira no art. 3º da CF remete-nos ao problema
fundamental da Teoria do Estado, ou seja, a questão dos fins do Estado” (BERCOVICI, Gilberto.
Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo:
Malheiros Editores, 2005, p. 105).
1909 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad,
2003, pp. 291-295, 298-302; BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma
leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 104-105, 110.
1910 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 3ª edição. São Paulo: Malheiros
Editores, 1997, p. 238.
1911 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 63.
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um direito à formulação de políticas públicas dirigidas à concretização do programa

constitucional1912.

A tese de que o desenvolvimento nacional citado no artigo 3° da nossa Lei Maior pode ser

entendido como um direito fundamental implícito se coaduna com o entendimento de Ingo

Sarlet no sentido de que as expressões regime e princípios mencionadas no § 2° do artigo

5° da Constituição se referem às disposições contidas no Título I, artigos 1° a 4°, daquele

mesmo Texto1913.

É preciso, agora, indagar sobre o alcance da expressão desenvolvimento nacional. Para

tanto, podemos partir da constatação de que a dignidade da pessoa humana é um dos

fundamentos do Estado brasileiro1914, e, dessa forma, deve ser observada e guardada não só

no plano jurídico, pela própria Constituição e pelas demais normas do direito positivo,

mas, também, na esfera governamental e no agir individual e coletivo de todos aqueles que

compõem a dimensão humana do Estado. A busca pela efetivação da dignidade da pessoa

humana, portanto, deve permear todos os quadrantes possíveis, o que inclui as condutas do

governo, do mercado, e, finalmente, da sociedade civil 1915. Os objetivos fundamentais da

República Federativa do Brasil previstos no artigo 3º da nossa Constituição podem ser

entendidos como verdadeiras premissas necessárias ao pleno respeito à dignidade da

pessoa humana. De fato, essa tarefa exige a construção de uma sociedade livre, justa e

solidária; a erradicação da pobreza e da marginalização; a redução das desigualdades

sociais e regionais; a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; e, ainda, que seja garantido o

desenvolvimento nacional. Todos esses objetivos fundamentais, portanto, estão

estreitamente vinculados à dignidade da pessoa humana, o que, ao nosso ver, indica de

maneira segura que a noção constitucional de desenvolvimento nacional deve se alinhar

                                                          
1912 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 108. Sobre políticas públicas vide, dentre
outros: GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros Editores, 1996;
BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas Públicas e Direito Administrativo. In Revista de Informação
Legislativa. Brasília ano 34, n° 133, jan./mar. 1997; BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e
Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002; FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas Públicas: A
responsabilidade do administrador e o Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000.
1913 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 1998, pp. 95-96.
1914 Artigo 1°, inciso III, da CF/88.
1915 Sobre a dignidade como limite e tarefa do Estado, da comunidade e dos particulares, vide SARLET, Ingo
Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, pp. 110-118.
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plenamente à idéia de desenvolvimento humano que serve de alicerce ao direito ao

desenvolvimento1916.

Em outras palavras, desenvolvimento nacional não pode ser confundido com o mero

crescimento econômico do país1917. O desenvolvimento, em termos constitucionais, vai

além, não podendo ser dissociado da dignidade da pessoa humana nem tampouco dos

demais objetivos fundamentais, para cuja realização pode contribuir decisivamente1918.

Tanto é assim que a ordem econômica, através da qual a riqueza é gerada, tem como

finalidade constitucional assegurar a todos uma existência digna1919. Isto tudo conforme os

ditames da justiça social e observados, dentre outros, os princípios da função social da

propriedade, da defesa do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais e

sociais, e da busca do pleno emprego. Logo, a garantia constitucional da propriedade

privada dos meios de produção tem ao nosso ver um objetivo principal bastante claro, que

é a geração da riqueza necessária à consecução dos objetivos fundamentais da República

Federativa do Brasil, e, consequentemente, à plena efetivação da dignidade da pessoa

humana no âmbito nacional. Trata-se de uma função social, e, portanto, os proprietários

não têm a opção de deixar de empregar os bens nas suas destinações naturais, nem

tampouco podem utilizá-los em proveito apenas da formação de uma fortuna pessoal.

Conforme Leon Duguit, a propriedade na visão socialista moderna1920 é uma condição

indispensável da prosperidade e da grandeza das sociedades, assim, não é um direito, é

uma função social, razão pela qual o proprietário tem uma função social a cumprir e se não

a realiza não estará protegido socialmente. A propriedade, dessa forma, é um dever para

todo possuidor de uma riqueza ou de um bem, devendo ser reconhecida a existência de

uma obrigação de ordem objetiva de empregar a riqueza para aumentar a riqueza geral,

                                                          
1916 José Afonso da Silva também vincula o desenvolvimento nacional citado no artigo 3° ao direito ao
desenvolvimento reconhecido no âmbito das Nações Unidas (SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à
Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 47).
1917 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 3ª edição. São Paulo: Malheiros
Editores, 1997, pp. 238-239.
1918 André Ramos Tavares assinala que “Na atual Constituição, é (deve ser) um dos objetivos fundamentais
do Estado brasileiro ‘garantir o desenvolvimento nacional’. Obviamente que tal meta insere-se no contexto
econômico da Constituição, embora nele não se esgote, já que o desenvolvimento há de ser buscado
igualmente em outras órbitas, como a social, a moral, a política e outras” (TAVARES, André Ramos. Direito
Constitucional Econômico. São Paulo: Editora Método, 2003, p. 141).
1919 Artigo 170 da CF/88.
1920 A palavra socialista não é empregada por Duguit para se referir ao socialismo, mas sim para diferenciar o
seu modelo moderno da visão individualista antiga de propriedade do Código de Napoleão.
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consolidando a interdependência social1921. A propriedade-função social, ainda nos termos

do citado autor, implica em duas conclusões: a) o proprietário tem o dever e o poder de

usar a coisa para satisfazer as necessidades individuais, especialmente as suas próprias, ou

seja, de empregar a coisa no desenvolvimento de sua atividade física, intelectual e moral; e

b) o proprietário também tem o dever e o poder de utilizar a coisa para satisfazer as

necessidades comuns, da coletividade nacional inteira ou de coletividades menores1922.

Nota-se, portanto, que à luz da Constituição a riqueza gerada pela ordem econômica deve

servir de instrumento para o alcance dos objetivos fundamentais da república, os quais

gravitam em torno da dignidade da pessoa humana. Não por outro motivo a Lei Maior

determina ainda que o mercado interno integra o patrimônio nacional, devendo ser

incentivado para viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico e o bem-estar da

população1923.

Seguindo essa trilha, pensamos que o desenvolvimento nacional é diretamente

proporcional à concretização dos objetivos fundamentais da nossa República,

pressupondo a transformação da nossa realidade. Consoante ensina Gilberto Bercovici,

utilizando expressão de Pablo Lucas Verdú, o citado artigo 3º funciona como a cláusula

transformadora da Constituição, que explicita o contraste entre a realidade social injusta e

a necessidade de eliminá-la1924. Assim, o desenvolvimento nacional pleno seria a

realização completa dos objetivos fundamentais do Brasil e a efetivação da dignidade da

pessoa humana em seu mais alto patamar possível. Logo, alcançar o desenvolvimento

nacional é alcançar o desenvolvimento humano.

Além disso, o desenvolvimento nacional deve considerar o todo da nação, não apenas uma

parcela da mesma. A nação não é composta apenas pelo grupo dominante ou majoritário. É

necessário, assim, que o desenvolvimento nacional assuma uma natureza dialógica, através

do diálogo intercultural, levando em consideração as diferentes visões de desenvolvimento

das múltiplas coletividades humanas que formam, conjuntamente, o Estado pluriétnico e

                                                          
1921 DUGUIT, León. Las Transformaciones generales del Derecho privado desde el Código de Napoléon.
Segunda edição espanhola, tradução de Carlos G. Pousada. Madrid: Francisco Beltran Libreria, 1912, p. 178.
1922 DUGUIT, León. Las Transformaciones generales del Derecho privado desde el Código de Napoléon.
Segunda edição espanhola, tradução de Carlos G. Pousada. Madrid: Francisco Beltran Libreria, 1912, p. 185.
1923 Artigo 219 da CF/88.
1924 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad,
2003, pp. 294-295; BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir
da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 36-37.
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pluricultural. Sem isso, estaremos tratando apenas do desenvolvimento de uma parte da

nação e da sua imposição aos demais grupos internos1925.

Dessa maneira, em termos constitucionais o desenvolvimento nacional: a) não se confunde

com o mero crescimento econômico; b) possui vínculo direto com a dignidade da pessoa

humana; c) constitui, ao mesmo tempo, finalidade e objetivo da República Federativa do

Brasil; d) porta uma natureza obrigatória; e e) deve refletir a realidade do Estado

multicultural e multiétnico, assumindo uma natureza dialógica. Essas características, ao

nosso ver, permitem concluir que se trata, também, de um verdadeiro direito, e, além disso,

que o mesmo possui a natureza de fundamental, especialmente diante do seu vínculo direto

com a dignidade da pessoa humana1926. Aliás, bastaria apenas essa intensa vinculação à

dignidade da pessoa humana para que, em tese, fosse possível construir um discurso

jurídico no sentido de que há um direito fundamental ao desenvolvimento1927. Dentre os

autores que entendem, somando argumentos próprios, que a Constituição agasalha o direito

ao desenvolvimento como um direito fundamental a partir do seu artigo 3°, encontramos

Guilherme Amorim Campos da Silva1928, Carla Rister1929 e Liliana Locatelli1930.

                                                          
1925 Retornaremos ao tema quando tratarmos do direito à opção por um processo próprio de desenvolvimento
dos povos indígenas brasileiros.
1926 Saliente-se que o princípio da dignidade da pessoa humana pode funcionar como critério de justificação
da fundamentalidade material de direitos (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e
Direitos Fundamentais. In LEITE, George Salomão [org.]. Dos Princípios Constitucionais: considerações
em torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, pp. 227-235).
1927 Consoante Ingo Wolfgang Sarlet “nada impede – em que pese as respeitáveis opiniões em contrário – que
do princípio da dignidade da pessoa humana se possam deduzir autonomamente – sem qualquer referência
direta a outro direito fundamental – posições jurídico-subjetivas fundamentais que tenham por objeto a
proteção da dignidade contra novas ofensas e ameaças em princípio não alcançadas, ao menos não
expressamente, pelo âmbito de proteção dos direitos fundamentais já consagrados no Texto Constitucional”
(SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. In LEITE, George
Salomão [org.]. Dos Princípios Constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da
Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 232).
1928 “O Texto Federal de 1988 faz do desenvolvimento objetivo fundamental do Estado e, portanto, direito da
nação e de cada indivíduo. É nesta perspectiva que apropriamos o direito fundamental ao desenvolvimento
nacional, enquanto direito humano fundamental, integralizador da esfera individual de cada ser humano,
ligando-o às suas esferas político-jurídica de cidadão; social, de indivíduo; e coletiva de nação” (DA SILVA,
Guilherme Amorim Campos. Direito ao Desenvolvimento. São Paulo: Editora Método, 2004, p. 69).
1929 “Assim, a Constituição brasileira consagra, em seu artigo 3°, como objetivo da República a garantia do
desenvolvimento nacional. Portanto, refere-se ao desenvolvimento subjetivo da nação como um todo. Desta
feita, promove como titular do direito ao desenvolvimento a própria nação” (RISTER, Carla Abrantkoski.
Direito ao desenvolvimento: antecedentes, significados e conseqüências. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.
265). A autora diferencia entre desenvolvimento objetivo e desenvolvimento subjetivo. O primeiro é uma
espécie de utopia, de situação ideal a ser alcançada. No plano nacional ele é deduzido das normas e princípios
constitucionais que se referem ao desenvolvimento e que sevem de orientação à legislação ordinária que
guiará as políticas públicas respectivas. Afeiçoa-se à natureza difusa, tratando-se de um direito de
fraternidade, de terceira dimensão, ainda não totalmente compreendido (op. cit., pp. 83, 215-223). De outro
lado, em seu sentido subjetivo, o desenvolvimento revela-se como direito ou interesse individual ou coletivo,
a depender de sua vinculação ao indivíduo ou aos povos. Envolve as relações entre os agentes por ele
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Também os tratados internacionais dos quais o Brasil é parte autorizam a afirmação de

que o direito humano ao desenvolvimento é recebido pela Constituição como um direito

fundamental.

Conforme Fábio Konder Comparato, um dos princípios estruturais do nosso sistema de

direitos humanos é o da equiparação entre as normas dessa natureza de direito

internacional e de direito interno, no plano constitucional, o que ocorre como decorrência

dos artigos 4°, II, e 5°, § 2° da Constituição1931. Assim, caso o Brasil reconheça em

tratados internacionais um direito humano o mesmo será incorporado ao catálogo de

direitos fundamentais da constituição1932.

Fato é que, exceto em relação àqueles pertencentes a sistemas regionais dos quais o Brasil

não faz parte, os documentos convencionais já mencionados no presente trabalho que

sustentam o direito ao desenvolvimento têm o nosso país como um dos seus Estados

signatários, e, além disso, foram integrados ao nosso direito positivo mediante o processo

constitucionalmente previsto. Dentre os tratados internacionais dos quais o Brasil participa

e que contêm dispositivos que servem de fundamento ao direito ao desenvolvimento

podemos citar, por exemplo, a Carta das Nações Unidas1933, a Carta de Constituição da

Organização dos Estados Americanos1934, o Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e

                                                                                                                                                                               
responsáveis e os beneficiários do processo de desenvolvimento, tanto no plano interno como no
internacional (op. cit., p. 83). Há uma relação de complementaridade entre os sentidos objetivo e subjetivo.
1930 “Neste contexto, seria inegável a inclusão do desenvolvimento no conceito material de direitos
fundamentais, considerando que este claramente decorre do regime e dos princípios constitucionais, sendo
que foi elevado à condição de objetivo constitucional. Ademais, corresponde em conteúdo e importância aos
demais direitos fundamentais, sendo, inclusive, um instrumento para efetivar o princípio da dignidade da
pessoa humana, balizador dos direitos fundamentais” (LOCATELLI, Liliana. Desenvolvimento na
Constituição Federal de 1988. In BARRAL, Welber [org.]. Direito e desenvolvimento: análise da ordem
jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Editora Singular, 2005, p. 111).
1931 COMPARATO, Fábio Konder. A proteção dos Direitos Humanos nos 20 Anos de Vigência da
Constituição Atual. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo
(coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 451-
452.
1932 Ainda segundo Fábio Konder Comparato, a exigência de que os tratados de direitos humanos sejam
aprovados por ambas as casas do Congresso Nacional com o quorum de três quintos e em dois turnos de
votação para terem força constitucional, trazida pela Emenda Constitucional 45/2004, foi uma clara violação
ao princípio da irreversibilidade dos direitos humanos, posto ser inválido juridicamente suprimir ou
enfraquecê-los por meio de novas regras. Assim, é de se esperar que o Supremo Tribunal Federal, no
mínimo, impeça a aplicação retroativa do § 3° no artigo 5° da CF/88 (COMPARATO, Fábio Konder. A
proteção dos Direitos Humanos nos 20 Anos de Vigência da Constituição Atual. In SOUZA NETO, Cláudio
Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo [coords.]. Vinte Anos da Constituição Federal de
1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 451-452).
1933 No Brasil foi aprovada pelo Decreto-lei n° 7935, de 04 de setembro de 1945, sendo ratificada em 12 de
setembro de 1945 e promulgada pelo Decreto n° 19841, de 22 de outubro de 1945.
1934 No Brasil foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 64, de 07 de dezembro de 1949, tendo sido depositado
em 13 de março de 1950 o instrumento de ratificação respectivo, após o que foi editado o Decreto
presidencial nº 30.544, de 14 de fevereiro de 1952.
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Políticos1935, o Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais1936, a

Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial1937, a

Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a

Mulher1938, a Convenção Sobre os Direitos da Criança1939, a Convenção da UNESCO

Para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial1940, a Convenção da UNESCO

Sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais1941, a

Convenção Americana sobre Direitos Humanos1942.

Deve-se reconhecer que da mesma forma que estes tratados deram ensejo à afirmação do

direito ao desenvolvimento no plano internacional, tendo sido inseridos também no

ordenamento positivo brasileiro dão suporte ao reconhecimento desse mesmo direito no

plano nacional, independentemente da discussão sobre a sua natureza: constitucional, legal

ou supralegal1943.

A tese é reforçada pelo fato de que a atuação do Brasil no foro internacional contribuiu

para a afirmação do direito ao desenvolvimento, não só por ser um Estado integrante das

Nações Unidas, mas, também, porque é signatário de documentos convencionais e do soft

law que sustentam esse direito. Além disso, a Constituição de 1988 determina que as

relações internacionais do Brasil serão guiadas, dentre outros princípios, pela prevalência

                                                          
1935 Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Em vigor no Brasil em 24.4.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 592, de 6.7.1992.
1936 Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Assinado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Entrou em vigor no Brasil em 24.2.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 591, de 6.7.1992.
1937 Aprovada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n° 23, de 21 junho de 1967, a
ratificação foi depositada em 27 de março de 1968, tendo sido expedido o Decreto presidencial nº 65.810, de
08 de dezembro de 1969.
1938 Inicialmente, foi objeto no Brasil do Decreto Legislativo nº 93, de 14 de novembro de 1983 e do Decreto
presidencial nº 89.460, de 20 de março de 1984. Posteriormente algumas reservas foram retiradas pelo Brasil,
tendo sido ambos os decretos acima revogados e substituídos pelo Decreto Legislativo nº 26, de 22 de junho
de 1994, e pelo Decreto Presidencial nº 4.377, de 13 de setembro de 2002.
1939 Promulgada no Brasil pelo Decreto Presidencial 99.710, de 21 de novembro de 1990.
1940 Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5.753, de 12 de abril de 2006.
1941 No Brasil foi promulgada pelo Decreto Presidencial nº 6.177, de 01 de agosto de 2007.
1942 O Brasil depositou a carta de adesão a essa convenção em 25 de setembro de 1992, e a mesma foi objeto
do Decreto Presidencial nº 678, de 6 de novembro de 1992.
1943 Sobre a natureza dos tratados internacionais no direito brasileiro, especialmente após a EC n° 45/2004,
vide: PIOVESAN, Flávia. Tratados Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos: jurisprudência do
STF. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte
Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 459-477; SARLET,
Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre os direitos fundamentais e os tratados internacionais em matéria de
direitos humanos. In ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras,
CAZETTA, Ubiratan (coords). Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. Belo Horizonte:
Del Rey, 2008, pp. 153-183. A posição atual do Supremo Tribunal Federal é a da supralegalidade dos
tratados de direitos humanos incorporados ao ordenamento brasileiro, conforme adiante se verá mais
detidamente.
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dos direitos humanos1944, o que implica em uma atuação constante da diplomacia brasileira

no sentido do fortalecimento do direito ao desenvolvimento, já que este, como dito, é um

direito humano1945. Assim, seria um contra-senso negar o direito ao desenvolvimento no

plano nacional.

3.2. Desenvolvimento e índios no Brasil

Assim como ocorreu em toda a América, conforme já abordamos, também no Brasil os

índios sofreram as conseqüências negativas advindas da busca de riquezas e da expansão

das fronteiras agro-pastoris desde a chegada dos emboavas1946. Vale lembrar, por exemplo,

que a história da escravidão indígena no Brasil tem origem no século XVI justamente

quando os colonizadores portugueses iniciaram a intensificação das atividades de

exploração econômica ao longo do nosso litoral, e o índio escravo solucionava ao mesmo

tempo o problema militar de dominação e o suprimento de mão-de-obra para a então

incipiente economia açucareira1947. No século seguinte o apresamento e o cativeiro de

indígenas se intensificou e se expandiu para várias regiões do país, tendo sempre como

pano de fundo um modelo econômico brutal e injusto e uma legislação no mínimo

ineficiente1948. Esse quadro histórico é muitas vezes esquecido pela literatura convencional,

inclusive, segundo a doutrina especializada, devido à construção de alguns mitos da nossa

colonização, como, por exemplo, a figura do Bandeirante1949. A necessidade do

                                                          
1944 Artigo 4°, inciso II, da CF/88.
1945 “(...) o Brasil, em seu relacionamento com a comunidade internacional, já elegeu a questão do direito ao
desenvolvimento, consagrado na resolução da ONU de 1986, e a proteção do direito ao desenvolvimento
como um direito humano essencial” (SANTOS, Rui da Silva. A busca pelo direito ao desenvolvimento e à
proteção aos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil: histórico e desafios. In AMARAL
JÚNIOR, Alberto do [org.]. Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 102).
1946 A palavra emboavas era utilizada por vários grupos indígenas para designar os portugueses e os europeus
em geral, e significava homem de outra raça (MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos
individuaes e politicos. Edição fac-similar. São Paulo: Typ. Hennies Irmãos, 1912, p. 35).
1947 MONTEIRO, John. O escravo índio, esse desconhecido. In GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Índios do
Brasil. São Paulo: Global Editora, 2005, p. 105. Como lembra Paulo de Bessa Antunes, já em 1511 cerca de
30 índios foram feitos escravos e foram levados para Lisboa (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996, p. 333).
1948 Sobre a escravização de indígenas e a legislação da época, vide ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito
Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996, pp. 333-336.
1949 MONTEIRO, John. O escravo índio, esse desconhecido. In GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Índios do
Brasil. São Paulo: Global Editora, 2005, p. 119. Sobre o tema, escreveu João Mendes Júnior: “Os
Bandeirantes eram, em geral, filhos de europeu e india. Delles, uns eram considerados crueis contra os
indios, ao passo que outros sempre protestavam contra quem os accusava de inimigos dos indios. Havia
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desenvolvimento nacional, portanto, tem historicamente buscado justificar, ao menos no

plano retórico, a violência a direitos indígenas, os quais não raro são vistos por

determinados setores conservadores da sociedade como uma ameaça ao

desenvolvimento1950, inclusive muitas vezes com o apoio do Poder Judiciário1951.

O tema, de maneira direta ou indireta, tem sido objeto de estudos importantes. Darcy

Ribeiro, por exemplo, procurou descrever as diversas faces com que a sociedade nacional

se apresenta aos índios, as quais se relacionam com uma frente de expansão econômica

respectiva: extrativista, pastoril ou agrícola1952. Estas mesmas frentes e suas

conseqüências para os nossos índios foram também tratadas por Julio Cezar Melatti1953.

Roberto Cardoso de Oliveira debruçou-se sobre a fricção interétnica e a acomodação dos

índios Tükuna1954 e dos índios Terena1955 no sistema econômico regional. Roberto da

Matta e Roque de Barros Laraia relataram a marginalização econômica dos índios do

Tocantins1956. João Pacheco de Oliveira identificou e rebateu algumas razões pelas quais as

terras indígenas no senso comum e no cotidiano são tidas como antítese de

desenvolvimento1957. Mércio Pereira Gomes escreveu sobre a história indígena no Brasil e

identificou os interesses econômicos e seus agentes como os piores inimigos dos índios,

                                                                                                                                                                               
mesmo bandeirantes, que não queriam ser confundidos com attacantes de indios, buscando sempre fundar
seus actos na defensiva, e ostentando a sua complacencia. Todas essas differenças se revelam nas chronicas e
até em documentos officiaes” (MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e
politicos. Edição fac-similar. São Paulo: Typ. Hennies Irmãos, 1912, pp. 36-37).
1950 “Os setores conservadores mantêm a firme idéia de que os índios são um percalço no processo de
desenvolvimento e usam todo o poder para diminuir, restringir ou limitar a possibilidade não só de
demarcação de terras, mas de seu uso segundo os costumes e tradições de cada povo. Compondo com os
setores conservadores estão os militares e os interesses econômicos regionais, que muitas vezes encontram
guarida em juízes, tribunais e altos funcionários do Governo (...)” (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Mares
de. Multiculturalismo e Direitos Coletivos. In SANTOS, Boaventura de Souza [org.]. Reconhecer para
libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 100).
1951 Por todos, confira-se o seguinte trecho de voto proferido no Supremo Tribunal Federal pelo Ministro
Cordeiro Guerra: “Ora, nós somos um País de imigração, um País continental, em que o homem civilizado
abre caminho para a criação do seu império. Isto se fez sempre, através da história, à custa do aborígine, não
só no Brasil, como na América do Norte, na Austrália, na África, na Sibéria, em qualquer parte do mundo”
(STF, MS 20234-3/MS, Relator Min. Cunha Peixoto, julgamento de 04/06/1980, Tribunal Pleno, DJ de
01/07/1980).
1952 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a Civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
1953 MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. 9ª edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
2007. Vide especialmente os capítulos 16 e 17.
1954 OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O índio e o mundo dos brancos. 4ª edição. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1996.
1955 OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Do índio ao Bugre: o processo de assimilação dos Terêna. 2ª edição,
revista. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1976.
1956 MATTA, Roberto da, LARAIA, Roque de Barros. Índios e Castanheiros: A Empresa Extrativa e os
Índios do Médio Tocantins. 2ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
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analisando ainda os reflexos dos projetos econômicos inseridos nos programas nacionais

de desenvolvimento sobre os índios1958.

Muitos outros autores poderiam ser citados, cabendo anotar que o tema é recorrente

também porque não se trata de algo que pertence apenas a um passado distante. Ao

contrário, a situação de conflito entre os direitos e interesses indígenas e um suposto

desenvolvimento nacional se repete até os dias atuais, e no geral os índios têm sido os

perdedores desse embate. As violações praticadas contra os índios no nosso país assumem

as mais variadas formas e podem estar escamoteadas, por exemplo, até mesmo em políticas

desenvolvimentistas, em decisões judiciais ou em medidas legislativas1959. Cabe anotar,

por exemplo, embora tais dispositivos ao nosso ver não tenham sido recepcionados pela

Constituição de 1988, que nos termos da Lei 6.001/73 dentre os motivos autorizadores da

intervenção da União em área indígena encontramos a realização de obras públicas que

interessem ao desenvolvimento nacional e a exploração de riquezas do subsolo de

relevante interesse para a segurança e o desenvolvimento nacional1960.

Há, porém, vozes altivas que explicitamente têm se levantado para denunciar a farsa do

discurso que procura colocar os índios e seus direitos como entraves ao desenvolvimento.

O exemplo recente mais contundente é o do Ministro Carlos Ayres Britto, para quem é

falso o suposto antagonismo entre os índios e o desenvolvimento, lembrando os primeiro

foram cruciais na defesa do território brasileiro contra as investidas dos franceses e dos

                                                                                                                                                                               
1957 OLIVEIRA, João Pacheco de. Terras Indígenas, Economia de Mercado e Desenvolvimento Rural. In
OLIVEIRA, João Pacheco de (org.). Indigenismo e Teritorialização: poderes, rotinas e saberes coloniais no
Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Contra-capa, 1998, pp. 43-68.
1958 GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 165-186.
1959 O Senador Edison Lobão, na discussão do projeto que deu origem a Decreto Legislativo n° 788/2006,
versando sobre o aproveitamento hidroelétrico Belo Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do
Pará, que afetou diversas comunidades indígenas, dentre as quais se encontram os índios Arara, Juruna,
Parakanã, Xikrin, Xipaia-Kuruaia, Kayapó e Araweté, afirmou no plenário do Senado Federal: “ Sr.
Presidente, quero dizer que voto e aprovo, com satisfação, este decreto legislativo. Até deveria emendá-lo
para acrescentar as hidroelétricas de Estreito e de Serra Quebrada. Não vou fazê-lo para não atrasar a votação
final deste decreto, mas quero, desde logo, anunciar que vou apresentar um projeto de decreto semelhante
para que se resolva o problema de Serra Quebrada, em Imperatriz, que até agora não se resolveu pela
presença de apenas cinco ou seis índios na região. A Funai não permite que se prossiga na instalação
daquela hidroelétrica por conta da presença de cinco ou seis índios, que poderiam, tranqüilamente, ser
transferidos para uma reserva mais próxima. Então, vou apresentar o projeto de decreto legislativo na
segurança de que, estando o Senado da República aprovando esse decreto de hoje, que se antecipa a todos os
estudos, não haverá de negar também o outro, que se trata de pós-estudos já realizados. Nada tenho contra a
usina de Belo Monte; ao contrário, tenho tudo a favor, porque se trata de uma grande e poderosa hidrelétrica
que vai agregar energia elétrica farta ao nosso País, e nós necessitaremos, dentro de muito pouco tempo,
dessa energia, que nos poderá faltar no futuro. No entanto, não posso entender que não se faça o mesmo em
relação às duas hidrelétricas do Maranhão, a de Serra Quebrada e a de Estreito” (Diário do Senado, 13-07-
2005, p. 23319).
1960 Artigo 20, § 1°, “d” e “f”.
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ingleses, denominando de injustiça histórica o não reconhecimento da contribuição

indígena pretérita e atual para a consolidação e o desenvolvimento do país e afirmando que

os índios brasileiros são co-autores da ideologia nacional. Além disso, acentuou que o

desenvolvimento como categoria humanista que possui bases ecologicamente equilibradas

e sustentáveis pode ter na cosmovisão dos indígenas um dos seus elementos

propulsores1961.

A visão de desenvolvimento nacional, como já referido, deve considerar o todo da nação, o

que deve incluir o respeito pelo etnodesenvolvimento indígena e pelos demais direitos

daqueles povos. Isso significa que o desenvolvimento não pode solapar

indiscriminadamente os direitos indígenas1962.

Parece evidente que os povos indígenas brasileiros ainda necessitam de proteção especial

em face dos impactos negativos que podem advir dos projetos de desenvolvimento

nacional. Uma forma importante de proteção é o reconhecimento de que os mesmos são

também titulares do direito ao desenvolvimento e que este direito, nesse contexto, ganha

peculiaridades próprias garantidas pelo ordenamento positivo brasileiro no plano

constitucional e infraconstitucional.

O reconhecimento desse direito avulta em importância quando se leva em conta que a

quantidade de brasileiros que pertencem aos povos indígenas vem crescendo nos últimos

tempos. Há dificuldades na obtenção de dados demográficos precisos em relação a esses

grupos, dentre as quais a de determinar quem é índio. Os já referidos critérios de auto-

identificação (idéia que uma pessoa tem de si mesma, entendendo-se como índio) e a

hetero-identificação (aceitação, por parte da comunidade, de que aquela pessoa é um índio)

são utilizados no Brasil, pois conforme a legislação brasileira consideram-se índios todos

                                                          
1961 Voto na Petição 3388, da qual é relator, proferido em 27/08/2008 no Plenário do Supremo Tribunal
Federal, disponível em
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=95097&caixaBusca=N, acesso em
07/12/2008. O julgamento prosseguiu em 10/12/2008, mas foi novamente suspenso por um pedido de vista.
1962 O Cacique Kumaré Txicão, da etnia Ikpeng, em março de 2008, durante negociações promovidas pela
FUNAI visando a continuidade dos estudos de impacto ambiental relativos à construção da Pequena Central
Hidrelétrica – PCH – Paranatinga II, entre os municípios de Campinápolis e Paranatinga, no Estado do Mato
Grosso, próximo ao Parque Nacional do Xingu, a qual, segundo os índios, prejudicaria o abastecimento de
água nas aldeias e a sua principal fonte de alimentação, que são os peixes do Rio Kuluene, resumiu em
poucas palavras o pensamento indígena acerca das tensões relativas ao desenvolvimento nacional: “Não
somos contra o desenvolvimento do país. Mas se querem fazer obras próximo à Terra Indígena, consultem os
índios. Somos a favor do desenvolvimento, mas respeitem os índios e os direitos dos índios” (FUNAI. Índios
do Xingu voltam para discutir continuidade de pesquisas. Brasília, 05/03/2008, disponível em
http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ2498B870ITEMIDC376AE4729FF4043A141C03F9082ADD7PTBRIE.
htm, acesso em 27 de dezembro de 2008).
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os indivíduos de origem e ascendência pré-colombiana que se identificam e são

identificados como pertencentes a um grupo étnico cujas características culturais os

distinguem da sociedade nacional1963. Saliente-se, entretanto, que os dados oficiais, no que

diz respeito aos censos promovidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE, consideram apenas o critério de auto-identificação, posto que não foi introduzido

nos procedimentos respectivos nenhum mecanismo destinado a conferir se as comunidades

indígenas aceitam ou não aqueles que se autodeclaram índios. Além disso, uma outra

dificuldade para a obtenção de dados exatos refere-se ao fato de que uma auto-

identificação pode ter sido feita de maneira insincera. O declarante pode não ter se

reconhecido como índio apenas por receio de ser discriminado pela sociedade majoritária.

De outro lado, uma pessoa pode se declarar índio, embora assim realmente não se sinta,

visando ter eventuais benefícios decorrentes de ações afirmativas. Apesar dessas

dificuldades, não há dúvida de que os dados disponíveis são suficientes para afirmar um

crescimento demográfico das populações indígenas.

De acordo com estimativas da FUNAI1964, existem atualmente em aldeias indígenas

brasileiras aproximadamente 460 mil índios, distribuídos em 225 sociedades indígenas,

representando cerca de 0,25% da população do país. Fora das terras indígenas, englobando

os centros urbanos, temos outro contingente que soma entre 100 e 190 mil pessoas. Além

disso, devem ser contabilizados mais 63 grupos de índios com os quais ainda não houve

contato. Finalmente, é preciso anotar que existem comunidades que estão pleiteando o

reconhecimento da condição de indígena. Dados bastante próximos a estes são publicados

por uma das mais importantes organizações não-governamentais brasileiras com atuação

na defesa de direitos e interesses indígenas, que é o Instituto Socioambiental1965.

Os dados oficiais do IBGE também apontam para o crescimento do número de índios no

Brasil1966. O censo de 1991 foi o primeiro a prever a opção indígena dentre as

possibilidades de cor, embora seja altamente questionável reduzir a condição indígena a

                                                          
1963 Artigo 3°, I, Lei 6.001/73 – Estatuto do Índio. Para crítica da redação do conceito legal vide CUNHA,
Manuela Carneiro da. Definições de índio e comunidades indígenas. In SANTOS, Silvio Coelho dos,
WERNER, Dennis, BLOEMER, Neusa Sens, NACKE, Anelise (orgs.). Sociedades Indígenas e o Direito:
uma questão de direitos humanos. Florianópolis: Editora da UFCS, CNPq, 1985, pp. 31-37.
1964 http://www.funai.gov.br/, acessado em 15 de janeiro de 2009.
1965 “Para o ISA a população indígena no Brasil atual está estimada em 600 mil indivíduos, sendo que deste
total cerca de 480.000 mil vivem em suas Terras Indígenas (e, em menor número, em áreas urbanas
próximas a elas), enquanto outros 120.000 mil encontram-se residindo em diversas capitais do país”
(http://www.socioambiental.org/pib/portugues/quonqua/qoqindex.shtm, acessado em 04 de maio de 2008).
1966 Fonte: www.ibge.gov.br, acessado em 04 de maio de 2008.
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um fenótipo humano como a cor. Tomando como parâmetro comparativo os dados do

censo de 2000, encontramos um aumento significativo na década de 90. Em 1991 se

declararam indígenas aproximadamente 294.000 pessoas, o que correspondia, à época, a

0,2% do total da população. Já em 2000, pouco mais de 734.000 pessoas se declararam

indígenas, correspondendo agora a 0,43% do número total de brasileiros. A evolução da

população residente por cor ou raça no Brasil desde 1940 até 2000 é representada pela

seguinte tabela1967:

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE

POR COR OU RAÇA NO BRASIL

Cor ou raça (%)
Anos

Branca Preta Amarela Parda Indígena

1940 63,47 14,64 0,59 21,21 -

1950 61,66 10,96 0,63 26,54 -

1960 61,03 8,71 0,69 29,50 -

1980 54,23 5,92 0,56 38,85 -

1991 51,56 5,00 0,43 42,45 0,20

2000 53,74 6,21 0,45 38,45 0,43

Em 1957 Darcy Ribeiro calculou que existiam em nosso país um mínimo de 68.100 e um

máximo de 99.700 índios, não alcançando, mesmo na hipótese mais otimista, 0,2% da

população nacional à época1968. Assim, sem dúvida ocorreu um aumento real da população

                                                          
1967 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940 – 2000. Disponível em www.ibge.gov.br, acesso em 27 de agosto
de 2008.
1968 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 487.
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indígena no Brasil1969, muito embora deva ser observado que outros fatores também

contribuíram para os resultados finais do último censo, como, por exemplo, um

significativo incremento da autodeclaração em áreas urbanas1970.

Como já mencionamos em outra passagem desse trabalho, não é adequado descurar da

advertência que Darcy Ribeiro fez em meados do último século no sentido de que ocorreria

o incremento da população indígena no Brasil, porém seria necessário adotar instrumentos

e mecanismos voltados à manutenção da identificação étnica, sob pena das pessoas que

compõem esses grupos tornarem-se índios genéricos, incorporados geralmente nas

camadas mais pobres e miseráveis da população, como resultado do processo de

transfiguração étnica1971.

Os dados atuais indicam o acerto das previsões de Darcy Ribeiro quanto à incorporação

dos índios brasileiros nas camadas menos favorecidas. Trabalho desenvolvido por Marcelo

Jorge de Paula Paixão demonstrou que as populações indígenas são as que possuem os

piores índices de desenvolvimento humano no nosso país. Tomando como base

microdados da amostra do Censo Demográfico de 2000 do IBGE e dados do Relatório de

Desenvolvimento Humano do PNUD 2000, o pesquisador calculou o índice de

desenvolvimento humano do Brasil desagregado por grupos de raça/cor e por regiões para

aquele período, compilando os resultados em uma tabela da qual extraímos o trecho

abaixo1972:

                                                          
1969 Vale lembrar que as referências apontam que antes da chegada dos europeus havia entre um milhão e dez
milhões de nativos no território que hoje corresponde ao Brasil (sobre tais estimativas vide: MELATTI, Julio
Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp. 44-47; CALDEIRA,
Jorge, CARVALHO, Flávio de, MARCONDES, Cláudio, PAULA, Sergio Goes de. Viagem pela História do
Brasil. 2ª edição, revista e ampliada. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 9).
1970 Para uma análise mais detalhada dos dados vide PEREIRA, Nilza de Oliveira M., SANTOS, Ricardo
Ventura, AZEVEDO, Marta Maria. Perfil Demográfico e Socioeconômico das Pessoas que se
Autodeclararam ‘Indígenas’ nos Censos Demográficos de 1991 e 2000. In PAGLIARO, Heloísa, SANTOS,
Ricardo Ventura, AZEVEDO, Marta Maria (orgs.). Demografia dos Povos Indígenas no Brasil. Rio de
Janeiro: Editora Fiocruz e Associação Brasileira de Estudos Populacionais – ABEP, 2005, pp. 155-166.
1971 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 501.
1972 Fonte: PAIXÃO, Marcelo Jorge de Paula. Crítica da Razão Culturalista: relações raciais e a construção
das desigualdades sociais no Brasil. Tese de Doutorado apresentada ao Instituto Universitário de Pesquisas
do Rio de Janeiro como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Ciências Humanas:
Sociologia. Rio de Janeiro, abril de 2005, pp. 471-472. Disponível em
http://www.iuperj.br/biblioteca/teses/marcelo%20paixao%20tese.pdf, acesso em 28/08/2008. Suprimimos os
dados referentes à desagregação por região. Tomando como base os dados colhidos naquele ano de 2000,
publicados no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2002, o Brasil ocupava oficialmente a 73ª posição
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Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil Desagregado por Grupos de

Raça/Cor (2000)

RAÇA/

COR

Renda

Per

Capita

R$

Indicador

Rendi-

mento

Esperan

ça de

Vida

Indicador

Longevi-

dade

Taxa de

Alfabetiza-

ção

Indica-

dor

Alfabeti-

zação

BRANCA 460,38 0,779 73,99 0,817 91,7% 0,917

PRETA 215,13 0,654 67,64 0,711 78,5% 0,785

PARDA 190,51 0,635 68,03 0,717 81,8% 0,818

NEGRA 193,93 0,637 67,87 0,715 81,3% 0,813

AMARELA 1052,46 0,913 75,75 0,846 95,1% 0,951

INDÍGENA 187,46 0,632 66,57 0,693 73,9% 0,739

BRASIL

(Total)

341,11 0,730 70,40 0,757 87,1% 0,871

(continua)

Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil Desagregado por Grupos de

Raça/Cor (2000) (continuação)

RAÇA/

COR

Taxa de

Escola-

ridade

Indicador

de Escola-

ridade

Indica-

dor

Educa-

ção

Valor

IDH

IDH Ranking

Mundo

(2000)

País

Refe-

rência

BRANCA 98,3% 0,983 0,939 0,845 Alto 33-34 Rep.

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

Argen-

tina

PRETA 79,2% 0,792 0,787 0,717 Médio 99 Jordâ-

nia

PARDA 83,6% 0,836 0,824 0,725 Médio 96-97 China/

Tunísia

NEGRA 83,0% 0,830 0,819 0,724 Médio 96-97 China/

Tunísia

AMARE-

LA

125,7% 1,257 1,053 0,937 Alto 6-7 Estados

Unidos/

Islândia

INDÍGE-

NA

69,2% 0,692 0,724 0,683 Médio-

Baixo

110-111 Indo-

nésia/

Guiné

Equato-

rial

BRASIL

(Total)

90,7% 0,907 0,883 0,790 Quase-

Alto

55-56 Cuba/

Bielo-

rússia

Como se pode notar, em absolutamente todos os indicadores os piores resultados foram

aqueles das comunidades indígenas, o que lhes legou o pior IDH entre todos os grupos

étnicos levantados. Assim, ainda que se possa discutir se o IDH é o índice mais adequado
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para medir o desenvolvimento de comunidades indígenas, como já visto, os resultados são

preocupantes.

Os dados demográficos e de desenvolvimento humano, acima expostos, revelam não só

que apesar do aumento verificado nas últimas décadas os índios brasileiros são

quantitativamente minoritários em relação ao restante da população como, também, que

estão em situação de intensa vulnerabilidade1973. Com inteiro acerto, portanto, Paulo de

Bessa Antunes quando afirma que sem dúvida os povos indígenas, em seu conjunto,

constituem o grupo mais marginalizado da sociedade brasileira1974. Tais conclusões

apontam para o fato de que os nossos índios constituem uma verdadeira minoria, valendo

ressaltar que também estão presentes os demais elementos que caracterizam essa condição,

como o diferenciador, a não-dominância e a solidariedade. Saliente-se, entretanto, que não

há uma única minoria indígena, já que as diversas comunidades possuem peculiaridades

próprias de cada uma delas, apresentando expressivas diferenças entre si. Além disso, é

evidente a necessidade premente da adoção de medidas especiais de proteção. Percebe-se,

como dito, o acerto das previsões de Darcy Ribeiro.

O reconhecimento do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas pode ser um

meio eficaz para evitar ou obstar o processo de transfiguração étnica identificado por

Darcy Ribeiro, revertendo a vulnerabilidade dos povos indígenas brasileiros e assegurando

a preservação do seu elemento cultural diferenciador.

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

O surgimento de um direito é tema da teoria das fontes, a qual costuma separar as fontes

substanciais ou materiais das fontes formais. Consoante Tércio Sampaio Ferraz Jr., a

expressão metafórica fonte é utilizada pela dogmática analítica para descrever os modos de

formação das normas jurídicas, ou, em outras palavras, a entrada destas normas no sistema

                                                          
1973 “Desigualdades no poder político são outra fonte de desflorestação difícil de corrigir através do mercado.
No Brasil a incursão da agricultura comercial nas florestas tropicais tem sido associada com a violação dos
direitos humanos do povo indígena e com o recurso à violência” (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008. Coimbra: Almedina, 2007, p.
160).
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do ordenamento1975. É comum1976 a doutrina identificar as fontes materiais como os fatores

que criam o direito e dão origem a normas válidas, e as fontes formais como aquelas que

dão forma ao direito1977. Conforme Dimitri Dimoulis, podem ser consideradas fontes

materiais os valores sociais, as necessidades humanas, os elementos culturais, a vontade do

povo, a vontade de determinadas classes sociais, a vontade dos grupos de poder. Já as

fontes formais podem ser diretas ou indiretas. As fontes formais diretas, de sua vez,

dividem-se em escritas e não escritas. São consideradas fontes formais diretas escritas, no

Brasil, a constituição e suas emendas, as leis em sentido estrito, as medidas provisórias, os

decretos legislativos, as resoluções, os decretos e regulamentos, as instruções, as portarias,

as circulares, as ordens de serviço e a jurisprudência. As fontes formais diretas não escritas

seriam os costumes, os princípios gerais de direito e a vontade dos particulares.

Finalmente, a doutrina constitui uma fonte formal indireta1978.

Para investigar se o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas encontra-se

albergado no ordenamento jurídico interno é cabível, portanto, identificar as suas fontes,

especialmente no que concerne às fontes formais, as quais exteriorizam através de

procedimentos de elaboração técnica o direito criado pelas fontes materiais. Trata-se,

assim, do exame do direito indigenista brasileiro, visando averiguar se o mesmo abarca

um direito ao desenvolvimento próprio das comunidades indígenas1979.

Examinaremos, a seguir, aquelas que em geral são as principais fontes formais de qualquer

direito no Brasil, quais sejam, a Constituição de 1988, a legislação ordinária, a doutrina e a

jurisprudência, buscando identificar nas mesmas o direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas. Além disso, ao tratarmos dos direitos que compõem o seu objeto

pontuaremos as fontes específicas de cada um deles.

                                                                                                                                                                               
1974 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 150.
1975 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 2ª edição.
São Paulo: Atlas, 1994, p. 226.
1976 Escapa dos limites do presente trabalho uma análise mais acurada das diversas abordagens teóricas
existentes sobre o tema na doutrina, razão pela qual optamos por tratá-lo à luz de um entendimento mais
próximo da posição majoritária.
1977 DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2003, pp. 183-185.
1978 DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2003, pp. 183-212.
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3.3.1. A Constituição de 1988

A principal fonte do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no Brasil é,

sem dúvida, a Constituição Federal de 1988. Aliás, como destaca Paulo de Bessa Antunes,

trata-se da principal fonte formal do direito indigenista brasileiro1980. A adequada exegese

desse documento passa inicialmente pela compreensão da sua importância histórica em

termos da mudança do paradigma relativo ao tratamento dispensado aos índios no Brasil.

Posteriormente veremos como o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas

pode ser inferido a partir da nossa Lei Maior.

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

O tratamento jurídico das questões relativas aos índios do Novo Mundo desde o século XVI

e durante o período colonial teve algumas variações conforme o colonizador. Os espanhóis,

por exemplo, fizeram um conjunto normativo específico destinado às suas colônias,

denominando-o direito indiano. Já os portugueses aplicaram integralmente as Ordenações

do Reino, adaptadas às colônias por processos hermenêuticos. A legislação dos povos

colonizadores do nosso continente, apesar de algumas divergências, tinha, entretanto, um

ponto comum em relação aos índios que aqui encontraram. Trata-se da adoção, como

premissa básica, de uma linha assimilacionista1981, mesmo quando buscava beneficiar

aqueles grupos1982. Segundo esse paradigma, os nativos eram selvagens que se situavam

                                                                                                                                                                               
1979 Para uma descrição das fontes formais e materiais do direito indigenista brasileiro vide ANTUNES,
Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
1998, pp. 143-146.
1980 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 143.
1981 Como já mencionamos no Capítulo 2, a assimilação é um processo que resulta na perda dos traços
distintivos culturais originários e da identidade étnica, que são substituídos pelas características do grupo
dominante. Já na integração uma minoria termina incorporada à sociedade dominante sem perder sua própria
cultura e identidade. Porém, essa distinção conceitual raramente é observada de maneira criteriosa pelos
autores em geral, os quais muitas vezes se referem à integração no sentido da assimilação.
1982 Muitas dessas disposições voltadas à proteção dos índios, entretanto, eram meramente simbólicas,
destituídas de efetividade. A escravidão indígena, por exemplo, chegou a ser legalmente proibida, com
exceção daqueles que fossem aprisionados em guerra justa, mas, ao mesmo tempo, a legislação permitia
mecanismos jurídicos voltados a possibilitar a utilização forçada de mão-de-obra indígena em diversos
trabalhos.
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em um estágio civilizatório e cultural inferior, e, portanto, deveriam ser domesticados e

cristianizados para o seu próprio bem.

No Brasil a idéia assimilacionista já se encontrava na Carta de Pero Vaz de Caminha, a

qual, dirigida a el-rey, registrou em relação aos índios que “imprimir-se-á ligeiramente

neles qualquer cunho que se queira dar”, e que “o melhor fruto que dela [descoberta] se

pode tirar é salvar essa gente”. Também se fez presente em diversos outros documentos

daquela época, a exemplo de texto do Padre Manoel da Nóbrega, que em meados do

Século XVI via os nativos como um papel em branco onde tudo se pode escrever1983. A

legislação do nosso período colonial também seguiu, no geral, esse rumo. Eventualmente é

possível encontrar disposições que formalmente reconhecem direitos indígenas, como a

soberania sobre suas terras, ou a impossibilidade de obrigá-los a um estilo de vida que não

lhes agrada. Tais dispositivos, entretanto, não passavam do plano meramente formal,

jamais foram cumpridos, sendo freqüentemente burlados por diversos meios ardilosos1984.

Dentre os textos coloniais que trataram da questão indígena, cabe destacar1985: o Regimento

de Tomé de Sousa (1548); a Lei de 20 de março de 1570, acerca da liberdade dos índios,

proibindo o cativeiro salvo em caso de guerra justa, definindo os critérios para a sua

caracterização; a Lei de 24 de fevereiro de 1587, estabelecendo, com base na lei

anteriormente citada, quais índios podem ser colocados em cativeiro e quais não podem; a

Lei de 11 de novembro de 1595, que revoga a Lei de 20 de março de 1570, proibindo

guerra e cativeiro de índios, salvo no caso de licença real expressa; o Alvará e Regimento

de 26 de julho de 1596, que regulamenta a atuação dos jesuítas nos denominados

                                                          
1983 Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. O descobrimento do Brasil. In HOLANDA, Sérgio Buarque de (dir.
ger.). História Geral da Civilização Brasileira. Tomo I: A Época Colonial: do descobrimento à expansão
territorial , v. 1. 13ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 59.
1984 CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela
Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 58.
1985 As normas citadas não esgotam a legislação colonial, e foram retiradas das seguintes fontes, que podem
ser consultadas caso haja interesse em aprofundar os estudos: GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil.
2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. pp. 65-78; ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório dos
Índios: um projeto de civilização no Brasil do Século XVIII. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997;
CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela
Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 58-63;
RIBEIRO, Berta. O índio na história do Brasil. São Paulo: Global, 2001; SOUZA FILHO, Carlos Frederico
Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998; NEVES, Maria de Fátima
Rodrigues das. Documentos Sobre a escravidão no Brasil. São Paulo: Contexto, 2002, pp. 77-78; MENDES
JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e politicos. Edição fac-similar. São Paulo:
Typ. Hennies Irmãos, 1912; SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito
indigenista. 2ª tiragem. Curitiba: Juruá Editora, 2006, pp. 19-29; ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito
Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996, p. 331-336.
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descimentos1986 dos índios e na tarefa de supervisionar o trabalho indígena nas fazendas,

criando, ainda, os cargos de procurador e juiz ordinário dos índios, permitindo também que

os governadores alocassem as áreas dos índios nas terras não aproveitadas pelos capitães; a

Provisão de 05 de junho de 1605, declarando livres todos os índios, sejam cristãos ou

pagãos; as Cartas Régias de 30 de julho de 1609 e de 10 de setembro de 1611, assinadas

por Felipe III, esta última revogando as leis anteriores e declarando a liberdade dos gentios,

exceto os tomados em guerras justas, comprados ou resgatados que estivessem condenados

à morte; o Regimento de Gaspar de Sousa (1612); a Provisão de 17 de outubro de 1653,

que disciplinou as guerras justas, admitiu entradas1987 e criou as Juntas das Missões; a

Carta Régia de 09 de abril de 1655, que declarou a condição de escravos dos índios

aprisionados em guerras defensivas; a Provisão de 12 de setembro de 1663, que retirou

poderes dos jesuítas e admitiu entradas e repartições1988 de índios; a Provisão de 09 de

abril de 1665, que restabeleceu poderes dos jesuítas quanto a promoverem entradas e

regulamentarem os serviços dos índios; o Alvará de 1° de abril de 1680, o qual declarou a

liberdade dos índios restabelecendo a Carta Régia de 1609, porém mantendo os que se

encontravam escravos nessa condição e admitindo guerras justas e aprisionamento, além

do que determinou que as sesmarias não desconstituiriam os direitos dos índios sobre suas

terras, já que eram os primários e naturais senhores delas, dando origem ao instituto do

indigenato; a Lei de 02 de setembro de 1684, que concedeu a particulares a administração

de índios descidos e regulamentou o trabalho indígena, estipulando uma semana para si

próprio e uma semana para os seus senhores; a Carta Régia de 21 de dezembro de 1686,

chamada Regimento das Missões, que conferiu poderes a jesuítas e franciscanos nas aldeias

e missões da Amazônia, regulamentando a administração das aldeias e a repartição de

índios entre moradores e missões; a Carta Régia de 19 de fevereiro de 1696, que concedeu

aos moradores de São Paulo a administração de índios livres, os quais ficavam obrigados a

trabalhar em troca de um salário, e regulamentou o casamento entre índios e escravos

negros; a Resolução de 11 de janeiro de 1701, dirigida ao governador de Pernambuco,

determinado que a compra e venda de índios deveria ser realizada apenas em praça

pública, podendo, nos sertões, ser feita na presença dos juízes; a Provisão de 12 de outubro

                                                          
1986 Descimento era o nome dado à “busca, localização e transladação de índios para locais determinados,
especialmente próximos à costa” (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis:
Editora Vozes, 1991, p. 68).
1987 Entradas eram “expedições para efetuar descimentos. Podiam ser particulares ou oficiais, com ou sem a
presença de missionários” (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora
Vozes, 1991, p. 68).
1988 Repartições eram distribuições de índios que tinham sido capturados em descimentos.
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de 1727, que proibiu o uso da língua geral, determinando que fosse usado o português nas

povoações; a Carta Régia de 1718, através da qual a se reconheceu, ao menos no plano

formal, que os índios eram livres e isentos da jurisdição da Coroa, não sendo possível

obrigá-los a saírem das suas terras para tomarem um modo de vida que não lhes agrada; a

Lei de 06 de junho de 1755, que confirmou os direitos dos índios como primários e

naturais senhores das suas terras; o Alvará de 03 de maio de 1757, chamado de Diretório

que se deve observar nas povoações dos Índios do Pará e Maranhão, ou simplesmente

Diretório de Pombal, cujas diretrizes foram aprovadas pelo Alvará de 17 de agosto de

1758, que corporificava um plano de civilização e um programa de colonização indígena,

reiterando o esvaziamento dos poderes dos jesuítas, concedendo a liberdade a todos os

índios, favorecendo a miscigenação com o incentivo a casamentos mistos, promovendo a

produção agrícola, criando impostos, determinando a demarcação de áreas indígenas,

proibindo o ensino das línguas indígenas de maneira a tornar obrigatório a utilização do

português; a Carta Régia de 12 de maio de 1798, que revogou o Diretório de Pombal,

disciplinou a relação de cunho paternalista de amo e criado entre brancos e índios,

readmitiu o conceito de guerras defensivas, conferiu a condição de órfão aos índios.

A legislação portuguesa do período colonial, portanto, em termos gerais beneficiava os

índios que se submetessem à catequese e não representassem uma ameaça ao mesmo passo

em que punia violentamente aqueles que adotassem um comportamento hostil1989. Quando

                                                          
1989 “Sou informado que a gente que possui a dita terra da Bahia é uma pequena parte da linhagem dos
tupinambás, e que poderá haver deles nela de cinco até seis mil homens de peleja, os quais a ocupam ao
longo da costa para a parte do norte até Tatuapara, que são seis léguas, e pelo sertão até a entrada do
Paraguaçu, que serão cinco léguas, e que tem dentro da dita Bahia a ilha de Itaparica e outras três mais
pequenas, povoadas da dita nação, e que a dita terra e ilhas têm muito aparelho para, em pouco tempo, com
pouca gente bem ordenada, se lhe poder tomar, por ser descampada e de bom serviço, e ter poucas serras e
matos; e assim sou informado que, no ano de 45, estando Francisco Pereira Coutinho por capitão da dita
Bahia, alguma desta gente lhe fez guerra e o lançou da terra, e destruiu as fazendas e fez outros muitos danos
aos cristãos, do que outros tomaram exemplo e fizeram semelhante em outras capitanias, e que alguns outros
gentios da dita Bahia não consentiram nem foram no dito alevantamento, antes estiveram sempre de paz e
estão ora em companhia dos cristãos e os ajudam, e que, assim estes que aí estão de paz como todas as outras
nações da costa do Brasil, estão esperando para ver o castigo que se dá aos que primeiro fizeram os ditos
danos; pelo que, cumpre muito a serviço de Deus e meu os que se assim alevantaram e fizeram guerra serem
castigados com muito rigor; portanto, vos mando que, como chegardes à dita Bahia, vos informeis quais são
os gentios que sustentaram a paz e os favoreçais, de maneira que, sendo-vos necessária sua ajuda, a tenhais
certa. E, tanto que a dita cerca for reparada e estiverdes provido do necessário, e o tempo vos parecer
disposto para isso, praticareis, com pessoas que o bem entendam, a maneira que tereis para poder castigar os
culpados, o mais a vosso salvo e com menos risco da gente que puder ser, e como o assim tiverdes praticado,
o poreis em ordem, destruindo-lhes suas aldeias e povoações, e matando e cativando aquela parte deles que
vos parecer que basta para seu castigo e exemplo de todos; e, daí em diante, pedindo-vos paz, lha concedais,
dando-lhes perdão, e isso será porém com eles ficarem reconhecendo sujeição e vassalagem, e com encargo
de darem, em cada um ano, alguns mantimentos para a gente da povoação; e, no tempo que vos pedirem paz,
trabalhareis por haver em vosso poder alguns dos principais que foram no dito alevantamento, e estes
mandareis por justiça enforcar nas aldeias donde eram principais” (Regimento de Tomé de Sousa, chancelado
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potencialmente poderia ser benéfica aos índios ao menos no plano formal, refletiu o ideal

de assimilação. Além disso, é marcada por uma certa falta de rigor metodológico, sem

falar na ausência de efetividade que assolava principalmente as disposições que

beneficiavam os índios1990.

O viés assimilacionista não se alterou durante o período do Brasil Império. Prova disso,

por exemplo, é que sequer houve referência aos índios na Constituição de 18241991. O

pensamento dominante entre os seus membros era o de que os índios não eram brasileiros

em sentido político, não fazendo parte daqueles que formavam o império1992. Alguns anos

depois, em 27 de outubro de 1831, uma lei revogou Cartas Régias de 1808 que declaravam

guerra a indígenas nas províncias de São Paulo e Minas Gerais e autorizavam que os índios

aprisionados fossem obrigados a servir por 15 anos aos milicianos ou moradores que os

prendessem. A lei determinou ainda que esses índios que porventura estivessem sendo

mantidos como escravos fossem libertados, socorridos provisoriamente pelo Tesouro e

entregues aos juízes de órfãos, que deveriam zelar por eles e providenciar emprego e

aprendizado1993. Conforme Carlos Frederico Marés de Souza Filho, uma interpretação

equivocada dessa lei e de outros dois instrumentos normativos, o Decreto de 03 de junho

de 1833 e o Regulamento 143 de 15 de março de 1842 que cuidavam da administração dos

                                                                                                                                                                               
por D. João III. In BRASIL. SENADO FEDERAL. CD-ROM 500 Anos de Legislação Brasileira. 2ª edição.
Brasília: Senado Federal, 2001.
1990 A respeito das leis contrárias à escravidão indígena daquele período, Mércio Pereira Gomes anota que
“Considerando que uma lei, naquele tempo, levava de seis meses a um ano para vir de Portugal a seu local de
destino, pode-se concluir que elas nunca tiveram nenhum efeito real, a não ser provocar a ira dos moradores,
isto é, dos colonos ou fazendeiros que se utilizavam do braço indígena. E por isso mesmo eram rapidamente
modificadas ou anuladas por uma lei seguinte. (...) os portugueses eram bastante desleixados na formulação
de leis e políticas e ainda muito mais lenientes no seu cumprimento. Sobretudo quando eram contra seu
interesse” (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 73-
74).
1991 D. Pedro I, seguindo a tendência paterna, era bastante severo em relação aos índios. Na Assembléia
Constituinte de 1823, havia uma comissão de colonização, civilização e catequese dos índios, composta de
três membros. José Bonifácio apresentou à comissão um trabalho por ele redigido, denominado
Apontamentos para a Civilisação dos Índios Bravos do Império do Brazil. Esse texto pode ser encontrado em
CUNHA, Manuela Carneiro (org.). Legislação Indigenista no Século XIX: uma compilação (1808-1889). São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Comissão Pró-Índio, 1992, pp. 347-360. Em 18 de junho a
comissão emitiu parecer sobre o mesmo, considerando-o um “trabalho precioso, resultado de profunda
filosofia e consumada perícia na marcha gradual da civilização do gênero humano”. Entretanto, a Assembléia
limitou-se a agradecer o texto. Como foi apresentado na forma de apontamentos, e não de projeto, não teve
efeitos práticos (RODRIGUES, José Honório. A Assembléia Constituinte de 1823. Petrópolis: Editora Vozes,
1974, p. 161). No projeto de constituição constava, no Título XIII, artigo 254, que “A Assembléia terá
igualmente cuidado de crear estabelecimentos para a Catechese e civilização dos índios, emancipação lenta
dos negros, e sua educação religiosa, e industrial” (CUNHA, Manuela Carneiro. Os direitos do índio: ensaios
e documentos. São Paulo: editora Brasiliense, 1987, p. 212).
1992 CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela
Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 63-64.
1993 O texto integral da lei está em MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos
individuaes e politicos. Edição fac-similar. São Paulo: Typ. Hennies Irmãos, 1912, p. 53.
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bens pertencentes a indígenas, terminou dando origem ao entendimento de que todos os

indígenas e seus bens estavam submetidos à tutela orfanológica1994. A Lei de 12 de Agosto

de 1834 (Ato Adicional à Constituição do Império) determinou que as Assembléias

Legislativas Provinciais e os governos respectivos cuidassem da catequese e da civilização

dos índios1995. Em 24 de julho de 1845 foi editado o Decreto n° 426, denominado

Regulamento acerca das Missões de Catequese e Civilização dos Índios, ou Regimento das

Missões, que organizava o serviço público em matéria indígena, criando cargos e

disciplinando as competências respectivas com vistas à proteção dos índios e de seus

bens1996. Esse decreto, embora supostamente tivesse como objetivo proteger os índios,

dentre outras medidas proibindo a escravidão e os maus tratos, não foi aplicado na prática

segundo a doutrina1997. Além disso, é inegável que essa proteção se daria sob o manto do

ideal assimilacionista, com base no qual os indígenas deveriam ser aldeados, catequizados

e civilizados. Outro documento importante daquela época foi a Lei 601, de 18 de setembro

de 1850, denominada Lei de Terras, que disciplinou no seu artigo 3° as terras devolutas e

no seu artigo 12 determinou que o governo reservasse das mesmas as terras julgadas

necessárias para a colonização indígena, o que comprova que o Estado continuava a

fomentar a prática do aldeamento. Essa lei terminou oficializando o latifúndio pré-

existente e não foi capaz de conter na prática o apossamento de terras públicas1998. Aliás, a

tônica dos períodos colonial e imperial foi a apropriação do solo brasileiro em geral1999. A

Lei de Terras proporcionou a extinção de dezenas de aldeias indígenas, pois não permitia o

direito de posse e exigia para o registro do direito sobre terras que fossem apresentadas

doações de sesmarias ou a compra às províncias, o que não era uma exigência factível para

os índios – nem tampouco para os pequenos lavradores2000.

                                                          
1994 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 93-98.
1995 GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 79;
SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito indigenista. 2ª tiragem. Curitiba: Juruá
Editora, 2006, p. 32.
1996 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 96-98.
1997 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 97; MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e politicos.
Edição fac-similar. São Paulo: Typ. Hennies Irmãos, 1912, p. 54.
1998 Sobre a Lei de Terras, vide BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma
leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 129-133.
1999 Sobre o tema, vide: BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A apropriação do solo no Brasil colonial e
monárquico: uma perspectiva histórico-jurídica. In Revista de Informação Legislativa, ano 37, n° 148,
Brasília, out./dez. 2000, pp. 177-181.
2000 GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 80-81.
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Apesar de em alguns momentos aparentar ter sido benéfica, a escassa legislação do império

brasileiro em matéria indígena2001 terminou na prática não favorecendo aquelas

comunidades, cabendo registrar que a doutrina autorizada faz severas críticas à mesma2002.

De uma maneira geral continuou a permitir a usurpação de terras indígenas e consolidou a

visão de que os índios eram pessoas incapazes não só do ponto de vista mental, mas

também jurídico, devendo ser tratados como crianças, como seres não adaptados à

evolução humana e fadados ao extermínio, que necessitam de orientação e punição, a qual

muitas vezes era violenta2003.

O advento da primeira Constituição Republicana não alterou a situação dos índios

brasileiros. Apesar de ter sido apresentada à Assembléia Constituinte uma proposta

fundada em bases positivistas que pugnava pela instituição de uma confederação indígena

ao lado de uma federação composta pelos Estados, a Constituição de 1891 terminou não

trazendo qualquer referência aos índios2004. Um dos seus dispositivos, entretanto, teria uma

enorme repercussão na questão das terras indígenas. Trata-se do seu artigo 64, que

repassou quase todas as terras devolutas para o domínio dos Estados2005. Segundo

abalizada doutrina o dispositivo não abrangia as terras indígenas já assim reconhecidas,

demarcadas ou reservadas, porém a falta de clareza do texto constitucional fez com que os

novos Estados e os municípios neles situados se arvorassem o poder de utilizar

indiscriminadamente qualquer terra indígena2006.

                                                          
2001 Para uma visão mais completa dessa legislação, vide CUNHA, Manuela Carneiro (org.). Legislação
Indigenista no Século XIX: uma compilação (1808-1889). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo:
Comissão Pró-Índio, 1992.
2002 “A legislação indigenista do século XIX é tão fantasticamente cruel que se dá o apelido de protetora, mas
não consegue esconder totalmente que foi construída com extremo cuidado, formando um véu de trama
apertada, onde cada linha, cada ponto, cada nó é construído por uma afirmação e muitos silêncios, fazendo
com que o conjunto filtre a luz de tal modo que a tênue claridade que a perpassa apenas revele o estranho
idioma no qual compaixão se traduz por morte” (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos
povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998, p. 98).
2003 GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 81.
2004 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 88. O texto da proposta pode ser conferido em CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena:
história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e
documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 71-72. Vide, ainda, GOMES, Mércio Pereira. Os
índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 83-84.
2005 “Art. 64 – Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios,
cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras,
fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. Parágrafo único – Os próprios nacionais, que
não forem necessários para o serviço da União, passarão ao domínio dos Estados, em cujo território
estiverem situados”.
2006 GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 83.
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O pensamento assimilacionista continuava a ser determinante para as ações estatais da

época. Mesmo a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de

Trabalhadores Nacionais – SPILTN, pelo Decreto nº 8.072, de 20 de junho de 1910, que

dava cumprimento a determinação legislativa de 1906, ocorreu dentro da idéia de

assimilação. Posteriormente as atribuições que diziam respeito à localização de

trabalhadores nacionais foram transferidas para outras esferas e aquele órgão passou a se

ocupar apenas das questões indígenas, em razão do que a sua denominação mudou para

Serviço de Proteção ao Índio – SPI. Nos termos do citado decreto aquele órgão tinha como

objetivos relacionados aos índios prestar assistência àqueles que se encontravam aldeados,

reunidos em tribos ou que viviam promiscuamente com civilizados2007. Conforme

exposição de José Bezerra Cavalcanti, que foi Diretor Interino do SPI no final de 1910,

dentre os objetivos das ações daquele órgão se encontrava a pacificação dos índios, que

seria uma premissa necessária à incorporação do sertão brasileiro à economia nacional,

possibilitando o desenvolvimento das atividades pecuárias, agrícolas e industriais2008.

O Serviço de Proteção ao Índio foi inicialmente chefiado pelo militar Cândido Mariano da

Silva Rondon, que mais tarde seria conhecido como Marechal Rondon2009, tido como um

importante humanista e defensor das populações indígenas. Rondon, que tinha

descendência indígena pelo lado materno, havia adquirido larga experiência com os índios

durante a missão militar de instalar linhas e estações telegráficas nos territórios que hoje

correspondem aos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. A sua

atuação teria sido pautada pelo respeito e pela não-violência contra os indígenas, tendo

adotado como lema a frase morrer se preciso for, matar nunca2010, o que levou Albert

Einstein, após a sua visita ao Brasil, a indicá-lo em 1925 à Real Academia de Ciências da

Suécia para o Prêmio Nobel da Paz. Durante muitas décadas a atuação de Rondon recebeu

os mais elevados elogios nos círculos acadêmicos brasileiros, tornando-se uma quase

unanimidade. Posteriormente, porém, um grupo de estudiosos brasileiros, formado

                                                          
2007 BIGIO, Elias dos Santos. Cândido Rondon: a integração nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p.
35.
2008 BIGIO, Elias dos Santos. Cândido Rondon: a integração nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p.
34.
2009 “Os militares que controlaram o país a partir de 1964 também controlaram a política indigenista e os seus
órgãos de administração, o SPI e depois a FUNAI. Tanto que sua ação coincide com a história recente desses
órgãos. Só em 1984 é que se retiraram da FUNAI, por causa do movimento indígena, da pressão da opinião
pública, e do início esperançoso da transição política” (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª
edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 186).
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majoritariamente por antropólogos ligados principalmente à Universidade Federal do Rio

de Janeiro, especialmente através da obra de Antonio Carlos de Souza Lima, vem

propondo uma visão revisionista, segundo a qual o principal objetivo de Rondon e do SPI

era a expansão dos poderes do Estado e, para tanto, teriam praticado uma forma de guerra

contra os índios, visando conquistá-los através da construção de um tipo de poder

específico, o poder tutelar, por meio do qual era erigido o que Lima chamou de grande

cerco de poder estatal entre os índios e a população branca local. De acordo com os

revisionistas, a intenção última não era a proteção daqueles povos, mas sim extinguir os

mesmos e as suas culturas, promovendo a sua completa assimilação2011.

O modelo de pensamento da época, fortemente influenciado pelo positivismo, girava em

torno de uma política de integração2012, segundo a qual o índio se encontrava em um

estágio cultural inferior e transitório, e, portanto, necessitava de ajuda na sua preparação

para a civilização. Acreditava-se que todos os grupos humanos passariam por um processo

evolutivo único, composto por diversos estágios, e que a civilização ocidental seria o seu

plano mais avançado. Dessa forma, buscava-se instaurar um lento processo que culminaria

com a incorporação dos povos indígenas à sociedade nacional majoritária. Era necessário

proteger os índios para evitar que durante esse processo eles fossem explorados ou

dizimados, e por tal razão era preciso demarcar as suas terras e impedir a sua invasão, bem

como atuar no campo da saúde, da educação e da capacitação econômica indígena2013.

Em 1916 o Código Civil tratou dos silvícolas2014 como relativamente incapazes,

submetendo-os a um regime de tutela que cessaria à medida que se adaptassem à

civilização do país. Dessa forma, generalizou a tutela orfanológica2015. Portanto, mais uma

                                                                                                                                                                               
2010 Segundo Mércio Pereira Gomes essa máxima trata-se de uma das poucas contribuições brasileiras à
filosofia do cristianismo ou ao cristianismo tupiniquim (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª
edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 23).
2011 Sobre o tema vide, dentre outros: BIGIO, Elias dos Santos. Cândido Rondon: a integração nacional. Rio
de Janeiro: Contraponto, 2000; DIACON, Todd A. Rondon: O Marechal da Floresta. São Paulo: Companhia
das Letras, 2006; LIMA, Antônio Carlos de Souza. Sobre indigenismo, autoritarismo e nacionalidade:
considerações sobre a constituição dos discursos e a prática de proteção fraternal no Brasil. In OLIVEIRA,
João Pacheco de (org.). Sociedades indígenas e indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ/Marco Zero,
1987; LIMA, Antonio Carlos Souza. Um Grande Cerco de Paz. Poder tutelar, indianidade e formação do
Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1995. Uma fonte interessante de estudo é a análise das imagens colhidas
pela Comissão Rondon (TACCA, Fernando de. A imagética da Comissão Rondon. Campinas: Papirus,
2001).
2012 Na verdade o sentido seria o de assimilação.
2013 http://www.funai.gov.br/quem/historia/spi.htm, acesso em 25/11/2008.
2014 Falar em silvícolas para designar os índios, como já visto, trata-se de um equívoco.
2015 CUNHA, Manuela Carneiro, FARAGE, Nádia. Caráter da tutela dos índios: origens e metamorfoses. In
CUNHA, Manuela Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, p. 117.
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vez a posição assimilacionista se fez presente. Saliente-se que embora o Código Civil tenha

vindo seis anos depois da criação do SPI, a gestação do modelo a ser aplicado aos índios se

deu naquele mesmo período2016. Alguns anos depois, em 1928, através do Decreto n°

5.484, de 27 de junho, o regime tutelar dos índios foi alterado, deixando de se guiar pelo

caráter orfanológico. Segundo abalizada doutrina, apesar de não ser a situação ideal e

conter vários defeitos, o regime tutelar de natureza pública instituído representava um

avanço em relação às reais necessidades indígenas2017.

O modo de pensar de Rondon e a política seguida por ele, que possuía fortes matizes

assimilacionistas, embora possam ser criticados nos dias de hoje, representavam naquela

época a melhor das alternativas propostas, que chegavam a incluir o puro extermínio os

índios em prol do desenvolvimento. Os choques entre as medidas voltadas ao progresso

econômico e os interesses dos índios, especialmente no que concerne às suas terras,

criaram um clima acirrado contra os povos indígenas. A chegada de imigrantes europeus

ao sul do país teria sido acompanhada da contratação de matadores profissionais, os

denominados bugreiros, para eliminar os índios e resolver a disputa pela terra em nome do

progresso da região. Um violento confronto ocorreu em São Paulo entre trabalhadores e

índios Kaingang durante a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Nesse

contexto, Hermann Von Ihering, Diretor do Museu Paulista, propôs expressamente em

1907 e 1908 o extermínio dos índios em um artigo publicado na revista daquele museu2018

e em textos veiculados em jornais2019. Eram freqüentes críticas ao trabalho de Rondon, que

seria complacente com os índios e assim estaria servindo como um entrave à

civilização2020. Esses embates ganharam os foros internacionais, e durante o XVI

Congresso dos Americanistas realizado em Viena em 1908 houve uma acusação pública no

                                                          
2016 CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela
Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 80.
2017 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 100-102.
2018 Conforme Mércio Pereira Gomes, o artigo era intitulado “A Antropologia do Estado de São Paulo”,
publicado na Revista do Museu Paulista, Tomo VII, 1907, pp. 202-257 (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e
o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 84, nota 24).
2019 No Correio Paulistano, edição de 29 de outubro de 1908 escreveu que “os atuais índios do estado de S.
Paulo não representam um elemento de trabalho e progresso”, não se podendo “esperar trabalho sério e
assíduo dos índios civilizados e, como os caingangs selvagens são um empecilho para a colonização das
regiões do sertão que habitam, parece que não há outro meio, de que se possa lançar mão, senão o seu
extermínio” (DIACON, Todd A. Rondon: O Marechal da Floresta. São Paulo: Companhia das Letras, 2006,
p. 151). No Jornal do Comércio, no dia 15 de dezembro de 1908, expressou-se no sentido de que o único
índio bom é o índio morto (DIACON, Todd A. Rondon: O Marechal da Floresta. São Paulo: Companhia das
Letras, 2006, pp. 151-152).
2020 Para outras críticas e posições contrárias aos índios, publicadas naquela época, vide: DIACON, Todd A.
Rondon: O Marechal da Floresta. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 148-150, 152-153.
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sentido de que o Brasil adotara uma política nacional de massacre e extermínio contra os

índios, o que foi determinante para a criação do SPI2021.

Saliente-se, ainda, que não era desconhecido dos membros do grupo de Rondon, inclusive

de agentes do SPI, o fato de que havia uma contradição nos trabalhos que desenvolviam

entre a vontade de proteger os índios e o desejo de promover o desenvolvimento das

regiões nas quais se encontravam suas terras2022. De um modo geral, portanto, é sem

dúvida positivo do ponto de vista indígena o saldo da contribuição histórica de Rondon.

A Constituição de 1934 foi a primeira que tratou da matéria indígena no nosso país,

estipulando a competência privativa da União para legislar sobre incorporação dos

silvícolas à comunhão nacional2023 e garantindo o respeito à posse das terras dos silvícolas

que nelas se achem permanentemente localizados, negando-lhes, entretanto, a possibilidade

de aliená-las2024. Esse fato não só provavelmente constitui um reflexo da atuação do SPI,

como, também, indica que a sociedade brasileira tornou-se mais sensível ao discurso que

buscava dignificar o índio e promover a responsabilidade histórica para com o destino dos

povos indígenas2025. Apenas a garantia da posse das terras indígenas foi mencionada na

Carta Constitucional de 19372026, que não tratou da competência legislativa em matéria de

índios. A Constituição seguinte, de 1946, não trouxe inovações, limitando-se a repetir as

disposições dos dois últimos textos constitucionais2027. A Carta de 1967, de sua vez, trouxe

novidades. Colocou as terras ocupadas pelos silvícolas expressamente dentre os bens da

União2028, manteve a competência dessa entidade federada para legislar sobre incorporação

dos índios à comunhão nacional2029, assegurou a posse permanente das terras por eles

habitadas e reconheceu-lhes o direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas

as utilidades nelas existentes2030. Durante todo esse período não houve qualquer alteração

substancial quanto à idéia de assimilação, que continuava, com maior ou menor força,

                                                          
2021 CUNHA, Manuela Carneiro. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela
Carneiro (org.). Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 79;
GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 84-85;
SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito indigenista. 2ª tiragem. Curitiba: Juruá
Editora, 2006, pp. 34-36.
2022 Sobre essa contradição, denominada pelo autor de dilema do desenvolvimento, vide DIACON, Todd A.
Rondon: O Marechal da Floresta. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 153-157.
2023 Art. 5°, XIX, “m”.
2024 Art. 129.
2025 GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 86.
2026 Art. 154.
2027 Arts. 5°, XV, “r”, e 216.
2028 Art. 4°, IV.
2029 Art. 8°, XVII, “o”.
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norteando as ações estatais, como comprova facilmente a previsão constitucional acima

referida sobre a elaboração de leis voltadas à incorporação dos índios à comunhão

nacional.

Ainda em 1967 o Serviço de Proteção ao Índio foi extinto e as atribuições atinentes às

comunidades indígenas foram transferidas para a Fundação Nacional do Índio – FUNAI,

criada nos termos da Lei 5.371, de 05 de dezembro daquele ano. Dentre as razões da

extinção do SPI cabe citar o fato de que após o golpe militar de 1964 a diretoria daquele

órgão foi substituída e os seus novos membros foram envolvidos em uma série de

denúncias sobre a prática de diversos crimes, atos de corrupção e até mesmo de tortura e de

massacre contra índios. Conforme a leitura da doutrina, a intenção era fazer com que o

novo órgão solucionasse definitivamente os problemas relativos aos índios, o que se daria,

na visão da época, com a sua transformação de uma vez por todas em brasileiros, através

da assimilação cultural plena2031. Mércio Pereira Gomes anota que a idéia era a de que a

FUNAI cumprisse todas as etapas necessárias para esse fim, terminando o trabalho

iniciado pelo SPI, o que incluía demarcar e regularizar as terras indígenas, promover o

contato com os povos em isolamento, atender às necessidades de saúde e educação dos

índios, tornar a economia indígena viável em termos de mercado2032. A citada lei incluiu

dentre os princípios da política indigenista que deveria ser implementada pela FUNAI o

resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que sua evolução sócio-

econômica se processe a salvo de mudanças bruscas2033, assim como promover a

educação de base apropriada do índio visando à sua progressiva integração na sociedade

nacional2034. Nota-se, assim, que o paradigma assimilacionista continuava a reger as ações

indigenistas do Estado, embora agora através de um novo órgão.

Seguindo essa mesma linha, a Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro 1969,

manteve, de um lado, as disposições constitucionais até então vigentes2035, como, de outro,

conferiu tratamento jurídico aprimorado às terras indígenas, ao estipular que as terras

habitadas pelos silvícolas seriam inalienáveis nos termos determinados por lei federal,

cabendo-lhes mais uma vez a sua posse permanente e o direito ao usufruto exclusivo das

                                                                                                                                                                               
2030 Art. 186.
2031 Sobre o contexto no qual se deu a extinção do SPI e a criação da FUNAI vide GOMES, Mércio Pereira.
Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 88-89.
2032 GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 89.
2033 Art. 1°, I, “d”.
2034 Art. 1°, V.
2035 Artigos 4°, IV, e 8°, XVII, “o”.
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riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes, ficando declaradas a nulidade e a

extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a

posse ou a ocupação dessas terras, negando-se ainda aos ocupantes o direito a qualquer

ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do Índio2036, a qual, de resto,

ganhou status constitucional.

Pouco tempo depois, no bojo dos esforços para tentar melhorar a imagem do Brasil no

exterior, abalada pelas denúncias de extermínio indígena, ocorreu a aprovação, com grande

alarde, de um importante documento legislativo. Trata-se da Lei n° 6.001, de 19 de

dezembro de 1973, denominada Estatuto do Índio2037. O texto ganhou edições luxuosas,

em diversas línguas, apesar de não ter sido imediatamente traduzido para nenhuma das

línguas indígenas brasileiras. É possível identificar naquele documento dispositivos que

representavam avanços para a época, como, por exemplo, uma melhor disciplina jurídica

das terras indígenas, embora ainda longe do ideal, assim como a previsão de medidas de

assistência e de promoção daqueles povos. Dentre os aspectos negativos merece menção o

retorno do tratamento do instituto da tutela a partir do direito privado comum, dispondo,

também, sobre a possibilidade de emancipação individual ou coletiva da tutela. O Estatuto

do Índio inegavelmente foi elaborado com base ainda no paradigma assimilacionista, tanto

assim que, partindo de conhecida distinção utilizada por Darcy Ribeiro2038, classificou os

índios, mais uma vez equivocadamente denominados silvícolas, em isolados, em vias de

integração e integrados à comunhão nacional2039, submetendo-os a uma tutela especial2040.

O ideal assimilacionista se fez sentir com toda a força logo após a Lei 6.001/73.

Objetivando fugir à obrigação prevista no artigo 65 daquela lei, segundo o qual as terras

indígenas deveriam ser demarcadas em um prazo máximo de cinco anos, o governo

brasileiro, então nas mãos do General Ernesto Geisel, de maneira surpreendente resolveu

impor uma rápida emancipação dos índios em relação à tutela do Estado para integrá-los de

uma vez por todas2041. Com isso, teoricamente poderia ser possível inclusive vender as

                                                          
2036 Artigo 198, caput e seus §§ 1° e 2°.
2037 Sobre o tema vide FALCÃO, Ismael Marinho. O Estatuto do Índio Comentado. Brasília: Senado Federal,
1985.
2038 Darcy Ribeiro classificou as populações indígenas do Brasil em quatro categorias, considerando os
diferentes graus de contato com a sociedade nacional: isolados, em contato intermitente, em contato
permanente e integrados (RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas
no Brasil moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 487-490).
2039 Art. 4°.
2040 Artigo 7º.
2041 Na verdade significaria a sua completa assimilação.
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terras já demarcadas, as quais seriam divididas em lotes familiares ou individuais,

admitindo-se a sua comercialização2042. Houve uma repercussão bastante negativa,

inclusive no plano internacional, e diante da forte resistência de setores da sociedade civil

voltados à defesa dos interesses indígenas o projeto terminou sendo abandonado no

governo seguinte2043.

A década de 70 foi palco das Assembléias Indígenas, que contribuíram para o

fortalecimento daqueles povos, os quais, até então dispersos e distantes uns dos outros,

foram paulatinamente não só tomando consciência da sua situação como também se

articulando conjuntamente em torno da defesa dos seus direitos, assumindo assim um papel

ativo e proeminente nessa luta. Em 1980 foi criada a União das Nações Indígenas – UNI,

durante o 1° Seminário de Estudos Indigenistas, e, poucos anos depois, foram fundadas

organizações indígenas regionais e locais.

O movimento indígena2044 ganhou força nos anos seguintes e foi fundamental para a luta

em prol da dignidade e do reconhecimento da identidade daqueles povos, o que contribuiu

decisivamente para firmar, de maneira cada vez mais incisiva, a percepção de que a

política assimilacionista até então desenvolvida, apesar de em dados momentos conter

aspectos benéficos para os índios, principalmente levando em conta as bases do

pensamento sociológico e antropológico que presidia o contexto histórico de épocas

passadas, era prejudicial por não considerar a importância e a riqueza da diversidade étnica

e cultural dos povos indígenas, e, portanto, merecia ser abandonada. Começava a tomar

corpo uma nova forma de tratar a questão do índio brasileiro, a qual teria uma prova de

fogo – e ao mesmo tempo uma oportunidade ímpar de se afirmar – durante os trabalhos da

Assembléia Constituinte de 1987/1988.

Com o fim da ditadura militar e o processo de redemocratização na década de 80, logo

após o fracasso da tentativa da adoção de eleições diretas houve a convocação de uma

                                                          
2042 O projeto se assemelhava ao Dawes Severalty Act, que foi aprovado em 08 de fevereiro de 1887 pelo
Congresso Norte-Americano, que conferia a cada índio pequenos lotes individuais e que foi muito maléfica
aos interesses indígenas. O texto integral está disponível em
http://www.houseofrussell.com/legalhistory/alh/docs/dawesact.html, acesso em 29/11/2008.
2043 Uma publicação que reúne informações jornalísticas e diversos textos da época sobre o tema é a seguinte:
COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. A questão da emancipação. Cadernos da Comissão Pró-Índio, n° 1, São Paulo,
Global Editora, agosto de 1979.
2044 Sobre o movimento indígena nas décadas de 70, 80 e 90, vide NEVES, Lino João de Oliveira. Olhos
mágicos do Sul (do Sul): lutas contra-hegemônicas dos povos indígenas no Brasil. In SANTOS, Boaventura
de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003, pp. 115-126.
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Assembléia Nacional Constituinte, com o propósito de dar ao país uma Constituição

verdadeiramente democrática. Os povos indígenas brasileiros, à época, demandaram que

lhes fossem destinadas cadeiras especiais naquela Assembléia. A proposta, entretanto, não

foi aceita pela Comissão Afonso Arinos, tendo em vista entendimento esposado pelo seu

presidente no sentido de que a FUNAI, como órgão tutor, já representava legitimamente as

comunidades indígenas. Diante disso, sete candidatos indígenas concorreram nas eleições

de 1986, mas nenhum deles foi eleito. Os insucessos não foram suficientes para desanimar

os povos indígenas, os quais tiveram uma participação importante e efetiva durante os

trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte visando defender os seus interesses durante

a elaboração da grande lei dos brancos, para o que contaram com o apoio de setores

progressistas da sociedade brasileira. As comunidades indígenas atuaram ativamente por

todos os meios legítimos possíveis, buscando apoio parlamentar para o denominado

Programa Mínimo para os Direitos Indígenas na Constituinte, elaborado pela União das

Nações Indígenas – UNI. Este programa foi transformado na denominada proposta

unitária, subscrita pelo Deputado Constituinte José Carlos Sabóia2045 e entregue à

Subcomissão do Negro, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, integrante

da Comissão da Ordem Social. A mencionada subcomissão ouviu no Congresso Nacional

os representantes de onze povos indígenas, e, além disso, foi ao sul do Pará ouvir

lideranças Kayapó na aldeia Gorotire2046. Ao final, a subcomissão aprovou um texto

avançado, o qual foi abraçado pela Comissão da Ordem Social. Houve, porém, um sério

retrocesso, que teve como uma de suas causas uma série de matérias jornalísticas

publicadas no Jornal O Estado de São Paulo, as quais denunciavam, visando na verdade

defender interesses de mineradoras privadas, uma suposta conspiração internacional que

estaria sendo levada a cabo pelo Conselho Indigenista Missionário – CIMI – com o

objetivo da criação de um Estado Yanomami e da redução da soberania brasileira2047. As

denúncias deram origem a uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a qual concluiu

pela sua improcedência. Porém, o resultado foi a perda dos avanços do texto da

subcomissão, que deu lugar a um substitutivo elaborado pelo Relator da Comissão de

Sistematização, o Deputado Constituinte Bernardo Cabral2048. Teve lugar, então, um dos

                                                          
2045 PMDB-MA.
2046 Uma fotografia da reunião está publicada em GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org.). Índios no Brasil.
São Paulo: Global Editora, 2005, p. 165.
2047 Tais matérias foram publicadas durante uma semana, nas edições daquele jornal a partir de 09 de agosto
de 1987, com o título de “Os índios na nova Constituição”, dando origem à chamada “Campanha do
Estadão”.
2048 PMDB-AM.
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momentos mais marcantes, que foi o discurso de Ailton Krenak, coordenador da UNI, que

no Plenário da Comissão de Sistematização fez a defesa de uma Emenda Popular à

Assembléia Constituinte elaborada pelas populações indígenas, no qual o orador pintou o

rosto em sinal de luto2049. Apesar de estarem em franca desvantagem em termos políticos,

mais uma vez os povos indígenas não arrefeceram nem desanimaram, e foram à luta,

pressionando os constituintes nos corredores e gabinetes do Congresso Nacional,

realizando vigílias, postando-se à porta do plenário, mobilizando a opinião pública

nacional, dentre outras estratégias de atuação. Terminaram, assim, conseguindo a

negociação de um acordo de líderes pela aprovação de emendas em favor dos seus direitos,

revertendo a situação2050.

Os frutos positivos da participação indígena na Constituinte estão muito claros. Como já

destacamos em outra oportunidade2051, a mera leitura do Texto Constitucional de 1988

revela que estamos diante da Constituição que mais deu destaque aos índios e seus direitos:

manteve as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios no domínio da União (art. 20,

XI), bem como a competência privativa desta para legislar sobre populações indígenas (art.

22, XIV); determinou a competência exclusiva do Congresso Nacional para autorizar, em

terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra

de riquezas minerais (art. 49, XVI); firmou a competência da Justiça Federal para

processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas (art. 109, XI); atribuiu ao Ministério

Público a função institucional de defender judicialmente os direitos e interesses das

populações indígenas (art. 129, V); disciplinou que a pesquisa e a lavra de recursos

minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica dependem de condições

específicas legalmente previstas quando essas atividades se desenvolverem terras indígenas

(art. 176, § 1°); garantiu às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e

                                                          
2049 Uma fotografia registrando esse fato histórico pode ser encontrada em GRUPIONI, Luís Donisete Benzi
(org.). Índios no Brasil. São Paulo: Global Editora, 2005, p. 159.
2050 LACERDA, Rosane. A participação indígena no processo constituinte. In Caderno Constituição &
democracia, n° 20, Brasília, UnB/SindjusDF, março de 2008, pp. 16-17; LACERDA, Rosane. Os Povos
Indígenas e a Constituinte. Disponível em
http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/comissoes/clp/seminario-constituicao-20-anos/,
acesso em 13/12/2008. Vide ainda sobre o tema: EVANGELISTA, Carlos Augusto Valle. Direitos
Indígenas: o debate na Constituinte de 1998. Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-
graduação em História Social, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de
Janeiro Rio de Janeiro: UFRJ/IFICS, 2004, disponível em
www.cipedya.com/web/FileDownload.aspx?IDFile=149151, acesso em 14/12/2008; CIMI. Os índios na
Constituinte. Disponível em http://www.cpisp.org.br/html/historia.html, acesso em 28/12/2008.
2051 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
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processos próprios de aprendizagem, inclusive no ensino fundamental regular (art. 210, §

2º); previu que o Estado protegerá as manifestações das culturas indígenas (art. 215, § 1°);

consagrou a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições indígenas

(art. 231, caput); estabeleceu que são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre

as terras que tradicionalmente ocupam (art. 231, caput); estipulou o dever da União de

proteger e fazer respeitar os índios, seus bens e terras (art. 231, caput); trouxe a definição

das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (art. 231, § 1°), disciplinando

cuidadosamente o seu regime jurídico (art. 231, §§ 2°, 3°, 4°, 5° 6° e 7°) e firmando a

competência da União para demarcá-las (art. 231, caput) no prazo máximo de cinco anos a

partir da promulgação da Constituição (art. 231, caput, e 67 do ADCT); conferiu

legitimidade às comunidades e organizações indígenas para ingressarem em juízo em

defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do

processo (art. 232). Não é à toa, portanto, que a doutrina considera que a Constituição

brasileira ocupa um lugar de vanguarda em termo de direitos indígenas, estando entre as

mais avançadas da América Latina2052. Vale observar, ainda, que nenhum outro grupo

vulnerável ou minoria teve tanta atenção do legislador constituinte em suas especificidades

como os índios.

As normas acima formam o que se pode denominar de direito constitucional indigenista

brasileiro atual2053, o qual possui os seguintes princípios, facilmente identificáveis na

Constituição2054: a) princípio do reconhecimento e proteção do Estado à organização

social, costumes, línguas, crenças e tradições dos índios originários e existentes no

território nacional; b) princípio do reconhecimento dos direitos originários dos indígenas

                                                                                                                                                                               
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 569-570.
2052 Para um quadro comparativo entre a constituição brasileira atual e as demais constituições da América
Latina em termos de direitos indígenas: BARIÉ, Cletus Gregor. Pueblos Indígenas y derechos
constitucionales en América Latina: un panorama. 2ª edição, atualizada e aumentada. Cidade do
México/Quito: Instituto Indigenista Interamericano, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, Editorial Abya-Yala, 2003. O estudo divide as constituições latino-americanas em 3 grupos: as
que ignoram a questão indígena (Belize, Chile, Guiana Francesa, Suriname e Uruguai), as que fazem alguma
referência ao tema, porém de forma inconclusa e supérflua (Costa Rica, El Salvador, Guiana e Honduras) e as
que estão na vanguarda, mais avançadas (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala,
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela).
2053 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, pp. 135-148. Para uma coletânea da legislação indigenista, vide MAGALHÃES,
Edvard Dias (org.). Legislação Indigenista Brasileira e Normas Correlatas. 3ª edição. Brasília:
FUNAI/CGDOC, 2005 (disponível em http://www.funai.gov.br/projetos/Plano_editorial/livro6.htm, acesso
em 16/01/2009).
2054 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, pp. 139-142.
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sobre as terras que tradicionalmente ocupam e proteção de sua posse permanente em

usufruto exclusivo para os índios; e c) princípio da igualdade de direitos e da igual

proteção legal. No que concerne a este último, é importante deixar de logo consignado que

os índios podem usufruir todos os direitos e princípios reconhecidos pela Constituição aos

demais brasileiros, a exemplo daqueles previstos pelo artigo 5°2055. Significa, ainda, que a

adoção do princípio da dignidade da pessoa humana aproveita também aos índios em toda

sua plenitude. Entendemos, em adendo, que existe na Constituição de maneira implícita

mais um princípio, qual seja o da máxima proteção aos índios e aos seus direitos, a partir

do qual é possível extrair a regra in dubio pro indígena.

Além disso, importante anotar que o direito constitucional indigenista traça um standard

mínimo de proteção, o qual pode ser objeto de ampliação2056. Essa ampliação, ao nosso

ver, pode se dar através de disposições oriundas: a) do poder de reforma, com a alteração

formal da constituição por meio de emendas; b) de novos tratados internacionais que

venham a ser incorporados ao ordenamento positivo, especialmente aqueles que tratam de

direitos humanos; c) de tratados internacionais já incorporados ao ordenamento positivo,

em especial os que tratam de direitos humanos; d) do poder legislativo, através de leis

complementares e de leis ordinárias posteriores ou que, pré-existentes, tenham sido

recepcionadas.

Disso resulta que a ausência de menção expressa a um direito indígena na Constituição não

implica sua inexistência e nem veda o seu reconhecimento por uma das formas de

ampliação admitidas, sendo possível, no plano constitucional, supralegal ou legal, o

reconhecimento de novos direitos indígenas ou o reconhecimento de novas projeções de

direitos indígenas já admitidos. No plano da Constituição, desde que cumpridos os

requisitos formais exigidos não há qualquer óbice quanto à ampliação dos direitos

fundamentais reconhecidos pelo poder originário, já que são vedadas apenas as

modificações tendentes a aboli-los2057. Já no que concerne ao plano supralegal ou legal, em

tese apenas uma vedação constitucional explícita seria capaz de impedir a entrada ou a

permanência na ordem jurídica de normas que ampliem os direitos indígenas já admitidos.

                                                          
2055 Vale lembrar o parágrafo único do artigo 1° da Lei 6.001/73: “Aos índios e às comunidades indígenas se
estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros,
resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta
Lei”.
2056 A doutrina entende nesse mesmo sentido. Vide, v.g., BARRETO, Helder Girão. Direitos Indígenas:
vetores constitucionais. 1ª edição, 5ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2008, p. 100.
2057 Art. 60, § 4°, inciso IV, da CF/88.
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Importante para os objetivos do presente trabalho é assinalar que a Constituição, a partir do

primeiro dos princípios acima citados, acompanhando da tendência do direito

internacional, trouxe ainda o que a doutrina tem denominado de princípio da proteção da

identidade2058, ou seja, o direito à alteridade, de ser diferente, já tratado neste trabalho2059.

Como vimos, o direito à alteridade deflui da projeção da igualdade material que se

relaciona ao reconhecimento de identidades, conforme previsto em vários documentos

internacionais, dentre os quais o artigo 27 do Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos,

conforme o qual nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as

pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter,

conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e

praticar sua própria religião e usar sua própria língua. Assim, no âmbito interno brasileiro

esse direito humano já poderia ser invocado como decorrente dos tratados internacionais

dos quais o Brasil é parte, na forma do artigo 5°, § 2°. Além disso, ele decorre diretamente

de diversos dispositivos da nossa Constituição, como, por exemplo, os que consagram a

dignidade da pessoa humana2060, a igualdade material2061 e a inviolabilidade da vida

privada2062. Some-se a isso o fato de que a efetividade do direito à diferença é uma

premissa necessária ao cumprimento dos objetivos fundamentais da nossa república, em

especial o que diz respeito à construção de uma sociedade livre, justa e solidária e à

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer

outras formas de discriminação2063. O direito à alteridade, portanto, é um direito

fundamental, até porque é imprescindível para a realização da dignidade humana.

A proteção a esse direito é tão importante que a Constituição determinou que constituem

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados

individualmente ou em conjunto, que sejam portadores de referência à identidade dos

grupos que formam a sociedade brasileira, dentre os quais incluem-se os índios2064.

Também ordenou a proteção dos bens, de qualquer natureza, que digam respeito à ação e à

memória desses grupos, incluindo as suas formas de expressão; os seus modos de criar,

                                                          
2058 MENDES, Gilmar Ferreira Mendes, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional. SP: Saraiva , 2008. p. 1374.
2059 Especialmente no capítulo 2, quando estudamos as noções conceituais de grupos vulneráveis e de
minorias.
2060 Artigo 1°, III.
2061 Artigo 5°, caput.
2062 Artigo 5°, X.
2063 Artigo 3°, I e IV.
2064 Artigo 216.
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fazer e viver; as suas criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos,

documentos, edificações e demais espaços destinados às suas manifestações artístico-

culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico2065.

Especificamente no que concerne aos povos indígenas a Constituição garante ainda o seu

direito à alteridade não só quando reconhece expressamente a organização social, os

costumes, as línguas, as crenças e as tradições indígenas2066, mas, também, a partir do

momento em que cria a obrigação de proteger as manifestações da cultura indígena2067.

Conforme Paulo de Bessa Antunes, há uma intensa radicalidade no direito à diferença que

se traduz em uma força tão poderosa que o torna, sem qualquer dúvida, a principal

dificuldade no relacionamento entre os povos indígenas e a sociedade majoritária, pois

implica a necessidade de aceitarmos que a nossa cultura não é a única forma de cultura

válida, gerando insegurança naqueles que se consideram como o centro e a razão de ser do

universo2068.

A mais importante das conseqüências jurídicas advindas de todo esse quadro normativo-

constitucional é o fato de que a Constituição não admitiu o antigo paradigma

assimilacionista. Ao reconhecer a importância e a necessidade de preservação e de

proteção à cultura indígena, a nossa Lei Maior recusou o paradigma da assimilação

forçada, que, dentre as suas premissas, albergava a idéia de que a sociedade civilizada, em

razão do seu domínio e do seu intenso progresso tecnológico e científico, seria mais

avançada do que aquelas tradicionais, as quais seriam primitivas. Não há mais espaço

constitucional, portanto, para que se sustentem juridicamente dispositivos ou normas que

porventura reflitam o ultrapassado pensamento de que há uma hierarquia entre as diversas

culturas, e que é necessário fazer avançar o desenvolvimento das pessoas que pertencem às

culturas atrasadas, como seria o caso dos povos indígenas. Logo, não há suporte

constitucional para afirmar que a sociedade majoritária, cunhada no modelo ocidental, é

uma forma superior de civilização, nem muito menos que há raças superiores às demais.

Assim, como pontua Orlando Villas Boas Filho, os povos indígenas passaram a ser vistos

                                                          
2065 Artigo 216, incisos I a V.
2066 Artigo 231. Nesse sentido, ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras
Indígenas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 1998, pp. 139-140.
2067 Artigo 215, § 1°.
2068 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 140.
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não mais sob a perspectiva de uma futura incorporação à sociedade brasileira, mas sim a

partir de si mesmos2069.

Dessa forma, a Constituição de 1988 rompeu definitivamente com o paradigma

assimilacionista, até então uma velha tradição do nosso direito2070. À luz desse antigo

modo de pensar, profundamente etnocêntrico, os índios ocupavam um lugar inferior no

processo de desenvolvimento. Portanto, deveriam ser incorporados à comunhão nacional

para o seu próprio bem. O reconhecimento de direitos especiais ocorria, quando muito,

buscando preservar aquelas pessoas do simples extermínio durante o período necessário

para que fossem paulatinamente abandonando os seus hábitos selvagens e absorvendo

cultura e sabedoria ocidentais, tornando-se civilizados. Ao final desse processo a primitiva

cultura indígena desapareceria e os povos indígenas seriam totalmente absorvidos pela

sociedade branca.

Atualmente, ao contrário, a Constituição protege a identidade indígena, reconhecendo a

importância da diversidade cultural e assegurando o direito dos índios serem diferentes e

assim permanecerem enquanto desejarem, vedando ainda, como conseqüência do direito à

liberdade e à igualdade material desses povos, qualquer possibilidade de serem

discriminados por força dessa decisão. Também impede, no âmbito jurídico, administrativo

ou político, qualquer ato que implique, de maneira direta ou indireta, a afirmação de que a

sociedade dominante é culturalmente superior aos povos indígenas. Disso resulta a

necessidade de respeito e proteção ao modo de ser e de viver dos índios, os quais têm

garantido o pleno exercício dos seus direitos culturais e os meios necessários à sua

reprodução. Nesse sentido a Constituição estipula que é dever do Estado proteger as

manifestações culturais indígenas, bem como apoiar e incentivar a valorização e a difusão

das mesmas2071. E, como se não fosse suficiente, incluiu a cultura indígena no patrimônio

                                                          
2069 VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Os direitos indígenas no Brasil contemporâneo. In BITTAR, Eduardo
Carlos Bianca (Org.). História do direito brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional. São Paulo: Atlas,
2003, pp. 279-293.
2070 A Constituição de 1988 abriu, sem dúvida, um novo capítulo na história das relações entre o Estado e os
povos indígenas, o conteúdo dessa relação foi revisto. A tônica de toda a legislação indigenista, desde o
descobrimento, é a integração, dita de modo diverso em cada época e diploma legal (...). Esta concepção é
nova, e juridicamente revolucionária, porque rompe com a repetida visão integracionista. A partir de 05 de
outubro de 1988, o índio, no Brasil, têm o direito de ser índio” (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O
renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998, pp. 106-107). Saliente-se que o autor
citado utiliza as palavras integração e integracionismo no sentido que damos a assimilação e
assimilacionismo.
2071 Artigo 215 e §§.
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cultural brasileiro2072. Finalmente, conferiu às glebas necessárias à reprodução cultural dos

índios a natureza de terra tradicional indígena, com o que passaram a gozar de especial

proteção2073.

Houve, portanto, uma clara mudança de paradigma: da assimilação à alteridade2074, ou à

interação2075.

É inegável que a nossa atual Constituição se encontra em perfeita sintonia com o sistema

internacional de proteção aos direitos humanos. Nas últimas décadas, como já vimos,

esforços têm sido envidados em todo o mundo no sentido de garantir uma igualdade

material efetiva, com base em uma visão de justiça que não apenas atenta para a

necessidade de redistribuição econômica, mas, também, para o imprescindível

reconhecimento das identidades2076. Em matéria indígena essa nova forma de pensar tem

demonstrado a imperiosa necessidade de rever os documentos e textos legais relativos aos

povos indígenas, como ocorreu, por exemplo, no âmbito da OIT, com a substituição da

Convenção n° 107 pela novel Convenção n° 169, tendo como objetivo exatamente o

abandono da visão assimilacionista e adoção do direito à alteridade. A Constituição de

1988 acompanhou essa mesma tendência.

Essa nova forma de disciplinar as diferenças culturais encontra-se condizente, na

arquitetura constitucional, com a idéia de Estado multiétnico ou multinacional. A

Constituição de 1988 seguiu também essa trilha, que, como vimos2077, tem sido cada vez

mais forte desde o declínio do antigo paradigma do Estado-nação. Embora a Constituição

afirme expressamente que todo o poder emana do povo, no singular, tendo ainda evitado

                                                          
2072 Artigo 216.
2073 Artigo 231, § 1°.
2074 “À luz da Constituição em vigor, portanto, os povos indígenas deixaram de ser considerados culturas em
extinção, fadadas à incorporação na assim denominada comunhão nacional, nos moldes do que sempre fora o
espírito a reger a legislação brasileira desde o início do processo de colonização em nosso país. Toda a
legislação anterior continha referências expressas à integração ou assimilação inevitável e, por outro lado,
desejável dos índios pela sociedade brasileira. A nova mentalidade assegura espaço para uma interação entre
esses povos e a sociedade envolvente em condições de igualdade, pois que se funda na garantia do direito à
diferença” (LEITÃO, Ana Valéria Nascimento Araújo. Direitos culturais dos povos indígenas – aspectos do
seu reconhecimento. In SANTILLI, Juliana [org.]. Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 228.).
2075 BARRETO, Helder Girão. Direitos Indígenas: vetores constitucionais. 1ª edição, 5ª tiragem. Curitiba:
Juruá, 2008, pp. 103-105.
2076 Vide sobre o tema, dentre outros: PIOVESAN, Flavia. Affirmative action from a human rights
perspective. In Cadernos de Pesquisa, vol. 35, n° 124, Jan./Abr. 2005, pp. 43-55; SANTOS, Boaventura de
Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In SANTOS, Boaventura de Sousa (org.).
Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2003, p. 56.
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mencionar expressões como povos indígenas, no Brasil não há um único povo, uma única

nação ou um único grupo étnico2078. Ao nosso ver, o constituinte de 1988 tinha plena

consciência disso e inegavelmente buscou com a atual Lei Maior uma fórmula política

capaz de reunir múltiplas coletividades humanas em um mesmo Estado, o que fica claro

não só quando o preâmbulo preconiza a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e

sem preconceitos, como, também, quando o texto dogmático menciona os diferentes

grupos formadores da sociedade brasileira2079 e os diferentes segmentos étnicos

nacionais2080. A menção feita no singular ao povo não afasta a possibilidade de

coexistência de vários povos, até porque a própria palavra povo, como já visto, tem uma

dimensão plurívoca, podendo assumir sentidos diversos a depender do contexto em que é

empregada. O próprio governo brasileiro já reconheceu formalmente a existência de povos

indígenas no nosso país, tendo em vista que se encontra em vigor, por exemplo, a Política

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas2081. O legislador também admitiu a

existência de povos indígenas, mencionando-os expressamente no direito positivo

ordinário2082. A doutrina tem assentado firmemente que a Constituição tornou explícito não

só o pluralismo étnico (plurietnicidade ou multietnicidade) como também o pluralismo

                                                                                                                                                                               
2077 Capítulo 3, especialmente quando cuidamos da autodeterminação indígena.
2078 Por exemplo, Luciano Mariz Maia defende que os nordestinos formam um grupo étnico específico,
destacando que se vêem como brasileiros, porém com uma “identidade diferenciada dos brasileiros em geral”
(MAIA, Luciano Mariz. Direitos Humanos das Minorias Étnicas e Religiosas e as Desigualdades Sociais e
Regionais. In REGIS, André & MAIA, Luciano Mariz. Direitos Humanos, Impeachment e outras questões
constitucionais: uma coletânea de artigos. Recife: Editora Base; João Pessoa: Editora Universitária, 2004,
pp. 230-232).
2079 Artigo 216, caput.
2080 Artigo 215, § 2°.
2081 Aprovada pela Portaria nº 254, de 31/01/2002, do Ministério da Saúde.
2082 Os incisos I e II do artigo 78 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, denominada Lei de diretrizes e
Bases da Educação Nacional, mencionam que são objetivos da educação escolar bilingüe e intercultural dos
povos proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a
reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências e garantir aos índios, suas
comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e
demais sociedades indígenas e não-índias.
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cultural (pluriculturalidade ou multiculturalidade) da sociedade brasileira2083,

reconhecendo, ao tratar da questão indígena, o direito à diferença daqueles povos2084.

Por tudo isso, que os povos indígenas têm, agora, a possibilidade constitucionalmente

assegurada de se desenvolverem conforme a sua própria mundivivência, não estando mais

atrelados a uma suposta necessidade de adoção da visão de mundo da sociedade

envolvente.

Como conseqüência da promulgação do Texto de 1988 toda a legislação

infraconstitucional porventura contrária ao novo paradigma não foi recepcionada, não mais

produzindo efeitos jurídicos. Por outro lado, os atos normativos elaborados a partir de 05

de outubro de 1988 devem se guiar pelo novo modelo, sob pena de

inconstitucionalidade2085.

Anote-se, finalmente, que a mudança de paradigma acima relatada encontrou forte apoio

popular, robustecendo assim a sua carga de legitimidade. Conforme pesquisa promovida

pelo Instituto Socioambiental – ISA – e realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião

Pública e Estatística – IBOPE – em fevereiro de 2000: a) 89% dos entrevistados

concordaram que os índios não são ignorantes, apenas possuem uma cultura diferente,

                                                          
2083 SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito indigenista. Curitiba: Juruá Editora,
2006, p. 46; D’ADESKY, Jacques. Pluralismo Étnico e Multiculturalismo: racismos e anti-racismos no
Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2001, pp. 187-188; ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago.
Multiculturalismo e direito à autodeterminação dos povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 2008, p. 74; SILVA, Paulo Thadeu Gomes da. Direito Indígena, Direito Coletivo e Multiculturalismo.
In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flávia (coords.). Igualdade, diferença e direitos
humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 584; PEREIRA, Deborah Duprat de B. O Estado Pluriétnico.
In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da tutela: bases para
uma nova política indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, pp. 41-47.
2084 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, pp. 139-140; IKAWA, Daniela. Direitos dos Povos Indígenas. In SARMENTO,
Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flávia (coords.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 518; LEITÃO, Ana Valéria Nascimento Araújo. Direitos culturais dos povos
indígenas – aspectos do seu reconhecimento. In SANTILLI, Juliana (org.). Os direitos indígenas e a
Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 228.
2085 Lamentavelmente nem sempre tem sido assim. De forma surpreendente, até mesmo o atual Estatuto da
Fundação Nacional do Índio, embora editado em 2003 (Decreto nº 4.645, de 25 de março de 2003), contém
dispositivos ainda aparentemente inspirados no paradigma assimilacionista, como, por exemplo, o que admite
que o regime tutelar do índio possa ser estabelecido pela legislação civil comum (art. 3°), ou o que inclui
entre as finalidades daquele órgão “apoiar e acompanhar a educação de base apropriada ao índio, visando a
sua progressiva integração na sociedade nacional” (art. 2°, VI). Interessante observar que o Regimento
Interno daquele mesmo órgão, veiculado 10 anos antes pela Portaria nº 542, de 21 de dezembro de 1993, do
Ministério da Justiça, encontra-se mais adequado ao novo paradigma, valendo tomar como exemplo o trecho
que inclui entre as diretrizes dos programas da FUNAI “garantir às populações indígenas uma educação
escolar diferenciada e que dê acesso aos conhecimentos e ao domínio dos códigos da sociedade nacional, a
fim de assegurar-lhes a participação na vida nacional em igualdade de condições” (art. 2°, VI).
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contra 8% que discordaram e 3% que não souberam ou não quiseram opinar2086; b) 92%

das pessoas ouvidas disseram acreditar que os índios devem ter o direito de continuar

vivendo na selva de acordo com os seus costumes, ao passo que 5% discordaram e 3% não

souberam ou não quiseram opinar2087; c) 91% dos entrevistados concordaram que deve

haver espaço para que os índios possam viver de acordo com sua cultura, enquanto 5%

discordaram dessa afirmação e 4% não souberam ou não quiseram opinar2088; d) 82% das

pessoas discordaram da afirmação de que o governo deveria deixar que os índios fossem

extintos, em face de 14% que concordaram e 4% que não souberam ou não quiseram

opinar2089; e) 67% dos ouvidos não concordaram com a assertiva de que os índios devem

ser preparados para abandonar a selva e viver como o restante da sociedade, contra 28%

que concordaram e 5% que não souberam ou não quiseram opinar2090.

3.3.1.2. O direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas como direito

fundamental implícito na Constituição Federal de 1988

Da mesma forma que o direito ao desenvolvimento comum, o direito ao desenvolvimento

das comunidades indígenas também pode ser compreendido como um direito fundamental

implícito da Constituição de 1988 por força do seu artigo 5°, § 2°, não só em razão do

regime e dos princípios adotados como, também, por força dos tratados internacionais dos

quais o Brasil é parte. Além disso, uma interpretação sistemática da Constituição também

afirma a existência do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas.

Saliente-se, por oportuno, que não há nenhuma dificuldade por parte da atual Constituição

quanto ao reconhecimento de direitos coletivos em geral, nem tampouco de direitos

indígenas coletivos, como é o caso do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas2091.

                                                          
2086 SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, p. 60.
2087 SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, p. 65.
2088 SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, p. 66.
2089 SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, p. 75.
2090 SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, p. 76.
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3.3.1.2.1. O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas à luz do regime e

dos princípios adotados pela Constituição Federal de 1988

No que concerne à sustentação que o regime e os princípios constitucionalmente

encerrados dão ao direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, vale apontar

desde logo que o preâmbulo da Constituição registrou que é finalidade do Estado

Democrático criado pela Assembléia Nacional Constituinte assegurar alguns nossos

valores supremos, dentre os quais encontram-se, além do desenvolvimento, que já foi

mencionado neste trabalho, a liberdade, o bem-estar, a igualdade e a justiça. Tais valores

supremos, ainda segundo o preâmbulo, condicionam a formação de uma sociedade

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Além disso, vale

relembrar, a dignidade humana é um dos fundamentos da nossa República e esta última

possui dentre os seus objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem

como a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e

quaisquer outras formas de discriminação. Esses comandos, em seu conjunto, sustentam,

ao nosso ver, que as pessoas e coletividades que se encontram sob a influência da nossa

constituição têm o direito de viver conforme desejam e de ampliar ao máximo as suas

liberdades e potencialidades2092. Esse direito inclui a possibilidade das pessoas e grupos

viverem conforme a sua própria cultura, pois o contrário ofenderia a todos os princípios,

fundamentos e objetivos citados. Sendo assim, torna-se inegável que os povos indígenas

brasileiros têm o direito de se desenvolverem segundo o seu próprio modo de ser e de

pensar, inclusive considerando que, como vimos, a Constituição de 1988 rompeu com o

antigo paradigma assimilacionista passando a adotar o direito à diferença ou à alteridade.

Some-se a isso o fato de que a Constituição determina que um dos princípios que devem

reger as relações internacionais do Brasil é o do respeito à autodeterminação dos povos.

Sendo assim, seria um contra-senso negar a autodeterminação dos povos formadores do

nosso Estado, o qual é plurinacional ou pluriétnico. O espaço para a afirmação legítima

dessa contradição é aberto a partir do momento em que se assenta que o direito à

autodeterminação não inclui necessariamente o direito à secessão, como já enfrentado no

                                                                                                                                                                               
2091 A respeito, vide adiante a abordagem sobre a titularidade ativa do direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas no Brasil.
2092 Já estudamos o caráter impositivo dos princípios, fundamentos e objetivos da República quando tratamos
do direito ao desenvolvimento na CF/88.
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presente trabalho2093. Uma vez afastada a hipótese de secessão, não há qualquer risco à

integridade nacional capaz de obstaculizar o reconhecimento de que somos um Estado

formado por vários povos, e que estes são titulares de um direito à autodeterminação.

Sendo assim, parece que o preâmbulo e o Título I da Constituição, ao veicularem o regime

e os princípios adotados por nossa República, dão lastro ao reconhecimento do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas como uma projeção do direito ao

desenvolvimento comum, ainda que a ele não se refiram expressamente.

3.3.1.2.2. A interpretação sistemática das normas constitucionais aplicáveis aos índios

Eros Roberto Grau bem adverte que não se interpreta o direito em tiras, ou considerando

apenas os seus pedaços, assinalando ainda que o significado normativo de um texto

somente pode ser alcançado quando se considera o mesmo como uma parte inserida no

contexto do sistema ao qual pertence2094. Necessário, portanto, atentar para a interpretação

sistemática, segundo a qual um dispositivo constitucional não deve ser considerado

isoladamente, nem tampouco interpretado a partir de si mesmo, devendo-se atentar para o

fato de que a Constituição forma uma unidade de sentido e que, portanto, importa

identificar o seu conteúdo global2095. Dessa maneira, há uma correlação entre o princípio

da unidade da constituição e o método da interpretação sistemática2096. Assim, a partir da

interpretação sistemática é possível identificar elementos da Constituição que não estão

visíveis quando o intérprete se detém em um único dispositivo, sendo necessário, para

descortiná-los, contemplar o contexto sistêmico como um todo2097.

Diante dessas premissas, cabe dizer que o direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas também pode ser inferido a partir da interpretação sistemática da constituição.

                                                          
2093 Quando cuidamos do direito à autodeterminação indígena.
2094 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. São Paulo:
Malheiros Editores, 2002, pp. 34 e 113.
2095 CANOTILHO, J. J. Gomes, MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra
Editora, 1991, p. 53.
2096 PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da Constituição e os Princípios Fundamentais: Elementos
para uma Hermenêutica Constitucional Renovada. 3ª edição. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003, pp. 106-
107.
2097 Sobre a interpretação sistemática do direito no contexto da Constituição vide, dentre outros, FREITAS,
Juarez. A interpretação Sistemática do Direito. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, pp. 145-151.



532

Quando se trata de buscar identificar direitos fundamentais, como é o caso do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas, as possibilidades da interpretação

sistemática podem ser particularmente estendidas no nosso sistema devido ao modelo

adotado pelo Constituinte de 1988, em especial quando se contempla o conteúdo do já

referido § 2° do artigo 5° da Lei Maior, que consagra um conceito materialmente aberto

dos direitos fundamentais. Portanto, considere-se, inicialmente, o quanto já exposto

quando cuidamos do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas à luz do

regime e dos princípios adotados pela Constituição. Como vimos, os valores supremos e o

modelo de sociedade mencionados no preâmbulo, aliados à dignidade humana, aos

objetivos da nossa República, especialmente a construção de uma sociedade livre, justa e

solidária, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade

e quaisquer outras formas de discriminação, bem como a previsão do respeito à

autodeterminação dos povos como princípio das relações internacionais do Brasil,

sustentam, conjuntamente, o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas. Por

tudo isso, o regime e os princípios adotados por nossa República veiculados no preâmbulo

e no Título I da Constituição permitem ao direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas emergir como uma projeção do direito ao desenvolvimento comum.

Vale anotar que apenas com base no princípio da dignidade humana seria possível, em

tese, defender a existência do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no

plano nacional, como direito fundamental implícito na Constituição, tendo em vista que o

mesmo, especialmente considerando a noção de desenvolvimento humano, é indispensável

à dignidade das pessoas que compõem os povos indígenas2098.

Some-se o fato de que direitos usufruídos pelos índios que compõem o objeto do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas estão constitucionalmente previstos, como,

por exemplo, aqueles ligados à manutenção da própria cultura, à saúde e à educação. Como

já mencionamos, nenhuma outra minoria ou grupo vulnerável obteve tanta atenção do

legislador constituinte para seus problemas como os índios. O direito constitucional

                                                          
2098 Como já visto quando estudamos o direito ao desenvolvimento como um direito fundamental na CF/88,
consoante a doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet é possível deduzir do princípio da dignidade da pessoa humana
posições jurídico-subjetivas fundamentais: “O que se pretende demonstrar neste contexto é que o princípio da
dignidade da pessoa humana assume posição de destaque, servindo como diretriz material para a
identificação de direitos implícitos (tanto de cunho defensivo quanto prestacional) e, de modo especial,
sediados em outras partes da Constituição” (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e
Direitos Fundamentais. In LEITE, George Salomão [org.]. Dos Princípios Constitucionais: considerações
em torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 231).
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indigenista, assim, terminou albergando os elementos essenciais do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas, conferindo direitos e estipulando obrigações

em vários temas ligados diretamente à questão do desenvolvimento humano. Esses direitos

constitucionais e suas relações com o direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas serão examinados quando cuidarmos dos elementos desse direito no plano

nacional.

O já mencionado rompimento com o antigo paradigma assimilacionista e a adoção do

direito à alteridade também contribuem, sob o viés da interpretação sistemática da

constituição, para consolidar o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no

plano nacional. De fato, os índios brasileiros têm o direito constitucional de viver

livremente conforme desejam, à luz da sua cultura, segundo o seu modo de ser e a sua

própria mundivivência.

Assim, é possível afirmar que o conteúdo do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas, à luz da idéia de desenvolvimento humano, está inteiramente preenchido pelos

dispositivos constitucionais em vigor, ainda que de maneira implícita, sendo perfeitamente

identificável a partir de uma interpretação sistemática do Texto Maior.

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

internacional ao direito positivo brasileiro

O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no Brasil também decorre da

integração ao ordenamento jurídico interno das normas de Direito Internacional

pertencentes ao sistema internacional de direitos humanos.

Como já visto no presente trabalho, direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas

pode ser identificado a partir de diversas fontes do Direito Internacional. Dentre estas as

mais importantes são as fontes convencionais, em especial a Convenção n° 169 da OIT e a

Convenção de Madrid sobre o Fundo de Desenvolvimento Indígena. O Brasil, integrante

da Organização das Nações Unidas, não só é signatário desses dois documentos como,

também, das demais convenções e documentos de soft law que asseguram no plano

internacional o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas.
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As normas convencionais do sistema internacional de direitos humanos que servem de

fontes ao direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas foram incorporadas ao

direito positivo brasileiro.

Houve uma expressiva demora do Brasil em relação à positivação interna da Convenção n°

169 da OIT, que constitui o mais abrangente instrumento de proteção aos direitos indígenas

do Sistema Internacional de Direitos Humanos. O processo no Congresso Nacional

começou em 19932099 e a análise naquele órgão durou quase dez anos, sendo alfim editado

o Decreto Legislativo n° 143, de 20 de junho de 2002. O instrumento de ratificação foi

depositado na OIT em 25 de julho de 2002. Depois disso foram necessários praticamente

dois anos até que o presidente da República assinasse o Decreto nº 5.051, de 19 de abril de

2004.

O Fundo Indígena foi criado na cidade de Madrid em 24 de julho de 1992, por meio de

Acordo Constitutivo que já contou com a assinatura do Brasil, tendo entrado em vigor

internacional em 4 de agosto de 1993. O Congresso Nacional brasileiro aprovou o texto do

Acordo Constitutivo por meio do Decreto Legislativo n° 83, de 12 de dezembro de 1997. O

instrumento de ratificação foi depositado pelo governo brasileiro em 17 de junho de 1998.

Finalmente, o processo teve o seu fim com a edição do Decreto Presidencial n° 3.108, de

30 de junho de 1999.

As demais convenções internacionais que servem de fonte ao direito ao desenvolvimento

das comunidades indígenas, já mencionadas no presente trabalho, também foram assinadas

pelo Brasil e incorporadas ao nosso direito positivo interno, cabendo destacar: a Carta das

Nações Unidas2100; a Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do

Ensino2101; a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação Racial2102; a Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança2103; o

                                                          
2099 Projeto de Decreto Legislativo n° 237, de 1993, da Câmara dos Deputados, que iniciou sua tramitação em
02 de abril de 1993 e foi aprovado naquela casa em 17 de agosto do mesmo ano, sendo imediatamente
remetido ao Senado Federal, onde foi recebido em 26 de agosto de 1993 e ganhou o número 34/1993. A
aprovação viria apenas em 19 de junho de 2002, sendo promulgado no dia 26 seguinte o Decreto Legislativo
143/2002.
2100 Decreto n° 19.841, de 22 de outubro de 1945, publicado no D.O.U. de 31.12.1945.
2101 No Brasil foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n° 40, de 15 de novembro de
1967. O instrumento de ratificação foi depositado em 19 de abril de 1968. Promulgada pelo Decreto
Presidencial nº 63.223, de 06 de setembro de 1968.
2102 Aprovada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n° 23, de 21 junho de 1967. A
ratificação foi depositada em 27 de março de 1968. Foi expedido o Decreto presidencial nº 65.810, de 08 de
dezembro de 1969.
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Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos2104; o Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e

Culturais2105; a Convenção sobre Diversidade Biológica2106; a Convenção da UNESCO

para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial2107; a Convenção da UNESCO sobre

a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais2108.

Uma vez que todas essas convenções dizem respeito a direitos humanos e foram

introduzidas validamente no ordenamento positivo interno, tornam-se normas obrigatórias,

possuindo força cogente. Aplica-se, destarte, o já mencionado princípio estrutural da

equiparação das normas internacionais de direitos humanos ao direito interno. E é

imperioso reconhecer que se esses tratados formaram uma sólida base para o

reconhecimento do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no plano

internacional, o mesmo efeito deve ocorrer no âmbito nacional interno após a sua

incorporação com força cogente ao ordenamento positivo brasileiro.

Essa conclusão, de certa forma, independe da discussão já referida sobre a natureza dos

tratados de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro, ou seja, se os mesmos

ingressam no nosso sistema normativo com status constitucional, supralegal ou legal, já

que a legislação infraconstitucional também pode ser fonte do direito ao desenvolvimento

das comunidades indígenas no plano interno. Isso não significa, entretanto, que não seja

importante identificar a posição hierárquica destes textos no ordenamento positivo.

Os tratados e convenções que fundamentam o direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas e se encontram integrados ao direito positivo brasileiro, inclusive os dois mais

importantes, quais sejam, a Convenção n° 169 da OIT e a Convenção de Madrid sobre o

Fundo de Desenvolvimento Indígena, possuem, no mínimo, natureza supralegal, ou seja,

                                                                                                                                                                               
2103 Aprovada pelo Congresso Nacional com a edição do Decreto Legislativo n° 28, de 14 de setembro de
1990. Ratificada pelo governo brasileiro em 24 de setembro de 1990. Promulgada pelo Decreto Presidencial
99.710, de 21 de novembro de 1990.
2104 Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Em vigor no Brasil em 24.4.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 592, de 6.7.1992.
2105 Aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 226, de 12.12.1991. Ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de
1992. Entrou em vigor no Brasil em 24.2.1992. Promulgado pelo Decreto n.º 591, de 6.7.1992.
2106 O Congresso Nacional aprovou por meio do Decreto Legislativo nº 02, de 03 de fevereiro de 1994. O
governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação em 28 de fevereiro de 1994. Foi promulgada pelo
Decreto nº 2.519, de 16.03.98.
2107 O Congresso Nacional aprovou o texto através do Decreto Legislativo no 22, de 1o de fevereiro de 2006.
O governo brasileiro a ratificou em 15 de fevereiro de 2006. Promulgada pelo Decreto nº 5.753, de 12 de
abril de 2006.
2108 Aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 485, de 20 de dezembro de 2006.
O Brasil fez o depósito do Instrumento de Ratificação em 16 de janeiro de 2007. Foi promulgada pelo
Decreto Presidencial nº 6.177, de 01 de agosto de 2007.
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ocupam uma posição intermediária: acima da legislação ordinária, porém abaixo da

Constituição.

A discussão, obviamente, passa pela análise da Emenda Constitucional n° 45, de 08 de

dezembro de 2004, que acrescentou o § 3° ao artigo 5° da Constituição, determinando que

os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em

cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Para tanto, e considerando apenas os fins do presente trabalho, mister dividir as principais

convenções internacionais que dão suporte ao direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas em dois grupos: a) as convenções incorporadas ao direito positivo brasileiro em

momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004; e b) as

convenções incorporadas ao ordenamento normativo brasileiro em data posterior ao

advento da Emenda Constitucional n° 45/2004.

No primeiro grupo, além da Convenção n° 169 da OIT e da Convenção de Madrid sobre o

Fundo de Desenvolvimento Indígena, encontram-se, dentre outras, a Carta das Nações

Unidas; a Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino; a

Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação

Racial; a Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança; o Pacto Sobre Direitos

Civis e Políticos; o Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; e a Convenção

sobre Diversidade Biológica. Durante muito tempo, a jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal afirmou o entendimento de que os tratados internacionais, independentemente da

matéria tratada, ingressavam no ordenamento jurídico nacional equiparados

hierarquicamente à lei ordinária federal2109. No entanto, setores da doutrina nacional,

destacando-se o trabalho de Flávia Piovesan, salientaram o equívoco dessa conclusão,

sustentando que por força da Constituição de 1988 o Brasil adotou um sistema misto,

conferindo efeitos jurídicos diversos a dois tipos distintos de tratados: a) os tratados de

direitos humanos, os quais seriam incorporados ao ordenamento positivo nacional com

hierarquia constitucional; e b) os tratados tradicionais, os quais ingressariam no sistema

normativo interno com hierarquia infraconstitucional. Esta hierarquia constitucional dos

                                                          
2109 O leading case desse entendimento foi o Recurso Extraordinário n° 80.004 (RE 80004-SE, Relator Min.
Xavier de Albuquerque, julgamento de 01/06/1977, Tribunal Pleno, DJ de 29/12/77, p. 09433). Já sob a égide
da Constituição atual, o entendimento foi reiterado em diversos julgamentos, como, por exemplo, os
seguintes: HC 72.131-RJ, RE 206.482-SP, HC 76.561-SP, RE 243.613-SP, RE 253.071-GO, HC 73.044-SP.
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tratados de direitos humanos decorre do artigo 5°, §§ 1° e 2°, consoante uma interpretação

sistemática e teleológica da Constituição, com especial atenção à prioridade conferida aos

direitos fundamentais e ao princípio da dignidade da pessoa humana2110. Todos os tratados

de direitos humanos, portanto, são materialmente constitucionais, e compõem a noção

conceitual de bloco de constitucionalidade2111.

A mesma vertente doutrinária entende que em relação aos tratados de direitos humanos já

ratificados e integrados ao direito positivo interno a situação não se alterou com o advento

da Emenda Constitucional n° 45/2004, pois é necessário seguir uma lógica material,

fundada em valores e na dignidade da pessoa humana, e não uma lógica formal, baseada no

quorum de aprovação. Assim, eles continuam a ostentar status constitucional, com base em

quatro argumentos: a) é imperioso adotar uma interpretação sistemática da constituição que

faça um diálogo entre os §§ 2° e 3° do artigo 5°, tendo em conta que o último não revogou

o primeiro, devendo, ao contrário, ser interpretado conforme o sistema constitucional; b) é

necessário orientar a hermenêutica dos direitos humanos por meio de uma lógica e de uma

racionalidade material; c) é preciso evitar interpretações que resultem em agudos

anacronismos da ordem jurídica; d) é essencial considerar a teoria geral da recepção do

direito brasileiro2112. Some-se a isso a tese de Celso Lafer no sentido de que o § 3° do

artigo 5° é uma lei interpretativa que se destinou a acabar com as controvérsias

jurisprudenciais e doutrinárias acerca do § 2° do mesmo dispositivo, e, como tal, nada mais

faz do que declarar o que é pré-existente, clarificando uma determinada norma anterior.

                                                          
2110 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 5ª edição, revista,
ampliada e atualizada. São Paulo: Max Limonad, 2002, pp. 75-120, em especial pp. 90-91. A autora ensina
que no direito comparado há quatro posições acerca da hierarquia dos tratados de direitos humanos: a)
hierarquia supra-constitucional; b) hierarquia constitucional; c) hierarquia infraconstitucional, porém
supralegal; d) paridade hierárquica entre tratado de direitos humanos e lei federal (op. cit., p. 94). Vide,
ainda, TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor; 2003; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Memorial em
prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos direitos humanos nos planos internacional e nacional.
Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, Brasília, n° 113-118, 1998, pp. 88-89;
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 2ª edição. São Paulo: RT, 2007,
pp. 682-702.
2111 PIOVESAN, Flávia. Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos: Jurisprudência do
STF. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte
Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 473; LAFER, Celso. A
internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e relações internacionais. São Paulo:
Manole, 2005, p. 18.
2112 PIOVESAN, Flávia. Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos: Jurisprudência do
STF. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte
Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 474.
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Assim, não modificou a situação dos tratados e convenções anteriores2113, os quais

continuam com força constitucional, tendo sido assim recepcionados pela Constituição

Federal de 1988. Entendem que os tratados de direitos humanos anteriores à Emenda

Constitucional n° 45/2004 estão revestidos de natureza constitucional, dentre outros, Celso

Lafer2114, Flávia Piovesan2115, Francisco Rezek2116, Valério Mazzoulli2117, André Ramos

Tavares2118, Ingo Sarlet2119 e Fábio Konder Comparato2120.

                                                          
2113 LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e relações
internacionais. São Paulo: Manole, 2005, pp. 15-18.
2114 “Com efeito, entendo que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à Constituição de
1988, aos quais o Brasil aderiu e que foram validamente promulgados, inserindo-se na ordem jurídica interna,
têm a hierarquia de normas constitucionais, pois foram como tais formalmente recepcionados pelo § 2° do
art. 5° não só pela referência nele contida aos tratados como também pelo dispositivo que afirma que os
direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por
ele adotados” (LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e relações
internacionais. São Paulo: Manole, 2005, p. 16).
2115 PIOVESAN, Flávia. Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos: Jurisprudência do
STF. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte
Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 459-477.
2116 “Uma última dúvida diz respeito ao ‘passado’, a algum eventual direito que um dia se tenha descrito em
tratado de que o Brasil seja parte - e que já não se encontre no rol do art. 5°. Qual o seu nível? Isso há de
gerar controvérsia entre os constitucionalistas, mas é sensato crer que, ao promulgar esse parágrafo na
Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, sem nenhuma ressalva abjuratória dos tratados sobre
direitos humanos outrora concluídos mediante processo simples, o Congresso constituinte os elevou à
categoria dos tratados de nível constitucional. Essa é uma equação jurídica da mesma natureza daquela que
explica que nosso Código Tributário, promulgado a seu tempo como lei ordinária, tenha-se promovido a lei
complementar à Constituição desde o momento em que a carta disse que as normas gerais de direito
tributário deveriam estar expressas em diploma dessa estatura” (REZEK, Francisco. Direito Internacional
Público - Curso Elementar. 10ª edição, 3ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 101/103).
2117 “Em verdade, o novo § 3° do art. 5° da Constituição em nada influi no ‘status de norma constitucional’
que os tratados de direitos humanos ratificados pelo Estado brasileiro já detêm no nosso ordenamento
jurídico, em virtude da regra do § 2° do mesmo art. 5°” (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito
Internacional Público: Parte Geral. 4ª edição. São Paulo: RT, 2008, pp. 103-104).
2118 “Quanto aos tratados celebrados anteriormente à EC n. 45/04, e já internalizados pelo rito anterior, cabe
indagar sobre sua situação a partir da Reforma. (...) Assim, se a nova ‘regra’ constitucional continua a
permitir que os tratados e, agora, também as convenções, versando (e adotando) direitos humanos, possam
ser incorporados ao Direito positivo brasileiro, há total compatibilidade com esses documentos que,
anteriormente, já haviam sido editados como Direito vigente no Brasil. Só que, a partir de então, seu ‘status’
passará, automaticamente, a ser o de emenda constitucional (e, pois, necessariamente, nesses casos, o de
norma constitucional), não só porque não poderão ser alterados senão por nova emenda, mas também porque
não poderão ser abolidos ou restringidos, em hipótese alguma (proibição do retrocesso)” (TAVARES, André
Ramos. Reforma do Judiciário no Brasil pós-88: (Des)estruturando a Justiça. São Paulo: Saraiva, 2005, pp.
47/48).
2119 “(...) o § 3º do art. 5º é constitucional desde que interpretado no sentido de assegurar a hierarquia
constitucional (pelo menos em sentido material) dos tratados em matéria de direitos humanos já incorporados
e hierarquia formal e material aos tratados eventualmente incorporados pelo rito estabelecido no dispositivo
ora comentado (...)” (SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre os direitos fundamentais e os tratados
internacionais em matéria de direitos humanos. In ROCHA, João Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO,
Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA, Ubiratan [coords.]. Direitos Humanos: Desafios Humanitários
Contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 182).
2120 COMPARATO, Fábio Konder. A proteção dos Direitos Humanos nos 20 Anos de Vigência da
Constituição Atual. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo
(coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 451-
452. A exigência de que os tratados de direitos humanos sejam aprovados por ambas as casas do Congresso
Nacional com o quorum de três quintos e em dois turnos de votação para terem força constitucional, trazida
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A jurisprudência tem se mostrado sensível a esses argumentos. O Superior Tribunal de

Justiça, por exemplo, já admitiu que de acordo com o § 3° do artigo 5° da Constituição

Federal de 1988 o Pacto de São José da Costa Rica continua em vigor, desta feita com

força de emenda constitucional, consignando ainda, expressamente, que a regra emanada

pelo dispositivo em apreço é clara no sentido de que os tratados internacionais

concernentes a direitos humanos nos quais o Brasil seja parte devem ser assimilados pela

ordem jurídica do país como normas de hierarquia constitucional, devendo ser aplicados

imediatamente os tratados internacionais em que o Brasil seja parte, por força do § 1°

daquele mesmo artigo2121.

O Supremo Tribunal Federal, de sua vez, se rendeu ao menos parcialmente a esses

argumentos, e muito recentemente, no julgamento dos recursos extraordinários nº 349703 e

nº 466.343-SP e do habeas corpus nº 87585, modificou a sua antiga orientação2122. O

plenário daquela corte, por maioria, passou a entender que os tratados de direitos humanos

anteriores à EC nº 45/2004 e regularmente incorporados ao direito interno possuem status

supralegal. A tese já havia sido defendida pelo Ministro Sepúlveda Pertence2123. O

Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, afirmou que é necessário revisitar criticamente a

jurisprudência daquele tribunal nessa matéria, assumindo que a tese da legalidade ordinária

dos tratados de direitos humanos já ratificados pelo Brasil é insuficiente, razão pela qual

defendeu a supralegalidade daqueles textos2124. Já o Ministro Celso de Mello foi mais

além, sustentando, com base no pensamento de Celso Lafer, que existem três situações

distintas em relação aos tratados internacionais de direitos humanos: a) os que foram

celebrados pelo Brasil (ou aos quais o Brasil aderiu) e foram regularmente incorporados à

ordem interna em momento anterior ao da promulgação da Constituição de 1988, os quais

possuem índole constitucional, porque formalmente recebidos, nessa condição, pelo § 2º

                                                                                                                                                                               
pela Emenda Constitucional n° 45/2004, foi, segundo o autor citado, uma clara violação ao princípio da
irreversibilidade dos direitos humanos, posto ser inválido juridicamente suprimir ou enfraquecê-los por meio
de novas regras. Assim, o autor afirma que é de se esperar que o Supremo Tribunal Federal, no mínimo,
impeça a aplicação retroativa do § 3° do artigo 5° da CF/88, ou seja, não exija que os tratados anteriores
tenham que passar pelo procedimento qualificado para auferirem status constitucional.
2121 STJ, 1ª Turma, RHC n° 18.799-RS, Relator Ministro José Delgado, julgamento de 09/05/2006, decisão
unânime, DJ de 08/06/2006.
2122 Julgamentos realizados em 03/11/2008, conforme noticiado em
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=100258, acesso em 03/11/2008.
2123 Voto proferido no RHC 79785, em 29/03/2000, disponível em
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(RHC$.SCLA.%20E%2079785.NUM
E.)%20OU%20(RHC.ACMS.%20ADJ2%2079785.ACMS.)&base=baseAcordaos, acesso em 02/12/2008.
2124 RE 466.343-SP, voto proferido em 22 de novembro de 2006, disponível na íntegra em
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=68454&caixaBusca=N, acesso em
02/12/2008.
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do art. 5º da Constituição; b) os que podem vir a ser celebrados pelo Brasil (ou aos quais o

Brasil venha a aderir) em momento posterior à promulgação da EC nº 45/2004, os quais

para serem portadores de natureza constitucional deverão observar o procedimento

estabelecido pelo § 3º do art. 5º da Constituição; e c) os que foram celebrados pelo Brasil

(ou aos quais o nosso País aderiu) no período compreendido entre a promulgação da

Constituição de 1988 e a promulgação da EC nº 45/2004, os quais assumem caráter

materialmente constitucional, tendo em vista sua inclusão no bloco de constitucionalidade,

que, segundo a lição de Celso Lafer, a somatória daquilo que se adiciona à Constituição

escrita, em função dos valores e princípios nela consagrados. Ao final, cinco ministros2125

votaram no sentido da supralegalidade dos tratados internacionais e quatro ministros2126 a

favor do entendimento de que aqueles documentos possuem status constitucional. Saliente-

se, entretanto, que como dois ministros2127 estavam ausentes naqueles julgamentos, ainda é

possível que a tese da constitucionalidade saia vitoriosa.

Ao nosso ver, assiste razão ao Ministro Celso de Mello e aos doutrinadores citados que

conferem natureza constitucional aos tratados de direitos humanos que foram incorporados

ao direito positivo interno brasileiro antes da Emenda Constitucional 45/2004. Porém, para

fins do presente trabalho, adotaremos uma posição pragmática alinhada à posição atual do

Supremo Tribunal Federal. Dessa maneira, é possível concluir que as convenções citadas

que servem de fonte ao direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas e que foram

incorporadas ao nosso direito positivo interno antes da promulgação da Emenda

Constitucional n° 45/2004 possuem, no mínimo, o status supralegal.

Saliente-se que não haverá qualquer prejuízo aos direitos indígenas caso futuramente o

Supremo Tribunal Federal profira uma nova decisão na qual todos os seus membros se

pronunciem e saia vencedora a tese da natureza constitucional desses tratados de direitos

humanos. Essa preocupação não é sem razão, especialmente considerando que nossa

Constituição é bastante avançada em termos de direitos indígenas. Cabe lembrar,

entretanto, não só que não é possível restringir direitos humanos constitucionalmente

reconhecidos, sob pena de inconstitucionalidade da manifestação do poder de reforma2128,

como, ainda, que vigora o princípio constitucional da máxima proteção ao indígena. Por

tais razões, caso o Supremo Tribunal Federal venha a consagrar futuramente a natureza

                                                          
2125 Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Menezes Direito.
2126 Ministros Celso de Mello, Cezar Peluso, Eros Grau e Ellen Gracie.
2127 Ministros Carlos Ayres Britto e Joaquim Barbosa.
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constitucional dos tratados de direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional n°

45/2004, em uma eventual colisão entre uma norma constitucional e uma norma de tratado

internacional de direitos humanos, ambas versando sobre direitos indígenas, prevalecerá

sempre o dispositivo mais abrangente e que melhor assegure o direito em tela. O mesmo

raciocínio deve ser empregado no caso de futuros tratados de direitos humanos que sejam

incorporados ao ordenamento positivo interno na forma procedimental prevista pela

Emenda Constitucional n° 45/2004, obtendo, assim, natureza constitucional.

Dentre as convenções que dão lastro ao direito ao desenvolvimento de comunidades

indígenas apenas a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e a

Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, ambas

assinadas sob os auspícios da UNESCO, ingressaram na nossa ordem normativa interna

após a promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004. O Congresso Nacional,

entretanto, ignorou o fato de que ambas cuidavam de direitos humanos, e não as submeteu

ao procedimento de votação previsto pelo § 3° do artigo 5° da Constituição2129. Ao nosso

pensar, esse fato não implica na inconstitucionalidade do seu processo de incorporação ao

nosso direito. A interpretação do § 3º do artigo 5º da Constituição não pode resultar em

retrocesso em termos de direitos humanos. Assim, o novel dispositivo não pode impedir

que novos tratados de direitos humanos ingressem na ordem jurídica brasileira nos moldes

anteriores, ou seja, mediante apenas as exigências de turno único de votação e quorum de

maioria. Dessa forma, aprovadas pelo processo comum como se não tratassem de direitos

humanos, estas duas convenções não usufruem o status de normas constitucionais, ao

menos no plano formal, mas permanecem incorporadas ao nosso direito, não sofrendo a

pecha de inconstitucionalidade. A sua natureza, ao nosso ver, é supralegal, tendo em vista

que as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos devem se sobrepor à

legislação ordinária nacional, embora não possam modificar a Constituição.

Em resumo, admitimos, para fins do presente trabalho, que todos os tratados internacionais

integrados ao ordenamento positivo brasileiro que veiculam os elementos do direito ao

                                                                                                                                                                               
2128 Art. 60, § 4° IV, da CF/88.
2129 A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial foi aprovada em turno único tanto
na Câmara dos Deputados (Projeto de Decreto Legislativo n° 1734, de 2005, Diário da Câmara dos
Deputados, 09 de dezembro de 2005, p. 60148) e no Senado Federal (Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de
2006, Diário do Senado Federal, 02 de Fevereiro de 2006, pp. 02884-02886). Da mesma forma, a Convenção
sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais também obteve aprovação em turno
único na Câmara dos Deputados (Projeto de Decreto Legislativo n° 2216, de 2006, Diário da Câmara dos
Deputados, 24 de novembro de 2006, p. 52047) e no Senado Federal (Projeto de Decreto Legislativo nº 501,
de 2006, Diário do Senado Federal, 20 de dezembro de 2006, pp. 39231-39232).
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desenvolvimento das comunidades indígenas possuem natureza supralegal. Essa conclusão

implica em duas importantes conseqüências: a) os tratados citados se sobrepõem à

legislação ordinária; b) os tratados citados podem ampliar os direitos indígenas

reconhecidos pela ordem positiva constitucional e infraconstitucional.

Vale relembrar, no que toca a esse último efeito, que o rol de direitos indígenas

constitucionalmente albergados é um standard mínimo que não impede a sua ampliação

por meio do reconhecimento de novos direitos ou do reconhecimento de novas projeções

de direitos já admitidos, salvo a hipótese de um choque direto com algum dispositivo

constitucional, caso em que, obviamente, prevalece a norma da Lei Maior.

Nesse ponto, não se pode deixar de consignar que a mais importante convenção

internacional incorporada ao direito interno brasileiro que sustenta o direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas, qual seja a Convenção n° 169 da OIT, não se

choca diretamente com nenhum dispositivo constitucional. Na verdade, conforme anotou

Dalmo de Abreu Dallari em parecer sobre a questão, a mencionada convenção, a rigor, não

criou direitos novos, porém tornou mais precisos os direitos já existentes, sendo mais

minuciosa a respeito das obrigações estatais, não exigindo, portanto, mais do que aquilo

que, no Brasil, já integra a Constituição e a legislação ordinária2130. Essa observação

encontra eco na doutrina em geral2131.

Essa mesma posição ficou assentada em diversas instâncias políticas. Antes de ser

remetido para apreciação do Congresso Nacional, o Poder Executivo determinou o exame

do texto da citada Convenção por uma Comissão Tripartite, a qual contava com

representantes do Ministério do Trabalho e Previdência Social, do Ministério da Justiça e

da Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça, que concluiu, em parecer

proferido em 11 de abril de 1991, pela inocorrência de obstáculos na nossa ordem jurídica

constitucional capazes de impedir a sua ratificação pelo Governo brasileiro2132.

                                                          
2130 Apud FELDMAN, Fábio. Voto proferido na condição de Relator do Projeto de Decreto Legislativo n°
237/93 na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados.
Diário do Congresso Nacional, Seção I, edição de 02/09/1993, p. 18019.
2131 “Frente ao direito brasileiro, relativo às populações indígenas, a Convenção 169, grosso modo, não
apresenta grande inovações” (BARBOSA, Marco Antonio. Autodeterminação: direito à diferença. São
Paulo: Plêiade/FAPESP, 2001, p.227); “As disposições da Convenção 169 da OIT sobre os povos indígenas e
tribais em países independentes vão ao encontro da Constituição Federal de 1988” (ALBUQUERQUE,
Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação dos povos indígenas.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 236).
2132 Cf. VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, p. 25373.
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Na Câmara dos Deputados, a tramitação teve origem na Comissão de Relações Exteriores,

onde foi proferido parecer favorável por parte do relator2133. Posteriormente, o projeto2134

recebeu pareceres favoráveis também da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias2135, e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação2136, com

base nos quais o plenário da Casa o aprovou2137.

Já no Senado Federal houve resistência ao projeto2138. A Comissão de Relações Exteriores

e Defesa Nacional, em 11 de maio de 1994, acatando parecer do então Senador Jarbas

Passarinho, aprovou o texto da Convenção nº 169 da OIT, porém com restrição aos seus

art. 16, 17 e 32, solicitando, ao mesmo tempo, à Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania, que analisasse o preciso entendimento do art. 14 daquele mesmo texto. Aquela

comissão, em setembro de 1995, recebeu parecer do Senador Romero Jucá, no sentido da

conformidade do texto convencional à Constituição2139. Logo depois, em 4 de outubro de

1995, aquele mesmo Senador apresentou requerimento, que restou aprovado, pedindo o

adiamento da discussão para que o tema fosse reexaminado pela Comissão de Relações

Exteriores e Defesa Nacional e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

considerando novas ponderações do Governo Federal. Assim, novamente no âmbito da

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Senador Bernardo Cabral, em 18 de abril

de 1996, apresentou na condição de relator um parecer contrário à aprovação da

Convenção n° 169 da OIT, sob o argumento de existirem restrições a alguns de seus artigos

e não ser comum, em termos pragmáticos nas instâncias internacionais, a aceitação dos

textos convencionais da OIT mediante reservas. Os dispositivos da Convenção que

supostamente estariam em aparente conflito com as normas constitucionais brasileiras e

que foram questionados durante a tramitação no Senado Federal foram os artigos 14, 15,

16, 17 e 322140. Foi deferida vista à Senadora Benedita da Silva, que apresentou voto em

                                                          
2133 Relator Deputado Federal Luiz Gushiken, Diário do Congresso Nacional, Seção I, edição de 23/01/1993,
p. 1439.
2134 Projeto de Decreto Legislativo nº 237/1993, que “Aprova o texto da Convenção n° 169 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, sobre os povos indígenas e tribais em países independentes”.
2135 Relator Deputado Federal Fábio Feldman, Diário do Congresso Nacional, Seção I, edição de 02/09/1993,
p. 18019.
2136 Relator Deputado Federal Átila Lins, Diário do Congresso Nacional, Seção I, edição de 02/09/1993, p.
18019.
2137 Diário do Congresso Nacional, Seção I, edição de 18/08/1993, p. 16621.
2138 Projeto de Decreto Legislativo nº 34/1993, que “Aprova o texto da Convenção n° 169 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, sobre os povos indígenas e tribais em países independentes”.
2139 Diário do Congresso Nacional, edição de 27/09/1995, pp. 16748-16750.
2140 “Obviamente as ponderações do governo sobre a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da
Convenção 169, inequivocamente, indicavam o objetivo de se construir uma interpretação equivocada das
disposições constitucionais em relação aos direitos indígenas” (ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian
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separado pela aprovação da matéria. Também apresentou voto em separado o Senador

Artur da Távola, pugnando pela aprovação do texto convencional sem ressalvas. O projeto

foi retirado da pauta em 16 de março de 1999, a pedido do Relator, Senador Bernardo

Cabral, tendo sido redistribuído na mesma data ao Senador Tião Viana, como relator no

âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o qual, em 26 de maio de

1999, apresentou novo parecer no sentido da aprovação integral da Convenção2141, o qual

foi acatado por aquela Comissão. De volta para a Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania, o Senador Romeu Tuma apresentou parecer, em 06 de dezembro de 2000,

concluindo pela aprovação sem ressalvas do texto da Convenção, porém com a

apresentação de uma emenda ao projeto de decreto legislativo respectivo, visando deixar

registradas algumas referências explicativas2142. Ao final, o projeto foi aprovado em 19 de

junho de 2002, sem qualquer ressalva, tendo sido rejeitada a emenda proposta pelo

Senador Romeu Tuma2143.

Dessa forma, além da doutrina, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, por

suas duas casas, entendem que não há qualquer incompatibilidade entre a Constituição e o

texto da Convenção n° 169 da OIT2144. Adotando-se essa premissa, fica claro que embora

ocupe uma posição hierarquicamente inferior à Constituição, já que possui natureza

meramente supralegal, a Convenção em tela, se não chegou a trazer novos direitos

indígenas como anotado por Dalmo de Abreu Dallari, pode, sem qualquer problema,

ampliar os direitos indígenas já reconhecidos não só pelas leis ordinárias como, também,

pela própria Lei Maior, revelando, em relação aos mesmos, novas projeções.

A mesma conclusão pode ser aplicada em relação ao Acordo Constitutivo do Fundo

Indígena, que em nenhum momento teve qualquer dos seus dispositivos questionado como

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

resultou na promulgação do Decreto Legislativo n° 83, de 12 de dezembro de 19972145.

3.3.3. A legislação ordinária

O principal texto legislativo em vigor no Brasil sobre matéria indígena ainda é o já referido

Estatuto do Índio2146, apesar desse documento encontrar-se claramente desatualizado e não

ter sido recepcionado integralmente pela Constituição atual, tendo em vista que foi

elaborado sob a égide do antigo paradigma da assimilação, o qual, como vimos, foi

abandonado pelo ordenamento constitucional de 1988 que se voltou para o direito à

diferença e à alteridade. Assim, é necessário investigar, em relação a cada um dos seus

dispositivos, se houve ou não a sua recepção por parte do constituinte de 1988, para

identificar quais deles ainda permanecem no direito positivo brasileiro. Parte da doutrina

entende que a questão da compatibilidade entre a Lei 6.001/73 e a nova Constituição deve

ser resolvida à luz da interpretação conforme a Constituição2147.

Exatamente por força da necessidade de adequar o texto legal aos novos ditames da Lei

Maior é que se vem discutindo, há anos, no Congresso Nacional, o projeto de Estatuto das

Sociedades Indígenas, o qual atualizaria a legislação ordinária e revogaria o Estatuto do

Índio.

                                                          
2145 Na Câmara dos Deputados foi objeto do Projeto de Decreto Legislativo n° 439/1997, em cuja discussão
não foi levantado qualquer problema de inconstitucionalidade (vide, a respeito: Diário da Câmara dos
Deputados, edição de 09 de setembro de 1997, pp. 27053 e ss. A tramitação pode ser conferida em:
http://www2.camara.gov.br/proposicoes, acesso em 28/12/2008). Já no Senado Federal o tratado foi objeto
do Projeto de Decreto Legislativo n° 90/1997, que também não enfrentou durante a sua tramitação problemas
relativos à sua constitucionalidade (vide, a respeito: Diário do Senado Federal, edição de 06 de dezembro de
1997, pp. 27158-27160. A tramitação pode ser conferida em:
http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/Detalhes.asp?p_cod_mate=17643&titulo=PDS%2090%20de
%201997%20-%20PROJETO%20DE%20DECRETO%20LEGISLATIVO%20(SF), acesso em 28/12/2008).
2146 Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
2147 Sobre a questão da recepção do Estatuto do Índio pela Constituição de 1988 e utilização da interpretação
conforme a Constituição, vide SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito
indigenista. Curitiba: Juruá Editora, 2006, pp. 48-49. Anote-se que a utilização da interpretação conforme a
constituição em relação ao Estatuto do Índio, embora seja possível em relação a vários artigos, pode
apresentar algumas dificuldades, tendo em vista que o paradigma que presidiu a sua elaboração foi o da
assimilação, razão pela qual o legislador evidentemente não desejava criar normas jurídicas no sentido da
alteridade. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a referida técnica não pode ser utilizada
para contrariar o sentido inequívoco que o poder legislativo pretendeu dar a uma determinada norma (STF,
Representação 1417/DF, Relator Min. Moreira Alves, julgamento de 09/12/1987, Tribunal Pleno, DJ de
15/04/88 p. 08397).
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A tarefa, entretanto, ainda não teve êxito. Desde 1991 o Congresso Nacional examina o

tema, a partir especialmente de três propostas: PL n° 2.057-1991, de autoria dos então

deputados Aloizio Mercadante, Fábio Feldmann, José Carlos Sabóia, Nelson Jobim e

Sidney de Miguel; PL n° 2.160-1991, do poder executivo; e PL n° 2.619-1992, do então

deputado Tuga Angerami. O primeiro e o terceiro projetos tiveram na sua elaboração a

participação do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e do Núcleo de Direitos

Indígenas (NDI). Posteriormente foi apensado o PL n° 4.442-1994, que buscava alterar

especificamente o parágrafo único do art. 6° do Código Civil, além de outros que cuidavam

de diversas matérias indígenas. Em 29 de junho de 1994 uma Comissão Especial da

Câmara dos Deputados aprovou um texto avançado que conciliava as propostas anteriores.

Em decorrência do Recurso 182/19942148, protocolado pelo à época deputado Artur da

Távola, a tramitação foi paralisada sob o pretexto formal de que o plenário deveria

examinar o projeto. Na verdade, o recurso foi utilizado dentro de uma estratégia política do

primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que estava às vésperas da

posse2149. Em 2000, justamente na ocasião dos 500 anos do erroneamente denominado

descobrimento2150 do Brasil, foi apresentado ao relator uma proposta do governo que

permitiria o andamento dos trabalhos legislativos. Porém não houve um desfecho positivo

e até hoje o projeto encontra-se paralisado, embora tenham sido apresentados vários

requerimentos de urgência2151.

Cabe lembrar, entretanto, que conforme anotamos em outra ocasião a aprovação da

Convenção n° 169 da OIT é um fato que pode mitigar a omissão legislativa em relação ao

Estatuto das Sociedades Indígenas2152, tendo em vista a natureza supralegal daquele texto

                                                          
2148 Diário do Congresso Nacional de 04 de janeiro de 1995, Seção I, p. 01.
2149 Segundo Ana Valéria Araújo e Sérgio Leitão, o pedido “tinha como justificativa a necessidade de
formação de um juízo sobre projetos polêmicos antes de sua eventual aprovação por qualquer Casa do
Congresso”. Direitos indígenas: avanços e impasses pós-1988. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da Tutela: bases para uma política indigenista III . Rio de
Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 24.
2150 O termo descobrimento é polêmico, justamente por ser cunhado a partir de uma visão etnocêntrica e
assimilacionista.
2151 Vale observar que “a maior parte dos projetos em tramitação no Congresso Nacional são francamente
contrários aos interesses indígenas. Muitas propostas vinculam a demarcação de terras indígenas à edição de
lei específica federal, o que, na prática, inviabilizaria o texto Constitucional que assegura diretamente a essas
comunidades as terras que tradicionalmente ocupam. Outras dizem respeito à abertura das terras indígenas
para a exploração econômica ou mineral por parte de terceiros, de maneira indiscriminada, o que também
será devastador caso aprovado” (ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das
comunidades indígenas: alguns avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO,
Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo [coords.]. Vinte Anos da Constituição
Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 582).
2152 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
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convencional, desde que aquele instrumento internacional seja efetivamente observado

pelo aplicador do direito, consoante determinam os moldes constitucionais.

Além da Lei 6.001/73, há uma série de normas na legislação ordinária que se aplicam aos

índios. Tais normas podem ser gerais, dizendo respeito a direitos ou situações que se

referem a todos os brasileiros, inclusive os índios2153, ou podem tratar especificamente de

matéria indígena. Além disso, estão veiculadas em diversas espécies normativas, como

leis, portarias, decretos e resoluções. A todo esse conjunto de normas, especialmente no

que concerne àquelas que cuidam apenas de matéria indígena, podemos chamar de direito

indigenista infraconstitucional brasileiro2154.

Não há um dispositivo expresso na legislação indigenista infraconstitucional brasileira

acerca do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas. Porém, é possível

identificar naquele conjunto normativo a presença de diversos elementos que compõem

aquele direito. Tome-se como exemplo as obrigações estatais relativas à proteção das

comunidades indígenas e à preservação dos seus direitos, previstas no Estatuto do índio,

dentre as quais encontramos: a) respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu

desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição; b) garantir aos índios a

permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali recursos para seu

desenvolvimento e progresso; e c) utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as

qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua

integração no processo de desenvolvimento. Entendemos que tais dispositivos foram

recepcionados pela Constituição de 1988, cabendo atualizar o sentido da palavra

desenvolvimento, que deve ser compreendida à luz do desenvolvimento humano. Aliás, a

visão de desenvolvimento humano deve presidir a exegese de toda a legislação indigenista

infraconstitucional brasileira.

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

disposições relativas a elementos que integram o objeto do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas, como veremos adiante.

3.3.4. A doutrina

A doutrina nacional sobre o direito ao desenvolvimento não nega que, assim como os

demais brasileiros, os índios também sejam titulares desse direito. Porém, não há ainda

uma abordagem que focalize exaustivamente a existência de uma projeção desse direito

dirigida especificamente aos povos indígenas.

Aliás, cumpre anotar, por pertinente, que de uma maneira geral a temática especificamente

indígena ainda não teve a adequada atenção nas pesquisas científicas da área do Direito, ao

contrário do que já ocorre há muito tempo em outras disciplinas do conhecimento humano,

como é o caso da antropologia. O fato não passou desapercebido, por exemplo, de Paulo de

Bessa Antunes, que enfatizou a ausência de obras científicas relativas ao novel ramo do

direito indigenista2155.

Assim, ainda não é comum na doutrina pátria uma abordagem minuciosa e expressa acerca

do direito ao desenvolvimento específico das comunidades indígenas brasileiras. Isso se

deve, provavelmente, ao fato de que mesmo o direito ao desenvolvimento comum ainda é

considerado um direito novo, o que se aplica com muito mais intensidade ao direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas. A bibliografia ora disponível, destarte, no

máximo ou resvala o tema, tecendo breves considerações tangenciais inseridas como

pressuposto do estudo de outros objetos, ou cuida especificamente de tópicos que dizem

respeito a elementos constitutivos do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas, por vezes sem se dar conta de que eles também cumprem a função de consolidar

esse direito.

                                                          
2155 “Os estudos jurídicos voltados exclusivamente para os índios e sua realidade são muito poucos em nossa
literatura especializada. Poucas são as obras jurídicas voltadas para o exame legal das questões indigenistas.
Infelizmente, esta lacuna em nosso universo jurídico ainda está longe de ser superada e, em realidade, os
cursos jurídicos e os estudiosos do Direito não têm demonstrado muito interesse seja pela vida dos indígenas,
seja pelo Direito Indigenista” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
1996, p. 329).
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Em alguns importantes autores, entretanto, já é possível identificar ao menos uma

tendência em reconhecer o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas. Carlos

Frederico Marés de Souza Filho, por exemplo, já consignou que o novo momento

constitucional tem como marca o reconhecimento de direitos coletivos, dentre os quais

inclui-se um direito a um caminho próprio de desenvolvimento2156. Essa tendência é

acentuada pelo fato de já se encontrar pacificada na doutrina a possibilidade de

comunidades indígenas serem titulares de direitos coletivos, dentre os quais podemos citar,

como exemplo, o direito à sociodiversidade, o direito ao território, o direito à cultura e o

direito a uma organização social própria2157.

É possível que nos próximos anos o tema do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas seja objeto de uma maior atenção por parte da doutrina. Essa esperança decorre

não só da crescente atenção que se tem dado ao direito ao desenvolvimento e à noção de

desenvolvimento humano, mas, também, da constatação de que a temática indígena em

geral tem novamente despertado o interesse da sociedade brasileira.

3.3.5. A jurisprudência

A jurisprudência existente sobre o direito ao desenvolvimento, mesmo no que concerne ao

seu aspecto geral, ainda é bastante escassa no Brasil 2158. Assim, não causa estranheza o

fato da sua projeção específica relativa às comunidades indígenas ainda não ter sido

expressamente consagrada nas cortes judiciais brasileiras. Tampouco tem sido freqüente

nos julgados a menção ao documento convencional mais importante em termos de direitos

                                                          
2156 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Mares de. Multiculturalismo e Direitos Coletivos. In SANTOS,
Boaventura de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 102.
2157 O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá Editora, 1998, pp. 183-186.
2158 Uma das poucas decisões que se referem de maneira mais específica ao direito ao desenvolvimento é o
Recurso Especial nº 588.022-SC (2003/0159754-5), 1ª turma do STJ, decisão de 17/02/2004, DJ 05/04/2004
p. 217, Relator Ministro José Delgado. O julgado cuida do possível choque entre o direito ao
desenvolvimento e o meio ambiente, e sua ementa afirma que “O confronto entre o direito ao
desenvolvimento e os princípios do direito ambiental deve receber solução em prol do último, haja vista a
finalidade que este tem de preservar a qualidade da vida humana na face da terra. O seu objetivo central é
proteger patrimônio pertencente às presentes e futuras gerações”.
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indígenas, que é a Convenção n° 169 da OIT, a qual, como vimos, veicula direitos ligados

ao objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas2159.

Inegavelmente o choque entre interesses econômicos supostamente a serviço do

desenvolvimento nacional e os direitos indígenas não é um tema raro nos nossos

tribunais2160. Carlos Frederico Marés de Souza Filho alerta no sentido de que muitas vezes

a magistratura brasileira tem mantido uma posição por demais conservadora, ainda muito

apegada a uma visão individualista dos direitos, como, por exemplo, no que diz respeito à

propriedade privada, o que tende a restringir os direitos indígenas especialmente quando

alcançam um plano coletivo2161. É fato que boa parte das decisões preconizam uma visão

que prioriza o desenvolvimento em detrimento dos direitos indígenas2162. É possível até

                                                          
2159 Há, obviamente, algumas exceções. Segundo Roberto Lemos dos Santos Filho, talvez o primeiro julgado
brasileiro fundado na Convenção n° 169 da OIT tenha sido a sentença exarada nos autos da ação ordinária n°
2001.30.00.000873-8, da 3ª Vara Federal de Rio Branco (SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos.
Apontamentos sobre o direito indigenista. Curitiba: Juruá Editora, 2006, pp. 118-121. A sentença está
registrada no Livro de Sentença Cível 48-i, fls. 19/24, e o seu texto integral está disponível em
http://www.conjur.com.br/static/text/9132,1, acesso em 28/12/2008). A Convenção n° 169 da OIT foi
também utilizada como fundamento na ementa de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da
Primeira Região (Agravo de Instrumento 2005.01.00.054663-3/MG, Primeira Turma, decisão de 01/02/2006,
documento TRF100224863, DJ de 13/03/2006 p. 48, Relator Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa
Moreira). Recentemente, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região consignou em sua ementa: “A
Convenção nº 169-OIT assegura aos indígenas o retorno a suas terras tradicionais e, não sendo possível, o
reassentamento em terras cuja qualidade e cujo estatuto jurídico sejam pelo menos iguais aqueles das terras
que ocupavam anteriormente, processo em que os povos interessados tenham a possibilidade de serem
ouvidos e representados” (Agravo de Instrumento 2007.04.00.037557-9/SC, Terceira Turma, decisão de
27/05/2008, documento TRF400166388, D.E. de 18/06/2008, Relatora Desembargadora Federal Maria Lúcia
Luz Leiria).
2160 Diversas decisões judiciais dizem respeito a questões envolvendo o desenvolvimento nacional e os
direitos indígenas (por exemplo: TRF da 1ª Região, Apelação Civel 1997.01.00.010062-9/TO, 5ª Turma,
decisão de 12/03/2007, DJ de 19/04/2007 p. 46, Relator Desembargador Federal João Batista Moreira).
Atualmente, a causa que, no nosso entendimento, contém em si a carga simbólica mais importante em relação
ao constante conflito entre interesses econômicos, supostamente voltados ao desenvolvimento nacional, e os
direitos indígenas é a que trata da homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, sob
exame em diversos feitos que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal, cabendo destacar os autos da
Petição 3388, cujo julgamento ainda está em curso devido a um pedido de vista, mas já conta com oito votos
favoráveis à demarcação realizada de maneira contínua, embora estejam sendo discutidas algumas ressalvas.
É preciso aguardar o resultado final do julgamento para avaliar adequadamente as possíveis ressalvas e a sua
repercussão do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, não só no que concerne ao seu
conteúdo como também no que atine à legitimidade ou ilegitimidade do Supremo Tribunal Federal em fixá-
las. Para um histórico da questão da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, vide ANJOS FILHO, Robério
Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns avanços e obstáculos desde a
Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo
(coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 584-
591.
2161 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Mares de. Multiculturalismo e Direitos Coletivos. In SANTOS,
Boaventura de Souza [org.]. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, pp. 96-101.
2162 A 3ª Turma do TRF da 1ª Região, no Agravo de Instrumento 94.01.066663/TO, em decisão de 11/5/1994
estabeleceu que “A construção de estrada, obra publica estadual de interesse geral, é medida administrativa
de grande alcance social e econômico, principalmente nas regiões em desenvolvimento”, e que, assim, “A
construção da Rodovia TO-010, pelo Governo do Estado de Tocantins não pode ser obstaculada pelo simples
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mesmo que o julgador veja a proteção constitucional aos direitos indígenas como uma

espécie de privilégio2163. Porém, também é certo que por vezes a causa indígena tem

encontrado eco no espírito do magistrado2164. De qualquer forma, não tem havido nas

decisões judiciais enfoque específico no que diz respeito à existência de um direito ao

desenvolvimento próprio das comunidades indígenas brasileiras.

Entretanto, já são numerosos os julgados garantindo direitos indígenas que compõem o

objeto do direito ao desenvolvimento daqueles povos, como a terra indígena2165 e a saúde

indígena2166. Acreditamos ainda que em um futuro próximo haverá o incremento da

judicialização de conflitos de interesses envolvendo atividades econômicas indígenas

voltadas à geração de renda para suas comunidades. Ao nosso ver, trata-se de algo

inevitável diante da crescente demanda acerca da autosustentação desses grupos. De fato,

cada terra indígena regularizada fomenta imediatamente a discussão sobre o

aproveitamento dos seus recursos naturais, minerais, energéticos e turísticos em prol da

autosustentabilidade e do desenvolvimento da comunidade beneficiada. Nesse quadro,

provavelmente trata-se de uma questão de tempo até que os julgamentos judiciais passem a

se debruçar expressamente acerca do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas, o que poderá contribuir para a afirmação desse direito, tendo em vista que

parece não haver maiores dúvidas quanto ao fato de que o Poder Judiciário pode exercer

papel decisivo no reconhecimento de novos direitos e na luta para que as disposições

                                                                                                                                                                               
fato de atravessar área de reserva indígena, por não se vislumbrar qualquer prejuízo à sua cultura nem causar
impacto ambiental de expressão”.
2163 “Observem que a questão da proteção ao índio é uma exceção constitucional e tem que ser interpretada
com a natureza restritiva de ser exceção. Embora posta na Constituição, é um privilégio que o cidadão
indígena tem acima dos outros cidadãos normais. Então, não pode ser interpretada extensivamente” (Ministro
José Delgado, voto vencido no Recurso Especial nº 660.225/PA, 2004/0067336-4, STJ, relator para o
acórdão Ministro Teori Albino Zavascki).
2164 “Na contraposição entre os valores envolvidos, como o interesse de grupos indígenas e o patrimônio
particular de fazendeiros, deve prevalecer o primeiro, que envolve o coletivo. (...) Não se pode olvidar que o
direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, caput e inc. III, da CF) devem se sobrepor
ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CF). O relacionamento dos índios com a terra não representa
a mera exploração econômica” (TRF da 3ª Região, Agravo de Instrumento 2005.03.00.063274-7/MS, 5ª
Turma, decisão de 05/12/2005, DJU de 22/01/2008 p. 569, Relator para o Acórdão Desembargador Federal
André Nabarrete); “A posse indígena não é regulada pelo Código Civil, mas sim pelas disposições contidas
na Constituição Federal” (TRF da 3ª Região, Agravo de Instrumento 2004.03.00.066491-4/MS, 5ª Turma,
decisão de 25/07/2005, DJU de 13/09/2005 p. 300, Relatora Desembargadora Federal Ramza Tartuce).
2165 TRF da 1ª Região, Agravo de Instrumento 2005.01.00.028883-9/PA, 5ª Turma, decisão de 05/09/2005,
DJ de 05/10/2005 p. 54, Relatora Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida; TRF da 3ª Região,
Apelação Cível 2000.60.00.002532-9/MS, 5ª Turma, decisão de 11/12/2006, DJF3 de 08/07/2008, Relator
para o Acórdão Desembargador Federal André Nabarrete.
2166 TRF da 1ª Região, Apelação Civel 2005.38.00.003645-0/MG, 5ª Turma, decisão de 22/08/2007, DJ de
21/09/2007 p. 93, Relator Desembargador Federal Fagundes de Deus; TRF 1ª Região, Apelação Cível
1998.01.00.053400-2/RO, 5ª Turma, decisão de 12/03/2007, DJ de 09/04/2007 p. 113, Relator
Desembargador Federal João Batista Moreira.
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constitucionais indigenistas não terminem cumprindo apenas funções meramente

simbólicas2167.

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

3.4.1. A titularidade ativa

Como já frisamos, a dimensão coletiva do direito ao desenvolvimento pode ter como

titulares não só os povos e os Estados, mas, também, as coletividades internas regionais,

os grupos vulneráveis e as minorias. Dentre estas últimas encontramos as comunidades

indígenas. Além disso, os índios individualmente considerados também são titulares do

direito ao desenvolvimento comum.

No plano interno do direito brasileiro, a natureza coletiva dos direitos indígenas encontra

abrigo na Constituição, que se refere a comunidades indígenas2168, grupos indígenas2169,

populações indígenas2170, organizações indígenas2171, terras indígenas2172, índios2173.

Além disso, menciona a existência de direitos indígenas, atribuindo à justiça federal a

competência para processar e julgar as causas respectivas2174. A jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal sobre essa competência deixa claro que a mesma se refere a direitos da

comunidade indígena, portanto coletivos, e não a direitos individuais2175. A Constituição

assegura, ainda, aos índios, suas comunidades e organizações a legitimidade ativa para

postular em juízo em defesa dos seus direitos e interesses. Assim, parece não haver dúvida

em relação à admissão constitucional de uma dimensão coletiva de direitos relativos à

matéria indígena.

                                                          
2167 Sobre a utilização das disposições constitucionais como mero símbolo, vide NEVES, Marcelo. A
constitucionalização simbólica. 2ª edição. São Paulo: Editora Acadêmica, 1994.
2168 Artigos 210, § 2°, e 232.
2169 Art. 231, § 5°.
2170 Artigos 22, XIV, e 129, V.
2171 Art. 232.
2172 Artigos 49, XVI, 176, § 1°, 231, § §3° e 7°, e 67 do ADCT.
2173 Artigos 20, XI, 231, caput e §§ 1° e 2°, e 232.
2174 Art. 109, XI.
2175 HC 75404/DF, HC 91313/RS.
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Conforme Luciano Mariz Maia, o conceito remanescente na Constituição é o de

comunidade indígena, que pode ser definida como um grupo local pertencente a um povo

que se considera distinto da sociedade nacional, em virtude da consciência de sua

continuidade histórica com sociedades pré-coloniais2176. É fato que a Constituição, assim

como a legislação infraconstitucional, não utilizou as expressões povos indígenas e nações

indígenas. A não utilização dessas expressões pelas várias instâncias do poder público em

geral tem sido criticada pela doutrina. A razão da ausência de tratamento constitucional dos

índios brasileiros como integrantes de povos indígenas, como já vimos, provavelmente se

deve a algum receio em relação a um possível direito de secessão como conseqüência da

autodeterminação dos povos2177. Porém, considerando que a hipótese de secessão não se

inclui necessariamente na visão atual do direito de autodeterminação, não há porque levar

adiante esse temor. Ademais, caracterizar um grupo humano como povo depende mais de

aspectos fáticos e políticos do que de sua afirmação formal em normas jurídicas. Assim,

independentemente da ausência de menção expressa no texto constitucional, entendemos

que é aos povos indígenas do Brasil que a Constituição se refere quando menciona as

comunidades, grupos ou populações indígenas.

Também a legislação infraconstitucional brasileira reconhece a existência de direitos de

titularidade coletiva e não utiliza as palavras povos e nações para designar as coletividades

indígenas. O Estatuto do Índio refere-se aos índios ou silvícolas2178 e às comunidades

                                                          
2176 MAIA, Luciano Mariz. Comunidades e Organizações Indígenas. Natureza jurídica, legitimidade
processual e outros aspectos jurídicos. In SANTILLI, Juliana (coord.). Os direitos indígenas e a
Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 261. O texto traz, ainda, uma abordagem
sobre o tratamento doutrinário aos conceitos de comunidade indígena, povo indígena, índio e nação indígena.
Além disso, examina, em relação às comunidades indígenas, a sua formação, extinção, representatividade,
legitimidade (inclusive processual), natureza jurídica, prova da existência. Cuida também das organizações
indígenas, conceituando-as e distinguindo-as das comunidades indígenas e enfocando a sua formação,
extinção, representatividade, legitimidade (inclusive processual), natureza jurídica, prova da existência. Vale
conferir, acerca da natureza jurídica das comunidades indígenas, o trabalho de Wagner Gonçalves, que
entende que as mesmas possuem características que as distinguem das pessoas jurídicas de direito público e
as aproximam das pessoas jurídicas de direito privado, com as quais não se confundem por independerem de
registro para sua criação, razão pela qual deveriam ser tratadas como uma categoria à parte, concluindo o
autor que as comunidades indígenas são pessoas jurídicas de direitos indígenas (GONÇALVES, Wagner.
Natureza Jurídica das Comunidades Indígenas. Direito Público e Direito Privado. Novo Estatuto do Índio.
Implicações. In SANTILLI, Juliana [coord.]. Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 1993, pp. 241-250).
2177 “Repugna ao poder público, aos juristas de uma forma geral e aos Tribunais chamar as terras indígenas de
território, tanto quanto chamá-los de povos. Estas duas palavras, povo e território, somadas à soberania, têm
o som de tambores belicosos, de guerra de libertação, de insurreição e de independência e, por isso, sofrem
imediata e irracional repulsa de todos os setores que se dizem nacionalistas, especialmente militares”
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá,
1998, p. 121.
2178 Como já esclarecemos, não há uma correspondência exata entre estas duas palavras.
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indígenas ou grupos tribais em diversos dispositivos, e, inclusive, os define2179. Menciona,

ainda, tribos indígenas2180, ou simplesmente tribos2181, e população indígena2182. Prevê

expressamente direitos titularizados por essas entidades coletivas, como, por exemplo,

quando assegura o respeito ao patrimônio cultural, aos valores artísticos e aos meios de

expressão das comunidades indígenas2183. A leitura atenta da Lei 6.001/73 permite

concluir, na nossa opinião, que o conceito que ali remanesce também é o de comunidade

indígena, como expressão predileta do legislador ordinário.

Dessa forma, no plano nacional são titulares do direito ao desenvolvimento os povos ou

comunidades indígenas, sendo irrelevante a utilização de outras denominações para

designá-los, como, por exemplo, grupos, tribos ou populações indígenas.

3.4.2. A legitimidade passiva

A legitimidade passiva do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, como já

mencionamos alhures, diz respeito aos Estados, às pessoas físicas, às pessoas jurídicas, à

comunidade internacional, às organizações internacionais e aos organismos

internacionais, como decorrência das normas internacionais vigentes.

No plano do direito indigenista brasileiro, constitucional e infraconstitucional, pode-se

inferir a existência de uma série de obrigações dirigidas ao Estado brasileiro, às pessoas

jurídicas e às pessoas físicas.

                                                          
2179 “Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas: I - Índio ou
Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como
pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional; II -
Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em
estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos
intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados”. As definições utilizadas pela lei
sofrem críticas doutrinárias (CUNHA, Manuela Carneiro da. Definições de índio e comunidades indígenas.
In SANTOS, Silvio Coelho dos, WERNER, Dennis, BLOEMER, Neusa Sens, NACKE, Anelise [orgs.].
Sociedades Indígenas e o Direito: uma questão de direitos humanos. Florianópolis: Editora da UFCS, CNPq,
1985, pp. 31-37).
2180 Art. 26, parágrafo único.
2181 Art. 29.
2182 Artigos 40, I, 48.
2183 Artigo 47.
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As principais obrigações constitucionais e legais são dirigidas ao Estado brasileiro, o que

se coaduna com a idéia já apresentada de que na visão do Direito Internacional os Estados

possuem as responsabilidades primárias em relação ao direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas e são, assim, os principais legitimados passivos desse direito. As

obrigações estatais podem ser positivas, atinentes à realização de medidas e à

implementação de políticas públicas voltadas à efetivação do objeto do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas, ou podem ser negativas, consignando o

dever de respeitar esse direito e de se abster de praticar qualquer ato ou política pública que

de qualquer forma o contrarie.

As obrigações positivas confiadas ao Estado brasileiro pela nossa legislação indigenista

traduzem-se principalmente em obrigações de meio, e não de resultado, e dirigem-se

especialmente à União. De fato, conforme a Constituição, é íntima a relação entre a União

e os índios: a) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem ao domínio da

União2184; b) compete privativamente à União legislar sobre populações indígenas2185; c) o

Congresso Nacional, órgão legislativo da União, detém a competência exclusiva para

autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a

pesquisa e lavra de riquezas minerais2186; d) é da competência da Justiça Federal processar

e julgar a disputa sobre direitos indígenas2187; e) as jazidas, em lavra ou não, e demais

recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica pertencem à União, a quem cabe

autorizar ou conceder a sua exploração, a qual, quando se tratar de terras indígenas, está

sujeita às condições específicas fixadas em lei federal2188; f) é da competência da União

demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios em, no máximo, cinco anos a

partir da promulgação da Constituição2189. Além disso, a Constituição previu ser dever da

União proteger e fazer respeitar os índios, seus bens e terras2190, o que pode ser entendido

como uma espécie de determinação genérica, para que aquela entidade federada atue no

sentido da promoção de todos os direitos das comunidades indígenas.

A opção constitucional em confiar principalmente à União as obrigações positivas não

afasta, porém, a existência de deveres dos demais entes políticos da federação. Os Estados-

                                                          
2184 Art. 20, XI.
2185 Art. 22, XIV.
2186 Art. 49, XVI.
2187 Art. 109, XI.
2188 Art. 176, § 1°.
2189 Art. 231, caput, e 67 do ADCT.
2190 Art. 231, caput.
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membros, os Municípios e o Distrito Federal também podem ser considerados devedores

do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas, tanto de obrigações positivas

quanto negativas. Em relação às primeiras, pode ser que algumas das competências

conferidas àquelas entidades por força da repartição constitucional respectiva digam

respeito, ainda que indiretamente, ao objeto do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas.

Vale lembrar, por exemplo, que, dentre outras, fazem parte da competência material

comum de todas as entidades federadas2191: a) proteger documentos, obras e bens de valor

histórico e cultural; b) impedir a evasão, destruição e descaracterização de bens de valor

histórico e cultural; c) proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; d)

proteger o meio ambiente e combater a poluição; e) preservar as florestas, a fauna e a flora;

f) promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições

habitacionais e de saneamento básico; g) combater as causas da pobreza e os fatores de

marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.

Também importante anotar a competência legislativa concorrente de todas as entidades

federativas em relação a diversas matérias, como, por exemplo2192: a) produção; b)

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; c) proteção ao patrimônio

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; d) responsabilidade por dano ao meio

ambiente e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; e)

educação, cultura, ensino e desporto; f) proteção e defesa da saúde.

Estas competências, materiais e legislativas, comuns e concorrentes, entregues pela

Constituição à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, podem estar

entrelaçadas, formando um verdadeiro plexo.

As competências específicas dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, sejam elas

exclusivas ou privativas, materiais ou legislativas, também não podem ser olvidadas. Cite-

se, como exemplo, a ampla competência remanescente dos Estados2193, ou a competência

municipal para, dentre outros: a) legislar sobre assuntos de interesse local; b) suplementar a

                                                          
2191 Art. 23 e seus incisos da CF/88.
2192 Art. 24 e seus incisos da CF/88.
2193 “São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição” (Art. 25,
§ 1° da CF/88).
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legislação federal e a estadual no que couber; c) organizar e prestar os serviços públicos de

interesse local, incluído o de transporte coletivo; d) manter, com a cooperação técnica e

financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;

e) prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de

atendimento à saúde da população; f) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural

local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Todas as competências constitucionais acima citadas, conferidas aos Estados-membros, ao

Distrito Federal e aos Municípios, embora não se dirijam especificamente ou unicamente

às comunidades indígenas, podem dizer respeito também a elas. Tome-se, como exemplo, a

possibilidade de um Estado-membro instituir nas universidades públicas estaduais, com

base nas suas competências, um mecanismo de ação afirmativa que preveja a fixação de

cotas de ingresso para estudantes indígenas. Observe-se, em reforço, que há uma miríade

de realidades indígenas totalmente díspares entre si, valendo destacar, por exemplo, a

existência de um número substancial de índios ou grupos indígenas residentes em núcleos

urbanos, o que pode realçar a importância de obrigações inseridas nas competências

municipais ou estaduais para o seu direito ao desenvolvimento2194.

Já o Estatuto do Índio traz, logo no seu artigo 2°, um rol de obrigações visando proteger as

comunidades indígenas e preservar seus direitos. Tais deveres, comuns à União, aos

Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas,

nos limites de sua competência, são os seguintes: a) estender aos índios os benefícios da

legislação comum, sempre que possível a sua aplicação; b) prestar assistência aos índios e

às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional; c) respeitar, ao

proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à

sua condição; d) assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de

vida e subsistência; e) garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat,

proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso; f) respeitar, no

processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das comunidades

                                                          
2194 Conforme estudo comparativo dos dados colhidos nos censos demográficos de 1991 e 2000, no primeiro
deles 24,1% das pessoas que se autodeclararam indígenas residiam em áreas urbanas, contra 75,9% em áreas
rurais, ao passo que o segundo registrou que 52,2% viviam nas cidades e 47,8% no campo (PEREIRA, Nilza
de Oliveira M., SANTOS, Ricardo Ventura, AZEVEDO, Marta Maria. Perfil Socioeconômico das Pessoas
que se Autodeclararam “Indígenas” nos Censos Demográficos de 1991 e 2000. In PAGLIARO, Heloísa,
AZEVEDO, Marta Maria, SANTOS, Ricardo Ventura [orgs.]. Demografia dos Povos Indígenas no Brasil.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p. 156). Embora tais dados possam conter algumas inconsistências,
decorrentes de vários fatores, como, por exemplo, a não inclusão dos índios em estado de isolamento, ou
distorções relativas à autodeclaração, não se pode negar a sua importância.
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indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes; g) executar, sempre que

possível mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar

as comunidades indígenas; h) utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades

pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração

no processo de desenvolvimento; i) garantir aos índios e comunidades indígenas, nos

termos da Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o

direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras

existentes; j) garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face

da legislação lhes couberem.

Os deveres acima são compatíveis com a Constituição de 1988, salvo no que concerne à

remissão a um processo de integração, que possuía o sentido de assimilação. Assim, com

essa ressalva, lidas a partir do novo paradigma constitucional, especialmente quanto ao

direito à diferença, as obrigações legais persistem no sistema e podem ser importantes para

a efetivação do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas brasileiras.

Saliente-se, ainda, que o rol acima não é taxativo e não exclui outras obrigações porventura

existentes no Estatuto do Índio ou em outros diplomas da legislação ordinária e que digam

respeito a aspectos do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas.

O adimplemento das obrigações dos Estados e dos Municípios em relação ao direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas possui como desafio o fato de serem

instâncias teoricamente mais suscetíveis às influências do poder econômico local ou

regional.

Por força da Constituição as pessoas físicas e as pessoas jurídicas também são devedoras

do direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas, tendo em vista que este último,

como direito fundamental, possui eficácia horizontal e se projeta também em relação aos

particulares, que devem respeitá-lo abstendo-se de qualquer ação ou omissão que possa

prejudicá-lo. A legislação ordinária também pode trazer previsões de obrigações aplicáveis

a pessoas físicas e jurídicas, como é o caso, por exemplo, do Estatuto do Índio, que, dentre

outros dispositivos, veda a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades

indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade

agropecuária ou extrativa em terras indígenas2195. O cumprimento das obrigações das

                                                          
2195 Artigo 18, § 1°.
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pessoas físicas e jurídicas em relação ao direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas pode ser facilitado com a progressiva incorporação de uma cultura de respeito ao

direito à alteridade em todas as suas projeções, o que inclui aceitar a visão própria de

desenvolvimento que aqueles grupos possuem, quebrando-se preconceitos e sentimentos

discriminatórios que muitas vezes ainda se fazem presentes em determinados setores. Com

isso, toma-se a rota certa para a concretização da igualdade sob o prisma da justiça de

reconhecimento de identidades.

As obrigações dos legitimados passivos do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas são em geral obrigações de meio, e não de resultado, e a elas retornaremos no

exame do objeto desse direito.

3.4.3. O objeto

Quando tratamos do objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas

vimos que o mesmo possui diversos elementos, os quais são vinculados e conexos entre si,

considerando inclusive a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos: a) o

direito à autodeterminação indígena; b) o direito à manutenção da própria cultura; c) o

direito à opção por um processo próprio de desenvolvimento; d) o direito ao território

indígena e à utilização dos recursos naturais; e) o direito à participação; f) o direito à

melhoria das condições econômicas e sociais; g) o direito à saúde; h) o direito à

previdência social; i) o direito à educação; j) o direito à subsistência, ao trabalho e à

obtenção de renda; k) o direito à cooperação internacional.

As disposições relativas a estes elementos veiculadas por tratados internacionais dos quais

o Brasil é signatário já foram aqui examinadas e se encontram inseridas no ordenamento

positivo brasileiro, tendo em vista que aqueles documentos internacionais passaram pelo

processo de internalização respectivo. Porém, além disso, há disposições constitucionais e

infraconstitucionais do nosso sistema normativo que corroboram esses mesmos elementos

no plano nacional, e que serão adiante examinadas.

Como vimos, conforme o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal os tratados

internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é parte têm natureza supralegal. Esse
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entendimento deve ser aplicado aos tratados que contêm normas de direitos humanos

relativas aos elementos do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, dentre

os quais, por exemplo, a Convenção n° 169 da OIT. Assim, tais disposições, ao mesmo

tempo, sobrepõem-se à legislação ordinária e podem ampliar o alcance dos preceitos

constitucionais, os quais funcionam como standards mínimos de direitos indígenas. Porém,

caso a Constituição expressamente preveja uma determinada restrição não admitida nas

normas internacionais, é forçoso reconhecer que em termos práticos terminará

prevalecendo a citada limitação trazida pela Lei Maior, já que no hodierno estágio da

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal os tratados de direitos humanos ainda não

gozam de hierarquia constitucional.

3.4.3.1. O direito indigenista à autodeterminação no Brasil

O reconhecimento da existência de povos indígenas no Brasil e do seu direito à

determinação tem encontrado resistência de determinados setores em razão de uma

hipotética possibilidade de pretensões separatistas. Porém, como já vimos, a compreensão

atual desse direito não implica necessariamente na possibilidade de secessão e não mais

reina a idéia de que a cada povo deve corresponder um Estado. Logo, como também já

anotado, não há justificativa plausível para a resistência acima citada, ainda mais tendo em

conta que o Brasil pertence à categoria dos Estados multiétnicos ou multinacionais, nos

quais a palavra povo se refere às subdivisões étnicas ou nacionais internamente

existentes2196. Assim, está aberto o caminho para a afirmação do direito à

autodeterminação das nossas comunidades indígenas, as quais, como grupos étnicos

diferenciados, enquadram-se no conceito de povo como uma subdivisão interna.

A assertiva acima é corroborada, ao nosso ver, pelo fato de que a nossa Constituição

expressamente inclui dentre os princípios reitores das relações internacionais brasileiras a

independência nacional ao lado do direito à autodeterminação dos povos2197. Com isso,

parece claro que não há uma identidade absoluta e necessária entre a formação de um

                                                          
2196 VAN DYKE, Vernon. Human Rights, Ethnicity, and Discrimination. Westport: Greenwood Press, 1985,
pp. 11-12.
2197 Artigo 4°, incisos I e III.
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Estado próprio e independente e o direito à autodeterminação de um povo2198, sendo

possível que um povo decida, com base na sua autodeterminação, não se tornar

independente como Estado e viver inserido em um Estado já constituído, gozando de

mecanismos de autonomia2199. Em outras palavras, a nossa diplomacia deve trabalhar nos

foros internacionais no sentido do respeito à autodeterminação de povos que vivem dentro

de um Estado independente2200, especialmente considerando um outro princípio das nossas

relações internacionais, que é o da prevalência dos direitos humanos2201. Assim, seria

contraditório negar aos nossos próprios povos ou subdivisões internas o direito à

autodeterminação.

Entendemos que a perfeita exegese da Constituição de 1988 resulta no reconhecimento do

direito à autodeterminação das comunidades indígenas brasileiras. Essa autodeterminação

parte do pressuposto de que os nossos grupos étnicos indígenas passaram a aceitar a

formação do Estado brasileiro, no qual estão inseridos, inclusive reconhecendo-o como

soberano. Basta, para tanto, lembrar a já referida atuação dos povos indígenas durante o

processo constituinte, o que é uma demonstração mais do que evidente nesse sentido.

Pode-se entender que a aceitação e a ampla participação indígena no processo constituinte

inserem-se na idéia de que aqueles povos pactuaram a construção tardia do Estado

brasileiro, unindo-se a todos os demais grupos que formam o Brasil através de um

consenso mútuo, no sentido defendido por Erica-Irene Daes2202. A autodeterminação

possui, destarte, o sentido relacional já examinado, não implicando rompimento com o

Estado, e porta como principal nota caracterizadora a autonomia ou o autogoverno

                                                          
2198 O artigo 7°, § 4°, da Constituição da República Portuguesa de 02 de abril de 1976, prevê que “Portugal
reconhece o direito dos povos à autodeterminação e independência e ao desenvolvimento, bem como o
direito à insurreição contra todas as formas de opressão”. Comentando esse dispositivo, Gomes Canotilho e
Vital Moreira acentuam que o direito à autodeterminação não se identifica com o direito à independência
(CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Volume I,
artigos 1° a 107. 4ª edição, revista. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, pp. 241-242).
2199 Segundo Carlos Frederico Marés de Souza Filho do ponto de vista de um povo “a opção de não
constituir-se em Estado e de viver sob outra organização estatal, é uma manifestação de sua
autodeterminação” (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o
Direito. Curitiba: Juruá, 1998, p. 79).
2200 “‘Povos’, no sentido constitucional, são não apenas as comunidades homógenas, mas também as
comunidades plurais inclusivas onde vivem minorias nacionais, étnicas, religiosas ou lingüísticas. No âmbito
normativo-constitucional de direitos dos povos cabem os direitos das minorias, ou seja, os direitos dos
indivíduos pertencentes às minorias e os direitos das minorias propriamente ditas” (CANOTILHO, J.J.
Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Volume I, artigos 1° a 107. 4ª
edição, revista. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 241).
2201 Artigo 4°, inciso II.
2202 DAES, Erica-Irene. Explanatory note concerning the draft declaration on the rights of indigenous
peoples. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, § 26.



562

indígena, não a soberania2203. Pode-se dizer, assim, em coro com Paulo Tadheu Gomes da

Silva, que as comunidades indígenas são autônomas ou quase soberanas2204. Dessa forma,

a autodeterminação indígena não é uma ameaça à integridade territorial ou à soberania

brasileira.

Nesse mesmo sentido, Antonio Armando Ulian do Lago Albuquerque anota que a

Constituição atual estabeleceu um sentido político de autodeterminação, que diz respeito

ao direito de um grupo ditar as suas próprias regras, dentro de um âmbito restrito de

competência, pactuando com o Estado as condições possibilitadoras e facilitadoras da sua

sobrevivência e do seu desenvolvimento como povo, de maneira a configurar a formação

de um Estado multicultural2205.

Considerando a idéia de um Estado multinacional integrado também por povos indígenas,

a nossa constituição poderia até mesmo ter sido um pouco ousada no que se refere à sua

arquitetura política, a exemplo do que fez a Constituição da Colômbia de 1991, a qual

previu a participação de dois senadores indígenas no Senado da República2206. Ao nosso

ver este tipo de disposição fortaleceria a idéia da autodeterminação no seu sentido

relacional.

O reconhecimento constitucional da autodeterminação no sentido relacional é uma

conseqüência do abandono do paradigma assimilacionista e da adoção do direito à

diferença ou à alteridade, e decorre das disposições do direito constitucional indigenista

brasileiro, especialmente no que concerne à afirmação da organização social, da cultura,

dos costumes, das crenças, das línguas, das tradições e das terras indígenas. Isso significa

                                                          
2203 Segundo Manuela Carneiro da Cunha a legislação colonial paradoxalmente reconheceu a soberania dos
povos indígenas no contexto das discussões sobre a sua escravização, ao declarar que seriam escravos
aqueles apanhados em guerras justas, já que a guerra supunha a presença de nações soberanas (CUNHA,
Manuela Carneiro [org.]. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987,
pp. 59 e ss). Complementa a autora afirmando que a soberania dos índios foi negada no Brasil Império como
decorrência do fato de que no nosso processo de formação histórica o Estado precedeu a Nação e, assim, à
luz do paradigma então vigente, que pregava, com base nas premissas da revolução Francesa, a
correspondência entre o Estado e uma única Nação, não havia mais espaço para admitir a soberania dos
povos indígenas, que passou a ser um problema (op. cit., pp. 63 e ss.).
2204 “As comunidades indígenas são autônomas ou quase soberanas, mas não soberanas, tendo em vista que
não possuem o direito à secessão” (SILVA, Paulo Thadeu Gomes da. Direito Indígena, Direito Coletivo e
Multiculturalismo. In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flávia (coords.). Igualdade,
diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 587).
2205 ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação
dos povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 290.
2206 “El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional.
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades
indígenas. (...)” (Constituição Política da Colômbia, Artigo 171).
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que, como bem entende Antonio Armando Ulian do Lago Albuquerque, dentro dos

territórios indígenas aqueles povos serão os responsáveis pela estrutura de suas instituições

e organizações, assim como das suas normatizações, das relações de poder econômico e

político, e, ainda, das relações dialógicas mantidas com a sociedade envolvente2207.

O direito à autodeterminação indígena repousa especialmente no reconhecimento

constitucional do direito à organização social própria dos povos indígenas2208. O Estado

brasileiro reconhece formalmente as instituições tradicionais, os sistemas internos de

justiça e resolução de conflitos, e os modos de organização social e política dos povos

indígenas. A organização é um conjunto de relações de poder e de relações sociais

inseparáveis do sistema social do qual ela faz parte2209. A organização social, destarte, diz

respeito a um conjunto de relações políticas e sociais que se realizam entre os membros de

uma determinada sociedade. Portanto, segundo a doutrina esse direito se refere à auto-

organização dos povos indígenas, incluindo as decisões relativas às formas de poder

interno2210, à representação política, às normas vigentes, à solução dos conflitos, a gestão

das coisas indígenas e de todas as necessidades materiais e imateriais da comunidade

respectiva2211. Luciano Mariz Maia anota que reconhecimento significa que deve ser

respeitada a forma de estruturação da sociedade comunitária indígena, de sua comunidade,

bem como a definição da sua ordem social, do seu poder social2212. Trata-se, assim, do

direito de disciplinar as questões internas da comunidade indígena, variando de povo para

povo conforme a sua cultura. É tão importante esse comando constitucional que conforme

Paulo de Bessa Antunes o reconhecimento e proteção do Estado à organização social,

                                                          
2207 ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação
dos povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 298.
2208 Artigo 231 da CF/88.
2209 ECHAUDEMAISON, Claude-Danièle (coord.). Verbete Organização. In Dicionário de Economia e
Ciências Sociais. Porto: Porto Editora, 2001, p. 286.
2210 Há uma discussão entre os antropólogos e outros estudiosos de ciências sociais acerca da existência ou
não de poder nas denominadas sociedades igualitárias. Em geral, entretanto, acredita-se que o poder sempre
está presente. Sobre o tema, vide: RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora
Ática, 1988, pp. 65-67; COLAÇO, Thais Luzia. O direito indígena pré-colonial. In WOLKMER, Antonio
Carlos (org.). Direito e Justiça na América Indígena: Da Conquista à Colonização. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1998, pp. 111-118.
2211 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. As novas questões jurídicas nas relações dos Estados
nacionais com os índios. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além
da tutela: bases para uma nova política indigenista III . Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 58; SOUZA
FILHO, Carlos Frederico Marés de. O direito de ser povo. In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela,
PIOVESAN, Flávia (coords.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008,
p. 488.
2212 MAIA, Luciano Mariz. Comunidades e Organizações Indígenas. Natureza jurídica, legitimidade
processual e outros aspectos jurídicos. In SANTILLI, Juliana (coord.). Os direitos indígenas e a
Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 282.
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costumes, línguas, crenças e tradições indígenas é um verdadeiro princípio que atua sobre

todo o direito indigenista brasileiro2213.

Dessa forma, o direito à autodeterminação dos povos indígenas significa o poder de tomar,

no âmbito interno, livremente, as decisões sociais, políticas, econômicas e culturais

influenciadoras do seu futuro, sem que implique na vontade de se constituírem em Estados.

Parece óbvio que esse poder inclui as decisões relativas às diversas opções sobre o

desenvolvimento da comunidade indígena, pois o tema é uma questão interna de cada

povo2214, o que mais uma vez denota a relação íntima entre o direito ao desenvolvimento

das comunidades indígenas e o seu direito à autodeterminação2215.

Uma das conseqüências da autodeterminação é o já mencionado princípio do não-contato,

respeitando-se o direito dos povos indígenas viverem em estado de isolamento

voluntário2216, o que pode contribuir para preservar os seus usos, costumes, tradições e

organização social própria2217. O Estatuto do Índio classifica os silvícolas em isolados, em

vias de integração e integrados à comunhão nacional2218. Considera índios isolados

aqueles que vivem em grupos desconhecidos ou em relação aos quais existem poucos e

vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. Já

indígenas em vias de integração são os que, mantendo contato intermitente ou permanente

com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa,

mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da

comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento.

                                                          
2213 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, pp. 139-140.
2214 “está claro que o processo de desenvolvimento, e os caminhos para o futuro, são assuntos internos de
cada povo, e dizem respeito a seu direito à organização social própria” (SOUZA FILHO, Carlos Frederico
Marés de. O direito de ser povo. In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flávia [coords.].
Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 489).
2215 “O novo momento constitucional é marcado pelo reconhecimento de direitos coletivos, que incluem um
direito a um caminho próprio de desenvolvimento e a um território. O limite deste direito coletivo é a
autodeterminação de transformar-se em Estado” (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Mares de.
Multiculturalismo e Direitos Coletivos. In SANTOS, Boaventura de Souza [org.]. Reconhecer para libertar:
os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 102). Vide,
ainda, pp. 106 e ss.
2216 Nesse sentido, a Portaria nº 542, de 21 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o Regimento Interno da
FUNAI, estipula, no seu artigo 2°, inciso III, como uma das diretrizes dos programas daquela autarquia,
“garantir aos índios e grupos isolados o direito de assim permanecerem, mantendo a integridade de seu
território, intervindo apenas quando qualquer fator coloque em risco a sua sobrevivência e organização sócio-
cultural”.
2217 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. As novas questões jurídicas nas relações dos Estados
nacionais com os índios. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além
da tutela: bases para uma nova política indigenista III . Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 58.
2218 Art. 4°.
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Finalmente, nos termos da lei os índios são tidos por integrados quando se encontram

incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis,

ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura.

A classificação legal remete aos estudos de Darcy Ribeiro, o qual adotava uma divisão

quadripartite, entendendo que havia índios2219: a) isolados; b) em contato intermitente; c)

em contato permanente; e d) integrados. Mércio Pereira Gomes2220 destaca que

antropologicamente os povos indígenas passaram a ser classificados em cinco grupos: a)

arredios ao contato, ou em estado isolado; b) em contato intermitente; c) em contato

permanente; d) em vias de integração; e e) integrados.

É certo que há críticas à classificação legal acima referida, especialmente tendo em vista

que a Constituição de 1988 abandonou o paradigma assimilacionista, razão pela qual não

mais se pode partir da premissa que existe um processo evolucionário necessário que

começa com o índio isolado e culmina com a sua assimilação à comunhão nacional. E foi

com base nesse processo evolucionário já não mais aceito que a classificação legal foi

cunhada, cabendo lembrar que o Estatuto do Índio expressamente pretendia servir de

instrumento para, de força impositiva, integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à

comunhão nacional2221, o que é constitucionalmente inadmissível nos dias atuais.

Hodiernamente os próprios povos indígenas devem decidir, com esteio na sua

autodeterminação, acerca do grau de contato que desejam ter com a sociedade majoritária,

bem como quanto aos bens e serviços que devem ser introduzidos na sua sociedade, à

manutenção ou não da sua cultura e, portanto, à preservação ou não da sua condição de

minorias by will. Ou seja, em última instância, embora pareça se tratar de algo

absolutamente improvável diante da resistência histórica dos povos indígenas brasileiros a

esse respeito, até mesmo a assimilação é possível, porém desde que esse seja o seu desejo

livre, com base no seu direito constitucional à liberdade, inclusive à liberdade cultural. De

outro lado, sabe-se hoje em dia que o isolamento é uma opção voluntária das comunidades

indígenas, que devem ser respeitadas nessa vontade, afirmando-se o princípio do não-

contato como uma decorrência do direito à diferença, da autodeterminação desses povos e

do direito ao desenvolvimento desses povos. Por tudo isso, em outras palavras, o direito ao

desenvolvimento dos povos indígenas engloba, também, com base na sua

                                                          
2219 RIBEIRO, Darcy. Os Índios e a Civilização. 7a edição brasileira. São Paulo: Companhia das Letras,
1996, pp. 488-489.
2220 GOMES, Mércio Pereira. Os Índios e o Brasil. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 130.
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autodeterminação, o direito de permanecerem isolados e de determinarem o grau de

interação e de contato com a sociedade dominante.

A liberdade individual é uma premissa da liberdade coletiva, e, por isso, a

autodeterminação de um povo exige que seus membros usufruam individualmente o direito

à liberdade. Cabe ressaltar, a partir desse ponto de vista, que a autodeterminação indígena é

incompatível com a idéia de que os índios são necessariamente incapazes ou que

necessitam de uma tutela nos moldes orfanológicos. Em outras palavras, além do

paradigma assimilacionista a Constituição também não recepcionou o modelo de tutela

orfanológica e de incapacidade que vigoravam até então.

As origens da tutela no direito brasileiro remontam a uma lei de 27 de outubro de 1831, a

qual, estendendo para todo o território nacional uma lei da Província de São Paulo de 13 de

novembro de 1830, revogava Cartas Régias de 1808 que declaravam guerra a índios em

Minas Gerais e São Paulo2222. A lei libertava índios mantidos em cativeiro e os tratava

como órfãos, colocando-os sob a responsabilidade dos juízes respectivos, os quais

deveriam protegê-los, zelando pela sua alimentação, vestuário e educação, bem como

promovendo a sua inserção no campo do trabalho assalariado assim que tivessem

condições para tanto. Não cuidava, portanto, a rigor, dos demais índios que, aldeados ou

sem contato com a sociedade majoritária, viviam no Brasil. Tratava-se, conforme anota

Carlos Frederico Marés de Souza Filho, de uma lei limitada a alguns índios e

protecionista, concedendo privilégios voltados à garantia da sua liberdade e à sua

integração pacífica na sociedade, e não continha nenhum tipo de limitação ou restrição ao

direito das pessoas, nada autorizando a afirmar, por exemplo, que os indígenas não

pudessem exercer o pátrio poder ou outro direito individual qualquer2223.

De outro lado, com a extinção dos Ouvidores de Comarca pela Lei de 29 de novembro de

1832, uma lei de 03 de junho de 1833 entregou também aos juízes de órfãos a

                                                                                                                                                                               
2221 Art. 1°.
2222 O texto integral da lei de 27 de outubro de 1831, acompanhado de um adendo com os trechos das
Ordenações Filipinas que regiam as atribuições dos juízes de órfãos, está publicado em CUNHA, Manuela
Carneiro. Legislação Indígena no Século XIX: uma compilação (1808-1889). São Paulo: EDUSP, Comissão
Pró-Índio de São Paulo, 1992, pp. 137-153.
2223 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 93-95.
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administração provisória dos bens indígenas2224, o que foi confirmado posteriormente pelo

Regulamento 143, de 15 de março de 18422225. Essas disposições tinham como objetivo a

proteção dos bens de todos os índios do país, incluindo, portanto, ao aldeados e os que não

tinham contato. Além disso, aquela disciplina legal deveria perdurar apenas até que a

Assembléia Geral dispusesse sobre a administração de tais bens, o que ocorreu com o

Decreto n° 426, de 24 de julho de 1845, denominado de Regulamento acerca das Missões

de Catequese e Civilização dos Índios. O Regulamento criava em todas as Províncias o

cargo de Diretor Geral de Índios, nomeado pelo Imperador, com uma série de atribuições

próprias, e, em cada aldeia, os cargos de Diretor de Aldeia, Tesoureiro, Almoxarife,

Cirurgião e Missionário, todos também com atribuições ali definidas2226. A competência

para conhecer e julgar os processos de inventários, partilhas, tutelas, curadorias, contas de

tutores e curadores relativas a bens de índios continuariam na esfera dos Juízes de Órfãos,

por força do Regulamento 143, de 15 de março de 18422227.

Ocorre, entretanto, que o Regulamento acerca das Missões de Catequese e Civilização dos

Índios nunca foi efetivamente aplicado na prática2228, razão pela qual os juízes de órfãos

continuaram a cuidar dos bens indígenas.

Como se nota, eram duas as funções dos juízes de órfãos, distintas entre si no que concerne

ao seu objeto e à sua amplitude: uma referente à proteção dos interesses dos índios libertos

do cativeiro, e outra atinente à administração dos bens de todos os indígenas no país.

Porém, como anota Carlos Frederico Marés de Souza Filho, essas atribuições terminaram

se confundindo, formando-se a crença de que a tutela orfanológica abrangia todos os índios

e os seus bens, e, além disso, na aplicação de tais preceitos legais prevaleceu não o espírito

de proteção, mas sim o de restrição aos direitos dos indígenas brasileiros. Ademais, o

mesmo autor bem observa que a tutela orfanológica, a qual possuía bases de direito

                                                          
2224 A íntegra da lei de 03 de junho de 1833 está disponível em CUNHA, Manuela Carneiro. Legislação
Indígena no Século XIX: uma compilação (1808-1889). São Paulo: EDUSP, Comissão Pró-Índio de São
Paulo, 1992, pp. 156-157.
2225 O Regulamento 143, de 15 de março de 1842, pode ser conferido em CUNHA, Manuela Carneiro.
Legislação Indígena no Século XIX: uma compilação (1808-1889). São Paulo: EDUSP, Comissão Pró-Índio
de São Paulo, 1992, pp. 183-184.
2226 O texto integral do Decreto n° 426, de 24 de julho de 1845, pode ser encontrado em CUNHA, Manuela
Carneiro. Legislação Indígena no Século XIX: uma compilação (1808-1889). São Paulo: EDUSP, Comissão
Pró-Índio de São Paulo, 1992, pp. 191-199.
2227 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 97. O dispositivo do Regulamento 143 que tratava do tema era o seu artigo 4°.
2228 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 97; MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e politicos.
Edição fac-similar. São Paulo: Typ. Hennies Irmãos, 1912, p. 54.
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privado e era voltada para uma proteção puramente individual, não era de forma alguma

adequada às comunidades indígenas, que são coletivas por natureza e altamente

diferenciadas entre si2229.

Com o advento do Código Civil Brasileiro de 1916 os índios foram considerados

relativamente incapazes em relação a certos atos ou à maneira de os exercer, sendo

submetidos ainda a um regime tutelar a ser estabelecido em leis e regulamentos especiais e

que deveria cessar à medida que os mesmos fossem se adaptando à civilização do país2230.

Uma interpretação sistemática e adequada daquele diploma legislativo deve levar à

inaplicabilidade aos indígenas das disposições relativas à tutela e à curatela do direito de

família ali previstas, até porque não havia nenhuma menção aos mesmos nos artigos

respectivos2231. Assim, a rigor o Código Civil de 1916 apontava para o rompimento com o

opressor regime de tutela orfanológica anterior, estabelecendo, ao revés, uma tutela

especial a ser regulada por ato normativo específico, o qual se materializou pelo Decreto n°

5.484, de 27 de junho de 19282232.

Este Decreto2233 claramente extinguiu a tutela orfanológica, emancipando da mesma todos

os índios do país, independentemente do seu grau de civilização2234, mas manteve a

incapacidade relativa do Código Civil2235. Dividia os índios em quatro categorias: a) índios

nômades; b) índios arranchados ou aldeados; c) índios pertencentes a povoações indígenas;

e d) índios pertencentes a centros agrícolas ou que vivem promiscuamente com

civilizados2236. Os índios de qualquer categoria, não inteiramente adaptados, ficavam sob a

tutela do Estado, que a deveria exercer segundo o grau de adaptação de cada um2237. Essa

tutela seria exercida através do Serviço de Proteção ao Índio – SPI. Os atos praticados

entre indivíduos civilizados e índios das três primeiras categorias seriam nulos se os

indígenas não estivessem representados por um inspetor competente do SPI ou por alguém

                                                          
2229 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 96-99.
2230 Artigo 6°, inciso III e parágrafo único, do Código Civil de 1916.
2231 Artigos 406 a 485 do Código Civil de 1916.
2232 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 98-102.
2233 O texto integral pode ser encontrado em FALCÃO, Ismael Marinho. O Estatuto do Índio Comentado.
Brasília: Senado Federal, 1985, pp. 115-123.
2234 Artigo 1°.
2235 Artigo 5°.
2236 Artigo 2°.
2237 Artigo 6°.
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que lhe fizesse as suas vezes2238. Os índios da quarta categoria seriam devidamente

assistidos pelos funcionários do Serviço de Proteção ao Índio2239. Até a passagem dos

índios para o centro agrícola ou a sua incorporação à sociedade civilizada, os seus bens

deveriam ser geridos pelos inspetores do SPI2240.

A tutela, portanto, deixou de se guiar pelo direito privado e passou a portar natureza de

direito público, o que foi um inegável avanço. Porém, como ressalta Carlos Frederico

Marés de Souza Filho, esse avanço foi prejudicado pela corrupção da burocracia brasileira,

pois o exercício dessa tutela terminou ensejando negociatas e desmandos do SPI2241. O

governo militar brasileiro buscando acabar com os problemas do SPI extinguiu aquele

órgão e criou a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, através da Lei 5.371, de 05 de

dezembro de 1967. Poucos anos depois, a Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973,

denominada Estatuto do Índio, revogou o Decreto n° 5.484 de 1928 e determinou que os

índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam

sujeitos ao regime tutelar ali estabelecido, o qual deve ser exercido pela União através do

competente órgão federal de assistência aos silvícolas2242. Ocorre que o Estatuto do Índio

cometeu um grave equívoco, estipulando textualmente que ao regime de tutela ali

disciplinado devem ser aplicados no que couber os princípios e as normas da tutela de

direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da especialização de bens

imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória2243.

Nota-se, assim, que o novo diploma legal representou um verdadeiro retrocesso,

retomando o modelo inadequado da tutela orfanológica de direito privado, com base no

qual, inclusive, outros absurdos seriam praticados2244.

Nesse ponto, a tutela de índole orfanológica do Estatuto do Índio não foi recepcionada pela

atual Lei Maior, que, como vimos, abraçou o pluralismo cultural e o direito à alteridade e à

                                                          
2238 Artigo 7°.
2239 Artigo 4°.
2240 Artigo 37.
2241 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 102.
2242 Artigo 7°, § 2°.
2243 Artigo 7°, caput e § 1°.
2244 Carlos Frederico Marés cita, por exemplo, que em 1980 o Ministro do Interior, chefe hierárquico do
presidente da FUNAI, tentou com base na tutela orfanológica impedir a saída do país do Cacique Mário
Juruna, que havia sido convidado a relatar no exterior, diante de instituições de defesa dos direitos humanos,
a situação dos índios brasileiros. Foi necessário interpor um mandado de segurança perante o Supremo
Tribunal Federal para que a viagem fosse realizada. O autor conclui, ainda, que o estado tem sido um
péssimo tutor, administrando mal os interesses dos tutelados e deixando de defender eficazmente seus



570

diferença. Dessa forma, não é compatível com o regramento constitucional em vigor a

idéia de uma tutela orfanológica, pois a mesma traz em si a compreensão de que os índios

não têm condições de tomar as suas próprias decisões com base em sua vontade livre e

consciente, e que, portanto, precisam ter a sua vida e os seus bens geridos pelo Estado, à

semelhança das crianças2245, órfãos, ou incapazes. Prova contundente dessa

incompatibilidade é, ainda, a previsão constitucional de que os índios, suas comunidades e

organizações, por si sós, independentemente do Estado, possuem capacidade postulatória

para ingressar em juízo na defesa de seus direitos e interesses2246.

Diante dessa realidade, andou bem a Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu

o Novo Código Civil Brasileiro, tendo em vista que, além de ter substituído a antiga e

inadequada denominação de silvícolas, determinou que a capacidade dos índios será

regulada por legislação especial2247, não mais os tratando como relativamente incapazes

enquanto não adaptados à civilização do país como fazia o revogado Código de 1916.

A única tutela admissível após a atual Constituição é aquela que, revestida de caráter de

direito público, visa proteger os povos indígenas e os seus bens, sob a perspectiva de que

se trata de minorias culturais, independentemente de como os mesmos interagem com a

sociedade majoritária. É o que se extrai da Lei Maior, quando a mesma determina que a

União2248 deve proteger e fazer respeitar todos os bens indígenas2249. Partindo dessa

premissa, os dispositivos da Lei 6.001/73 relativos à tutela de proteção dos direitos e

interesses indígenas continuam no ordenamento positivo, devendo ser atualizados à luz do

paradigma da alteridade caso seja necessário. Isso significa que é possível invocar, por

exemplo, a norma do Estatuto do Índio que fulmina de nulidade os atos praticados entre

índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena sem a assistência do

                                                                                                                                                                               
direitos (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 105).
2245 Sobre a visão do índio como uma criança no Brasil vide GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil.
Petrópolis: Vozes, 1991, pp. 121-133.
2246 Artigo 232 da CF/88. Nesse mesmo sentido, dentre outros: SILVA, Paulo Thadeu Gomes da. Direito
Indígena, Direito Coletivo e Multiculturalismo. In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN,
Flávia (coords.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 587.
2247 Artigo 4°, parágrafo único.
2248 A proteção da União é fundamental, tendo em vista que normalmente instâncias regionais são mais
afetadas por interesses econômicos e políticos contrários aos direitos indígenas. Nos EUA, poderes federais
relativos aos índios foram transferidos para os Estados, com resultados negativos para os direitos e interesses
dos índios. Sobre o tema, vide CORNTASSEL, Jeff, WITMER II, Richard C. Forced Federalism:
Contemporary Challenges to Indigenous Nationhood. Norman: University of Oklahoma Press, 2008, pp. 4-5.
2249 Artigo 231, caput.
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órgão tutelar competente, salvo quando não tenha havido prejuízo para o índio e o mesmo

revele consciência e conhecimento do ato praticado e da extensão dos seus efeitos2250.

O Estado brasileiro, assim, por um lado, não pode querer conduzir os destinos dos

indígenas, nem tomar decisões por eles ou deixar de considerar os seus desejos, as suas

aspirações e as suas vontades, pois não mais se encontra em vigor a tutela orfanológica.

Esse respeito à capacidade de decisão individual do índio é uma premissa para o

reconhecimento do direito coletivo à autodeterminação dos povos indígenas, como base no

qual os mesmos têm o poder de adotar internamente as decisões sociais, políticas,

econômicas e culturais relativas às questões que os afetam. Diga-se, ainda que de

passagem, que a pretensão de uma tutela orfanológica em relação aos índios brasileiros,

além de inconstitucional, seria impossível na prática. Nesse sentido, Marcio Santilli chega

a firmar que soa ridículo nos dias atuais considerar os índios relativamente incapazes e

imaginar que um órgão estatal possa ser tutor das mais de duzentas etnias indígenas

brasileiras, intermediando todas as suas relações de contato de forma a autorizá-las ou

não2251.

De outro lado, o Brasil deve proteger os índios coletiva e individualmente, bem como os

seus bens, direitos e interesses, não sendo possível se furtar a essa obrigação. Dessa forma,

por exemplo, os índios devem a princípio administrar os seus próprios bens, mas a União,

inclusive através da FUNAI, deve prestar assistência sempre que necessário, em especial

no que concerne aos negócios jurídicos realizados com os não-índios2252. Saliente-se a

impropriedade constitucional de qualquer tipo de pretensão estatal voltada a uma suposta

emancipação dos índios que se revele, na verdade, um subterfúgio para deixar de cumprir

esses deveres de tutela protetora ou uma forma de assimilação forçada, tal como ocorreu a

partir de meados da década de 70. À época o governo militar apresentou um projeto de

emancipação das comunidades indígenas que buscava a sua rápida e agressiva assimilação,

com base na implementação de projetos econômicos desenvolvimentistas em áreas

indígenas. Talvez o forte interesse na emancipação demonstrado à época tenha ocorrido

porque o regime de incapacidade relativa do Código Civil então vigente aliado ao regime

                                                          
2250 Artigo 8° e parágrafo único.
2251 SANTILLI, Márcio. Programas Regionais Para uma Nova Política Indigenista. In LIMA, Antonio
Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). O Estado e os povos indígenas: bases para uma
nova política indigenista II. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 77. O autor propõe a substituição da tutela
por uma nova figura a partir do conceito de fomento.
2252 Para uma abordagem sobre a necessidade de aprofundar a tutela de proteção, vide SOUZA FILHO,
Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998, p. 108.
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de tutela orfanológica da Lei 6.001/73, regimes esses que cessariam à medida que o índio

fosse se adaptando à civilização do país, poderiam levar, conforme anota Carlos Frederico

Marés de Souza Filho, a uma interpretação absurda segundo a qual após a assimilação à

sociedade nacional os índios deixariam de ser índios, não mais usufruindo a proteção

relativa às pessoas e aos bens indígenas, o que levaria, inclusive, à perda das suas terras, as

quais deveriam ser devolvidas ao domínio público como terras da União2253. Nota-se,

assim, que havia uma espécie de vinculação tendenciosa entre o regime de incapacidade

relativa aliado à tutela orfanológica indígena e os direitos territoriais2254. O projeto do

governo teve repercussão negativa e provocou forte reação dos índios e dos setores sociais

voltados à defesa dos interesses indígenas2255, como já mencionado.

Por tudo isso, considerando que, de um lado, não há mais tutela orfanológica, e, de outro,

que não há como se desobrigar do dever de prestar a tutela protetora, ao nosso ver a

Constituição não recepcionou os dispositivos do Estatuto do Índio que cuidam da liberação

de regime tutelar ou emancipação da comunidade indígena e seus membros2256.

Sem duvida a conjunção entre a autodeterminação dos povos indígenas, que afasta a tutela

orfanológica, e o dever de proteção do Estado em relação aos índios e às comunidades

indígenas, que revela uma tutela protetora, pode repercutir de maneira bastante positiva

para a efetivação do direito ao desenvolvimento daqueles grupos, pois garante a sua opção

por uma visão própria de desenvolvimento ao mesmo tempo em que os resguarda de

eventuais violações a seus direitos praticadas através de artimanhas ou artifícios embutidos

por terceiros nos negócios jurídicos por eles realizados aproveitando-se de sua possível

inocência ou inexperiência no trato com a sociedade envolvente2257.

                                                          
2253 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 103.
2254 CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, p. 30. A autora anota, ainda, que “descaracterizar como indígenas certas sociedades é um
poderoso meio de eliminar os sujeitos de direitos territoriais” (op. cit., p. 15).
2255 Um relato cronológico dos fatos e uma série de textos discutindo o tema podem ser encontrados em:
COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. A Questão da Emancipação. Cadernos da Comissão Pró-Índio, n° 1,
agosto/1979. São Paulo: Global Editora, 1979.
2256 Artigos 9° a 11 da Lei 6.001/73.
2257 Acerca de questões envolvendo a tutela vide, ainda: SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Tutela aos
índios: proteção ou opressão? In SANTILLI, Juliana (coord.). Os direitos indígenas e a Constituição. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, pp. 295-312; FARAGE, Nádia, CUNHA, Manuela Carneiro da.
Caráter da tutela dos índios: origens e metamorfoses. In CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do
índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 103-117; COLAÇO, Thaís Luzia.
“Incapacidade” Indígena: tutela religiosa e violação do direito guarani nas missões jesuíticas. 1ª edição, 3ª
tiragem. Curitiba: Juruá, 2005, pp. 73-102; MARTINS, Tatiana Azambuja Ujacow. Direito ao Pão Novo: O
Princípio da Dignidade Humana e a Efetivação do Direito Indígena. São Paulo: Pillares, 2005, pp. 67-104;
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Uma outra projeção importante da autodeterminação e do reconhecimento da organização

social indígena diz respeito ao poder dos povos indígenas resolverem através das suas

próprias normas os conflitos de interesse internos. Como lembra Carlos Frederico Marés

de Souza Filho, parte fundamental do direito à auto-organização é exatamente a jurisdição

indígena, ou seja, o poder popular de solucionar os conflitos internos de acordo com seus

usos, costumes e tradições, e tem sido relativamente fácil a sua aceitação por parte dos

Estados nacionais, os quais, embora recusem o nome por preconceito admitem de fato esse

tipo de jurisdição e a aceitam, desde que não firam o direito interno2258. Não é diferente no

Brasil, cujo ordenamento jurídico-positivo admite o pluralismo jurídico e reconhece o

direito indígena2259.

Faz parte também do conceito tradicional do direito à autodeterminação dos povos o

exercício do direito inalienável à soberania plena sobre todas as riquezas e recursos

naturais situados no seu território respectivo. No entanto, a autodeterminação em sentido

relacional não inclui a soberania plena, pois a secessão não é necessariamente admitida, em

nome da integridade do Estado de origem, o qual tem, ainda, a sua soberania reconhecida

pelos povos que o integram. Assim, a idéia a ser trabalhada é a de autonomia ou

autogoverno indígena em relação às riquezas e recursos naturais localizados em seu

território, o que é albergado pela constituição e pela legislação infraconstitucional

brasileira. Nesse sentido, cabe anotar que a gestão do patrimônio indígena caberá, sempre

que possível, à própria comunidade2260, inclusive como conseqüência da não recepção da

tutela orfanológica.

A constituição traz, ainda, disposições que sustentam o respeito ao princípio do

consentimento livre, prévio e informado e da participação plena e efetiva dos povos

indígenas em todas as etapas de qualquer ação que possa lhes afetar direta ou

indiretamente. De maneira expressa, a Lei Maior estipula que as comunidades afetadas

devem ser ouvidas em relação ao aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os

                                                                                                                                                                               
LOBO, Luiz Felipe Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr, 1996,
pp. 32-43.
2258 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. As novas questões jurídicas nas relações dos Estados
nacionais com os índios. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além
da tutela: bases para uma nova política indigenista III . Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 59.
2259 Retornaremos à questão do pluralismo jurídico no tópico a seguir, sobre o direito indigenista à
manutenção da própria cultura no Brasil.
2260 O patrimônio indígena é disciplinado pelos artigos 39 e seguintes do Estatuto do Índio. O artigo 42
daquele diploma normativo estipula que: “Cabe ao órgão de assistência a gestão do Patrimônio Indígena,
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potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas2261.

Isso não significa, porém, que nas demais situações que possam atingir os povos indígenas

os mesmos não necessitam ser ouvidos. Esse tipo de interpretação não se coaduna com a

quebra do paradigma assimilacionista, com o respeito às organizações sociais, costumes,

línguas, crenças, tradições e bens indígenas, nem tampouco com a formação de um Estado

democrático de direito, pluriétnico e pluricultural. Assim, a exegese sistemática da

constituição leva à inexorável conclusão de que as nossas comunidades indígenas têm o

direito a serem ouvidas previamente e a participar de todas as ações ou programas que

possam lhes afetar direta ou indiretamente, especialmente aqueles de cunho

desenvolvimentista, que devem ser compatíveis com suas preocupações e interesses. Nada

impede, ainda, que a legislação ordinária disponha a respeito.

Corrobora ainda a aceitação da autodeterminação indígena o fato de que a Constituição

conferiu capacidade postulatória às comunidades indígenas, que podem ingressar em juízo

na defesa de seus direitos e interesses. Além de afastar a idéia da tutela orfanológica, como

vimos, e de comprovar que é constitucionalmente admitida a existência de direitos

coletivos indígenas, esse dispositivo permite inclusive às comunidades indígenas lutar

judicialmente, se necessário for, para fazer valer as decisões internas tomadas com base na

sua autonomia e no seu autogoverno quando ameaçadas por terceiros não-índios ou mesmo

pelo Estado. Já a necessidade de intervenção do Ministério Público em todos os feitos que

envolvam interesses indígenas, seja em matéria individual ou coletiva, traduz o dever de

proteção do Estado.

Todas essas características do direito à autodeterminação são premissas necessárias à

efetiva implementação do direito ao desenvolvimento daquelas coletividades e da noção de

desenvolvimento humano em relação aos seus membros. Assim, em seu conjunto

significam que é reconhecido o direito dos povos indígenas definirem e perseguirem

livremente o seu desenvolvimento econômico, social, e cultural, exercendo plenamente,

ainda, o direito de optarem por manterem-se diferentes e promoverem, preservarem e

protegerem os seus valores próprios.

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

Como vimos, um outro importante aspecto do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas é o que diz respeito à manutenção da própria cultura, o que não é diferente no

Brasil2262. Esse direito é diretamente vinculado ao direito à autodeterminação dos povos

indígenas, o qual inclui o poder de adotar livremente as decisões culturais internas

influenciadoras do seu futuro. O ordenamento positivo brasileiro também garante o direito

coletivo dos povos indígenas à preservação da sua cultura.

A cultura, de uma forma geral, possui ampla previsão na Constituição atual, que traz uma

série de dispositivos relacionados ao tema2263, a ponto de se considerar a existência de uma

constituição cultural, como o conjunto de normas que contêm referências culturais e

disposições consubstanciadoras dos direitos sociais relativos à educação e cultura2264. A

Lei Maior cuidou da cultura, conforme a doutrina majoritária, como um direito

fundamental que possui íntima conexão com a dignidade humana, a personalidade e o livre

desenvolvimento da personalidade2265.

O Constituinte formatou o Brasil como um Estado pluricultural e pluriétnico2266. Cada um

tem a liberdade de exercer a sua própria cultura, desde que respeitados os direitos

fundamentais dos demais, afirmando-se, assim, um direito à liberdade cultural. A adoção

de uma sociedade pluralista, e, além de tudo fraterna e sem preconceitos, conforme

                                                          
2262 Como bem anotou Celso Furtado, “O debate sobre as opções de desenvolvimento exige hoje uma
reflexão prévia sobre a cultura brasileira. (...) É certo que um maior acesso a bens culturais melhora a
qualidade da vida dos membros de uma coletividade. Mas, se fomentado indiscriminadamente, pode frustrar
formas de criatividade e descaracterizar a cultura de um povo. (...) Em uma época de intensa comercialização
de todas as dimensões da vida social, o objetivo de uma política cultural deveria ser a liberação das forças
criativas da sociedade. (...) Trata-se, em síntese, de defender a liberdade de criar, certamente a mais vigiada e
coatada de todas as formas de liberdade. Portanto, essa terá que ser uma conquista do esforço e da vigilância
daqueles que crêem no gênio criativo de nosso povo. A política de desenvolvimento deve ser posta a serviço
do processo de enriquecimento cultural” (FURTADO, Celso. Cultura e desenvolvimento em Época de Crise.
3ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, pp. 31-32).
2263 Dentre os dispositivos que fazem referência direta ou indireta à cultura, podemos citar os seguintes
artigos: 4°, parágrafo único; 5°, IX, XXVII, XXVIII e LXXIII; 23, III, IV e V; 24, VII e IX; 30, IX; 210,
caput; 215, caput e §§ 1°, 2° e 3°, I a V; 216, I a V, e §§ 1° a 6°; 219; 220, §§ 2° e 3°; 221, I a IV; 227; 231,
caput e §§ 1° a 6°; 242, § 1°; 63, parágrafo único, do ADCT.
2264 SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p.
50.
2265 SANTOS, Tânia Maria dos. O direito à cultura na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2007, p. 95.
2266 A respeito, vide: PEREIRA, Deborah Duprat de B. O Estado Pluriétnico. In LIMA, Antonio Carlos de
Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da tutela: bases para uma nova política indigenista
III . Rio de Janeiro: Contra Capa, pp. 41-47.
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menciona o preâmbulo, é um indicador nesse sentido. A confirmação desse modelo decorre

de diversos dispositivos da parte dogmática. Vale lembrar, por exemplo, que a

Constituição afirma que o Estado garantirá a todas as pessoas o pleno exercício dos direitos

culturais, bem como o acesso às fontes da cultura nacional, e, além disso, apoiará e

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais2267. Também determina a

obrigação do Estado proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, assim como de outros grupos participantes do processo civilizatório

nacional2268. Ademais, prevê que a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de

alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais2269. O Plano Nacional de

Cultura, também constitucionalmente referido, deve, dentre outros, buscar a valorização da

diversidade étnica e regional2270. Nota-se, assim, que a Constituição não apenas se coaduna

com a afirmação de que todos os povos são detentores de cultura, no sentido do pluralismo

cultural, como, ainda, deseja a coexistência de diversas culturas, não admitindo, assim,

qualquer pretensão de hierarquização ou escalonamento entre as mesmas, as quais não

podem ser objeto de qualquer classificação que comporte níveis de pretensa superioridade

ou inferioridade, devendo todas elas ser consideradas igualmente dignas.

A diversidade cultural brasileira2271 é assegurada pelo direito à liberdade, não só no que

concerne à liberdade de ação cultural como, ainda, no que diz respeito à liberdade de

expressão cultural2272, e, além disso, é uma conseqüência óbvia do processo histórico de

formação do nosso Estado2273. Não há uma cultura nacional2274 como um todo único,

monolítico e homogêneo, mas sim como o resultado do somatório das diversas

manifestações culturais de todos os povos que constituem a nossa sociedade,

independentemente da sua origem: européia, africana, asiática, indígena. É o que se pode

concluir quando a Lei Maior considera como integrantes do patrimônio cultural brasileiro

                                                          
2267 Art. 215, caput.
2268 Art. 215, § 1°.
2269 Art. 215, § 2°.
2270 Art. 215, § 3°, V.
2271 A doutrina diferencia pluralismo cultural, como o reconhecimento de que todos os povos são portadores
de cultura, de diversidade cultural, a qual implica na coexistência de diversas culturas, acentuando que
ambos contribuem para a democracia e os direitos fundamentais (SANTOS, Tânia Maria dos. O direito à
cultura na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007, pp. 41, 55, 108-109).
2272 Sobre tais projeções da liberdade vide: SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura.
São Paulo: Malheiros Editores, 2001, pp. 55-62.
2273 Uma análise da correlação entre o processo histórico brasileiro e a nossa cultura pode ser encontrada na
obra de Celso Furtado (FURTADO, Celso. Cultura e desenvolvimento em Época de Crise. 3ª edição. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1984, pp. 17-25).
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os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores

da sociedade brasileira2275, dentre os quais se destacam, sem dúvida, os indígenas, os

portugueses e os africanos, embora se incluam ainda imigrantes japoneses, italianos,

alemães, dentre outros.

Interessa, para fins do presente trabalho, analisar mais detidamente a proteção

constitucional à cultura dos povos indígenas, que integra o direito ao desenvolvimento

daqueles grupos e que é um dado necessário à efetivação do seu direito à identidade. Essa

proteção também encontra lastro na legislação infraconstitucional indigenista, em especial

na Lei 6.001/73, que tem como objetivo declarado regular a situação jurídica dos índios e

das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los,

progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional2276. Essa parte final, atinente à

integração progressiva dos índios à comunhão nacional, bem como os dispositivos daquela

mesma lei que buscam concretizar esse desiderato, devido ao seu claro sentido de

assimilação não foram recepcionados pela atual Constituição, que, como vimos, consagrou

um modelo pluricultural e pluriétnico. Assim, apenas a preservação da cultura dos índios e

das comunidades indígenas remanesce no ordenamento positivo como o único objetivo

constitucionalmente legítimo da regulação jurídica veiculada pelo Estatuto do Índio.

A Constituição de 1988, como já dito acima, determina que o Estado protegerá, dentre

outras, as manifestações das culturas indígenas, ao lado das culturas populares, afro-

brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional2277. O

constituinte reconheceu, assim, de maneira expressa, o importante papel da cultura

indígena, ao lado de outras influências, na formação do Brasil e do povo brasileiro2278. Mas

                                                                                                                                                                               
2274 Cultura nacional pode ser tida como sinônimo de cultura brasileira, pois ambas possuem sentidos
intercambiáveis (SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros
Editores, 2001, p. 78).
2275 Art. 216, caput.
2276 Art. 1°.
2277 Art. 215, § 1°.
2278 Esse não parece ser o pensamento de José Carlos Barbosa Moreira: “O Brasil, por exemplo, nasceu para a
história pela mão dos colonizadores portugueses, e só a alguns desvairados ocorreu, até hoje, a idéia de criar
um nacionalismo brasileiro fundado no culto das nossas ‘tradições indígenas’. Observação análoga pode ser
feita para muitas regiões do nosso e de outros continentes” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O problema da
autodeterminação. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1962, pp. 25-26). Entretanto, a contribuição dos
povos indígenas para a formação do Brasil é hoje reconhecida amplamente: “O caráter de povo novo da etnia
nacional brasileira assenta-se na sua formação multicultural e multirracial em que representaram papéis
decisivos o negro e o indígena, além do europeu. (...) A tradição cultural que se imprimiu nos núcleos
neobrasileiros foi a tupi-guarani (...)” (RIBEIRO, Darcy. As Américas e a civilização: processo de formação
e causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, pp.
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não é só. A Lei Maior também reconhece a organização social, costumes, línguas, crenças

e tradições indígenas2279, estabelecendo, assim, um direito constitucional fundamental

daqueles povos à própria cultura. Portanto, todas as características culturais próprias dos

povos indígenas devem ser levadas em consideração quando formos tratar dos seus direitos

constitucionais, inclusive no que concerne ao seu direito ao desenvolvimento.

O Estatuto do Índio, de sua vez, também determina o dever da União, dos Estados e dos

Municípios, bem como dos órgãos das respectivas administrações indiretas, de respeitar a

coesão das comunidades indígenas e os seus valores culturais, tradições, usos e costumes,

não tendo sido recepcionado pela Lei Maior o trecho segundo o qual esse respeito se dará

no processo de integração do índio à comunhão nacional2280. Prescreve aquela lei, ainda,

que todos devem respeitar o patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores

artísticos e meios de expressão2281.

O Regimento Interno da FUNAI2282, editado após a Constituição de 1988, incorporou o

novo paradigma, incluindo entre as diretrizes dos programas daquele órgão, por exemplo, a

promoção do reconhecimento das populações indígenas como etnias diferenciadas,

respeitados sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições2283.

Todos esses aspectos não estão isolados, nem tampouco são herméticos. Ao contrário,

conexos e interdependentes entre si, sob o ponto de vista antropológico são manifestações

que integram a idéia de cultura indígena, entendida esta como o somatório de todas as

experiências e conhecimentos daqueles que fazem parte de uma dada sociedade

indígena2284. A cultura indígena, além disso, como qualquer outra, é aberta a influências de

                                                                                                                                                                               
196-198). Vide ainda sobre o tema, dentre muitos outros: RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e
o sentido do Brasil. 2ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1995; FREYRE, Gilberto. Casa
Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51ª edição, revista.
São Paulo: Global, 2006, especialmente pp. 156-263. Para uma abordagem sobre as razões da repulsa em ver
o índio como integrante da unidade nacional, ao invés do que ocorre com outros grupos, vide RIBEIRO,
Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, pp. 476-478.
2279 Art. 231.
2280 Diz a Lei 6.001/73: “Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das
respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades
indígenas e a preservação dos seus direitos: (...) VI - respeitar, no processo de integração do índio à
comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e
costumes” (grifamos).
2281 Art. 47.
2282 Portaria nº 542, de 21 de dezembro de 1993, do Ministério da Justiça.
2283 Artigo 1º, II.
2284 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
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outras sociedades, a partir de processos de difusão ou empréstimo cultural. Como já

mencionado, o contato e a interação com os não-índios, a absorção de comportamentos

novos a partir dessa interação, a circunstância de habitarem cidades, ou outras

circunstâncias não descaracterizam uma comunidade indígena nem os seus membros,

tratando-se tão somente de uma conseqüência do contato interétnico2285, do qual decorrem

tais mecanismos de difusão ou empréstimo cultural.

A organização social indígena, como já referido, concerne a um conjunto de relações

políticas e sociais que se realizam entre os membros de uma determinada sociedade

indígena. Vincula-se à estrutura endógena daqueles povos, envolvendo as suas instituições,

os seus grupos, as relações entre seus membros e uma variedade de questões econômicas,

éticas, morais, familiares, políticas, jurídicas, religiosas, dentre outras2286.

Já os costumes indígenas concernem a padrões de conduta, a comportamentos que são

reproduzidos por um largo período de tempo em uma certa sociedade indígena. As práticas

constantes dos povos indígenas, constituindo costumes, podem adquirir uma conotação

obrigatória e terminar se transformando em fonte do que se entende como sendo o direito

indígena.

A língua é determinante quanto à identidade grupal e para a possível caracterização de uma

coletividade como minoria. Além disso, é o mais poderoso meio de transmissão da cultura

entre as presentes e as futuras gerações. Não à toa já se tentou proibir a utilização das

línguas indígenas como forma de contribuir para a sua assimilação forçada2287. A

                                                                                                                                                                               
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, p. 574.
2285 Sobre o tema, vale rememorar as palavras de José Afonso da Silva, segundo o qual “Os índios, como
qualquer comunidade étnica, não param no tempo. A evolução pode ser mais rápida ou mais lenta, mas
sempre haverá mudanças e, assim, a cultura indígena, como qualquer outra, é constantemente reproduzida,
não igual a si mesma. Nenhuma cultura é isolada. Está sempre em contacto com outras formas culturais. A
reprodução cultural não destrói a identidade cultural da comunidade, identidade que se mantém em resposta a
outros grupos com os quais dita comunidade interage. Eventuais transformações decorrentes do viver e do
conviver das comunidades não descaracterizam a identidade cultural. Tampouco a descaracteriza a adoção de
instrumentos novos ou de novos utensílios, porque são mudanças dentro da mesma identidade étnica”
(SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2006, pp.
854/855).
2286 A organização “é um conjunto de relações de poder e de relações sociais inseparáveis do sistema social
do qual ela faz parte
2287 Como vimos, no Brasil colônia a Provisão de 12 de outubro de 1727 proibiu o uso da língua geral,
determinando que fosse usado o apenas português nas povoações, e, além disso, o Alvará de 03 de maio de
1757, denominado de Diretório que se deve observar nas povoações dos Índios do Pará e Maranhão, ou
apenas Diretório de Pombal, teve suas diretrizes aprovadas pelo Alvará de 17 de agosto de 1758, traçando
um plano de civilização e um programa de colonização indígena, o qual incluía, dentre outras medidas, a
proibição do ensino das línguas indígenas de maneira a tornar obrigatório a utilização do português.
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Constituição, é certo, afirma a língua portuguesa como o idioma oficial do Brasil2288. A

princípio, por não conferir às línguas indígenas a natureza oficial esse dispositivo parece

destoar do pluralismo e da diversidade cultural, também constitucionalmente previstos,

considerando que segundo estimativas atualmente ainda existem no Brasil cerca de 180

línguas indígenas, faladas por 215 sociedades indígenas, sem computar aproximadamente

55 grupos de índios isolados em relação aos quais ainda não há informações mais

precisas2289. O patrimônio cultural em jogo, portanto, é vastíssimo, e serve de lastro para a

afirmação de que o Brasil possui uma das maiores diversidades étnicas e lingüísticas

indígenas do mundo2290. De outro lado, considerando que à época da chegada dos

portugueses eram aproximadamente 1300 línguas, é possível vislumbrar facilmente o dano

causado à rica diversidade cultural dos povos pré-cabralinos, bem como a necessidade de

proteção ao patrimônio cultural lingüístico ainda preservado.

Por isso, a Lei Maior deixou de avançar, pois não previu, como outras constituições o

fizeram, que as línguas indígenas também pudessem ser consideradas oficiais2291, o que, de

certa forma, enfraquece a capacidade de empoderamento e participação dos povos

respectivos. Porém, o prejuízo foi neutralizado ou minimizado pela própria Constituição.

Em primeiro lugar, porque reconheceu as línguas indígenas de maneira genérica e

ampla2292. Ademais, ao mesmo tempo em que afirmou que o ensino fundamental regular

será ministrado em português, explicitamente garantiu àqueles povos a utilização de suas

línguas maternas e processos próprios de aprendizagem2293. Comando normativo de

idêntico teor foi reproduzido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional2294, que

também trouxe outros dispositivos voltados à preservação das línguas indígenas,

assegurando a educação escolar bilíngüe2295 e fazendo constar como objetivo o

fortalecimento da língua materna de cada comunidade indígena2296. Assim, a nossa Lei

Maior trouxe previsões relativas ao direito à própria língua dos povos indígenas.

                                                          
2288 Artigo 13.
2289 Dados da FUNAI, disponíveis em www.funai.gov.br, acesso em 17/12/2008. As línguas remanescentes,
de maneira geral, são classificadas em famílias que derivam de três grandes troncos: Tupi, Macro-Jê e Aruak.
2290 Sobre as línguas dos índios brasileiros vide, dentre outros, MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp. 57-73. O autor estima que atualmente existem 150
línguas no Brasil (op. cit., p. 73).
2291 Por exemplo, a Constituição do Peru de 1993: “Artículo 48. Idiomas oficiales – Son idiomas oficiales el
castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara e las demás lenguas
aborígenes, según la ley”.
2292 Art. 231, caput.
2293 Art. 210, § 2º.
2294 Art. 32, § 3°, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
2295 Art. 78 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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Consoante significativa doutrina a dimensão integral desse direito inclui o direito de

permanecer monolíngue e o direito de receber da sociedade majoritária as informações na

própria língua2297, os quais, ao nosso ver, encontram abrigo constitucional no

reconhecimento genérico das línguas indígenas trazido pelo caput do artigo 231.

As crenças indígenas2298 são os conjuntos de convicções fortemente arraigadas que

formam uma representação do mundo em cada um daqueles povos. Embora normalmente o

estudo das crenças indígenas se volte principalmente para aspectos religiosos, elas também

dizem respeito a questões de ordem filosófica e de cosmovisão. O reconhecimento

constitucional das crenças indígenas2299 implica em aceitar que as demais crenças,

especialmente aquelas majoritárias na sociedade brasileira, não são superiores, ou seja, que

o pensamento dominante acerca da compreensão do mundo não é necessariamente o

melhor. Essas conclusões alinham-se ao abandono do antigo paradigma etnocêntrico e

assimilacionista.

A tradição é, simultaneamente, de um lado, um processo de transmissão e conservação, e,

de outro, um patrimônio cultural que abarca o que é transmitido2300. Consideram-se

tradições indígenas os valores, as práticas e os conhecimentos que são objeto de

transmissão intergeracional, ou seja, de uma geração indígena a outra. Essa transmissão em

geral utiliza processos orais, mas também pode englobar formas escritas. O seu objeto é

vasto, incluindo, por exemplo, conceitos, hábitos, lendas, narrativas e fatos históricos. As

tradições, nesse contexto, dizem respeito à memória ancestral de cada um dos povos

indígenas brasileiros.

À luz da Constituição e da legislação ordinária todo o poder público, o que inclui a União e

as demais entidades federadas, deve pautar a sua atuação tomando como base inegociável o

respeito à cultura indígena. Dessa forma, toda prestação de serviços públicos, dentre os

quais, por exemplo, aqueles relativos à educação2301 e à saúde2302, deve se guiar tomando

                                                                                                                                                                               
2296 Art. 78, § 2°, I, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
2297 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 159.
2298 Acerca das crenças e mitos dos índios brasileiros, vide, dentre outros, MELATTI, Julio Cezar. Índios do
Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp. 185-202.
2299 Art. 231, caput.
2300 ECHAUDEMAISON, Claude-Danièle (coord.). Verbete Tradição. In Dicionário de Economia e
Ciências Sociais. Porto: Porto Editora, 2001, p. 395.
2301 Conforme o artigo 48 do Estatuto do Índio “Estende-se à população indígena, com as necessárias
adaptações, o sistema de ensino em vigor no País”. Sobre educação indígena vide ainda o Decreto n° 26, de
04-02-1991.
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como um dos seus nortes essa garantia constitucional2303. Como já pontuamos em outra

ocasião, trata-se de um desafio de grandes proporções para o Estado brasileiro, o qual

ainda é pouco afeito à garantia dos direitos fundamentais da população em geral, absorver

a importância da dimensão cultural no trato com os povos indígenas2304.

O grau de contato e interação das comunidades indígenas com a sociedade majoritária

interfere diretamente na manutenção dos seus traços culturais originários. Soa quase uma

obviedade afirmar que quanto mais isolado o grupo, mais firmes as características

originárias da sua cultura, e, portanto, o seu elemento diferenciador. Embora se saiba que a

cultura é dinâmica, e que o contato intercultural pode ser considerado em geral um dado

positivo, é preciso muito cuidado quando tratamos de povos indígenas diante do caráter

extremamente assimétrico desse tipo de relação. Essa natureza assimétrica das relações,

aliada ao antigo paradigma da assimilação, já provocou muitos danos culturais nos índios

brasileiros. Como já pontuado, a interculturalidade e as transformações externas nem

sempre são positivas e não devem ser impostas, pois podem afetar negativamente a

identidade individual ou coletiva, como se dá, v.g., como conseqüência dos já referidos

fenômenos de apatia, colonized consciousness ou consciência infeliz. Por isso, a

incorporação de novos elementos culturais deve ocorrer teoricamente apenas a partir de

uma decisão livre de cada grupo indígena, o que encontra esteio, também, no seu direito à

autodeterminação.

É preciso, por exemplo, respeitar o direito das comunidades indígenas manterem-se

isoladas, com base no mencionado princípio do não-contato, preservando intactas as suas

manifestações culturais. Caso já exista contato ou este seja desejado pela coletividade

indígena, deve-se respeitar também a sua decisão sobre o grau de interação a ser

estabelecido.

                                                                                                                                                                               
2302 O artigo 54 da Lei 6.001/73 garante que “Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados
à comunhão nacional”. A saúde indígena é tratada também na Lei 8.080/90 (artigos 19-A a 19-H,
introduzidos pela Lei n° 9.836, de 23-09-1999), nos Decretos n° 1.141, de 19-5-1994 e n° 3.156, de 28-8-
1999.
2303 O Título V do Estatuto do Índio é dedicado à educação, cultura e saúde indígena, e é aberto pelo artigo
47, segundo o qual “É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores
artísticos e meios de expressão”.
2304 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, p. 575.
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A imposição do contato pode resultar em sérios prejuízos aos direitos culturais e à

autodeterminação dos povos indígenas. Comunidades que passaram por um processo mais

profundo de contato, muitas vezes forçado, como, por exemplo, quase todos os índios do

nordeste brasileiro, muitas vezes não tiveram a sua autodeterminação observada a esse

respeito e sofreram prejuízos culturais. Mas nem por isso deixam de ser consideradas

indígenas ou de usufruírem os direitos respectivos constitucionalmente reconhecidos. É

preciso ter em mente que mesmo um grau altíssimo de contato e interação, com os

conseqüentes registros elevados de interculturalidade e de transformações externas, não

necessariamente significa a perda da condição de indígena. Assim, também não implicará

forçosamente na perda dessa condição a hipótese, ainda não muito freqüente, de um grupo

ou de alguns de seus membros tornarem-se economicamente pujantes, seja ou não em

decorrência de fatores ligados a direitos indígenas. É, dessa forma, no mínimo inadequado

o discurso de que pessoas ou coletividades economicamente ricas e que utilizam bens

industrializados ou sofisticados não podem ser considerados indígenas2305.

Ressalte-se, porém, mais uma vez, que, apesar de bastante improvável diante da histórica

luta dos povos indígenas brasileiros em prol da manutenção do seu elemento cultural

diferenciador, não se pode negar aos mesmos a possibilidade de assimilação caso

livremente a desejem, tendo em vista o seu direito à liberdade, constitucionalmente

assegurado em todas as suas projeções, inclusive quanto à liberdade cultural.

De outro lado, as comunidades indígenas também são constitucionalmente livres para

produzirem movimentos contra-aculturativos, os quais buscam um retorno ao passado com

o resgate de características culturais perdidas ou esgarçadas pelo contato, ainda que na

maioria das vezes seja muito difícil o sucesso dessa empreitada2306. Como anota Darcy

Ribeiro, a maior parte dos grupos que foram forçados ao contato e à adoção de elementos

culturais incongruentes e incompatíveis com a sua existência tradicional termina

assumindo uma atitude de resignação e de reserva amarga em relação à chamada

civilização, tendo em vista o caráter inexorável da interação com a mesma2307. Porém, a

circunstância de terem sido violados em seus direitos culturais no passado não significa

que não possuam o direito de manter as referências culturais que lhes restaram ou mesmo

                                                          
2305 Esse discurso pode ser um sintoma do que nos Estados Unidos é denominado rich indian racism, já
referido no presente trabalho.
2306 Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, pp. 406-407.
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de tentar resgatar a sua cultura tradicional. A atual Constituição garante também a esses

grupos a fruição do direito à manutenção da própria cultura e dos demais direitos

indígenas, tornando possível, por exemplo, o seu engajamento em movimentos contra-

aculturativos, inclusive no que concerne a processos de etnogênese, também denominados

de processos de emergência étnica, de viagens de volta, de ressurgimentos ou de

renascimentos, nos quais ocorre a reconstrução da consciência coletiva de uma identidade

indígena, dando origem ao fenômeno das novas identidades, ou identidades emergentes, e

aos chamados índios emergentes2308.

Um outro aspecto relevante para o direito à manutenção da própria cultura, que se

relaciona com o direito à autodeterminação, é a possibilidade do grupo estabelecer as

próprias regras de conduta. É realmente forte na doutrina a assertiva de que a Constituição

de 1988 admite o pluralismo jurídico, aceitando a coexistência do direito chamado de

oficial com o direito indígena, que, aliás, diga-se de passagem, não é um só, mas tantos

quantos forem as diversas comunidades indígenas brasileiras2309. A aceitação do direito

indígena decorre do reconhecimento constitucional das organizações, usos, costumes,

tradições e manifestações culturais daqueles povos2310, ou seja, de uma organização social

diferenciada2311. Dessa maneira, é possível afirmar que o direito constitucional indigenista

brasileiro reconhece o direito indígena brasileiro.

A validade e a vigência do direito indígena são também aceitas expressamente pela

legislação ordinária, especialmente no que concerne aos negócios jurídicos praticados entre

os próprios índios, ou seja, às relações internas. O Estatuto do Índio estipula não só que aos

índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis brasileiras, nos mesmos

termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e

                                                                                                                                                                               
2307 Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, pp. 406-407.
2308 Sobre o tema, vide, dentre outros, OLIVEIRA, João Pacheco de (org.). A viagem de volta: etnicidade,
política e reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1999. Para uma
abordagem das Nações Unidas sobre o tema da criação de novas identidades, vide
E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.2, §§ 76 e ss.
2309 Dentre outros, vide: SILVA, Paulo Thadeu Gomes da. Direito Indígena, Direito Coletivo e
Multiculturalismo. In SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela, PIOVESAN, Flávia (coords.). Igualdade,
diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 587 e 590 e ss; LOBO, Luiz Felipe
Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr, 1996, pp. 63-67;
ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 1998, pp. 135-137.
2310 Artigos 215, § 1º, e 231.
2311 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. As novas questões jurídicas nas relações dos Estados
nacionais com os índios. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além
da tutela: bases para uma nova política indigenista III . Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 59.
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tradições indígenas, bem como as condições peculiares ali reconhecidas2312, como também

estatui que serão respeitados esses mesmos usos, costumes e tradições das comunidades

indígenas e seus efeitos nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de

propriedade e nos atos ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem pela

aplicação do direito comum2313. Paulo de Bessa Antunes anota que a possibilidade dos

índios exercerem uma opção pelo direito comum tem como pano de fundo a ideologia

assimilacionista2314. Porém, essa possibilidade também pode ser lida hoje como uma

homenagem à autodeterminação indígena. O Estatuto do Índio diz ainda que será tolerada a

aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais

ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou

infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte2315. Em outras palavras, também no

campo penal é possível aplicar o direito indígena internamente. Assim, nos termos da lei a

regra para as relações internas é a aplicação do direito indígena. Segundo Luiz Felipe

Bruno Lobo, as limitações à aplicação interna do direito indígena, tanto no âmbito civil em

relação a determinadas matérias como na matéria penal no que concerne a certas penas,

não foram recepcionadas pela Constituição de 19882316. Paulo de Bessa Antunes, de sua

vez, anota que uma exegese criativa da Constituição atual pode ampliar significativamente

o campo de incidência da aplicação do direito indígena2317. Assim, é possível defender que,

a princípio, todas as relações internas podem ser regidas pelo direito indígena.

Para as relações estabelecidas entre índios não emancipados e pessoas estranhas à

comunidade indígena a lei nº 6.001/73 estabelece que se aplicam as normas de direito

comum, salvo as que forem menos favoráveis aos índios e ressalvado o que estiver disposto

                                                          
2312 Art. 1º, parágrafo único.
2313 Art. 6º, caput.
2314 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 136.
2315 Art. 57.
2316 “(...) com a promulgação da Magna Carta de 1988 o direito costumeiro indígena viu-se reconhecido em
sua plenitude, porque, como elemento integrante da sua cultura e da organização social das comunidades
tribais, é parte indispensável, está protegido e garantida sua aplicação. Implicitamente revogado, portanto, o
art. 57 do Estatuto do Índio e ampliada a aplicação prevista no art. 6º desse mesmo diploma legal a todas as
circunstâncias jurídico-sociais verificáveis no seio das comunidades índias” (LOBO, Luiz Felipe Bruno.
Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr, 1996, pp. 66-67).
2317 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 137.
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naquela Lei2318. Assim, mesmo nesse tipo de relação é possível a aplicação do direito

indígena, sempre que mais favorável ao índio e aos seus interesses.

A admissão do pluralismo jurídico e do direito indígena pelo nosso ordenamento positivo

também é reforçada pelo Código de Processo Civil, segundo o qual cabe à parte que alegar

direito consuetudinário provar-lhe o teor se assim determinar o juiz2319.

Ao nosso ver, a partir do momento que a Constituição admite o direito indígena com base

no reconhecimento de seus usos, costumes, crenças, tradições e organizações sociais

próprias, a possibilidade de aplicação do direito comum a esses grupos será inversamente

proporcional à força desses aspectos culturais em cada um dos povos indígenas. Quanto

maior for a determinação destas coletividades na manutenção da sua cultura menor será a

possibilidade de incidência de normas jurídicas que lhes são estranhas. Sob essa

perspectiva, por exemplo, não faz qualquer sentido pretender aplicar regras jurídicas do

direito comum aos povos que se mantém em estado de isolamento. De outro lado, o

processo de contato e interação das comunidades indígenas com a sociedade envolvente

pode acarretar uma incidência cada vez maior do direito comum em relação àquelas

coletividades, tendo em vista que a cultura tradicional paulatinamente irá sofrendo as

conseqüências dos fenômenos de empréstimo cultural e de interferências externas2320. Nas

hipóteses nas quais incida o direito comum, entretanto, devem ser considerados pelo

operador do direito os costumes indígenas e o seu direito consuetudinário, também nos

termos da Constituição2321, da Convenção n° 169 da OIT2322 e do Estatuto do Índio2323.

Cabe observar que em um quadro hipotético de completa e absoluta assimilação de um

índio ou de uma comunidade indígena não haverá mais que se falar em elemento cultural

diferenciador, ou em usos, costumes, tradições, crenças e organização social própria.

                                                          
2318 Art. 6º, parágrafo único. A respeito deste dispositivo, vide FALCÃO, Ismael Marinho. O Estatuto do
Índio Comentado. Brasília: Senado Federal, 1985, pp. 29-30.
2319 Art. 337 do Código de Processo Civil.
2320 Como anotou Carlos Frederico Marés, “Quem visita uma aldeia yanomami ou conhece o exercício
determinado da liderança de Kroukenoum em Mãe Maria, hesitaria em alegar qualquer norma do direito
brasileiro se visse seus direitos ali violados. O que rege essas comunidades é a ordem interna, é o direito que
aquele povo escolheu, respeita e pratica. Se houver conflito, decidirá a autoridade política, o pajé ou o
conselho de anciãos. É claro que a certeza de quer as leis nacionais não se aplicarão pode ser abalada se o
visitante estiver na aldeia da ilha da Cotinga, praticamente periferia pobre do Paranaguá” (SOUZA FILHO,
Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998, p. 160).
2321 Art. 231.
2322 “Ao se aplicarem a esses povos leis e normas nacionais, deverão ser levados na devida consideração seus
costumes ou seu direito consuetudinário” (Art. 8°, § 1°).
2323 “Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos em
que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as
condições peculiares reconhecidas nesta Lei” (Art. 1°, parágrafo único, grifos nossos).



587

Conseqüentemente, nessa situação extremada não se poderá mais reconhecer àquela pessoa

ou coletividade a condição de indígena, razão pela qual todas as suas condutas deverão ser

regidas pelo sistema normativo comum, não mais havendo sentido em se falar em um

direito indígena.

A proteção e o respeito à cultura indígena não são apenas obrigações estatais. Todas as

pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, devem respeitar e preservar esse

importante patrimônio cultural, o qual constitui não só um direito dos índios e dos povos

indígenas, mas, também, de toda a sociedade. Possui, dessa forma, também uma projeção

difusa que interessa a toda sociedade brasileira. Diante disso, todos devem respeitar os

direitos culturais indígenas, e o descumprimento do dever pode, inclusive, ser considerado

um ato criminoso em determinadas circunstâncias, já que constitui crime contra os índios e

a cultura indígena escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais

indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de qualquer modo, a sua prática, o que sujeita o

infrator a uma pena de detenção de um a três meses2324.

Essa projeção difusa, entretanto, não pode justificar eventuais imposições aos índios, que

são constitucionalmente livres para manterem ou não as suas peculiaridades culturais

originárias. O direito à manutenção da própria cultura inclui também a possibilidade de

alterá-la e, até mesmo, em uma situação radical e extrema, a liberdade de abandoná-la. Os

povos indígenas podem legitimamente exercer uma escolha no sentido da sua integração à

sociedade, ou, até mesmo, da sua assimilação. Tais opções não são vedadas pela

Constituição, que, ao contrário, proclama a liberdade cultural. Assim, o que é vedado é

forçar a integração ou a assimilação, em especial a partir de políticas públicas estatais, mas

tais fenômenos não são a rigor proibidos, desde que se trate de uma vontade legítima dos

povos indígenas. Estes últimos não estão constitucionalmente aprisionados à sua própria

cultura nem precisam corresponder a padrões ou estereótipos do imaginário da sociedade

majoritária. Inclusive, vale lembrar que fenômenos de empréstimo cultural no contexto de

um processo de integração não descaracterizam a condição de indígena e nem levam à

perda dos direitos respectivos. Em outras palavras, as comunidades indígenas brasileiras

são livres não só para se integrarem ao restante da sociedade bem como para se

assimilarem a ela, embora essa hipótese seja bastante improvável, inclusive considerando a

histórica luta em prol da sua identidade e da preservação dos seus elementos culturais
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diferenciadores. Tais possibilidades, entretanto, são alinhadas à idéia de desenvolvimento

humano, segundo a qual, como vimos, as pessoas devem ter condições de escolher o

próprio modo de vida.

A efetividade do direito à manutenção da cultura e das tradições indígenas depende de uma

série de fatores, dentre os quais a promoção de uma abordagem adequada do assunto nos

estabelecimentos de educação e ensino. Em primeiro lugar, a educação escolar indígena

deve considerar os aspectos culturais próprios daqueles grupos diferenciados, focalizando a

sua importância e riqueza, de forma a fortalecer a auto-estima daqueles povos e barrar,

assim, processos de apatia, consciência infeliz ou colonized consciousness, os quais, como

vimos, levam a uma visão negativa e distorcida da própria pessoa e da sua cultura,

podendo ensejar o desejo de assimilação ao grupo majoritário2325.

Além disso, a devida valorização da cultura indígena nos estabelecimentos comuns de

ensino pode ser um poderoso instrumento para a eliminação de preconceitos e de

discriminações de cunho etnocêntrico contra os povos indígenas, evitando formas de

opressão cultural, promovendo a empatia da sociedade majoritária com esses grupos e

laborando, assim, no sentido da concretização do direito à identidade e à alteridade. A esse

respeito, cabe lembrar que no plano da legislação ordinária desde 1996 a Lei de Diretrizes

e Bases da Educação estipulou que o ensino da História do Brasil levará em conta as

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,

especialmente das matrizes indígena, africana e européia2326. O Plano Nacional de

Educação, instituído pela Lei n° 10.172, de 09 de janeiro de 2001, estabeleceu como uma

de suas metas a promoção da correta e ampla informação da população brasileira em geral,

sobre as sociedades e culturas indígenas, como meio de combater o desconhecimento, a

intolerância e o preconceito em relação a essas populações2327. Recentemente um

importante reforço nesse sentido ocorreu com a promulgação da Lei n° 11.645, de 10 de

março de 2008, a qual, alterando a mencionada Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, tornou obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos

                                                                                                                                                                               
2324 Art. 58 da Lei n° 6.001/73. Nos termos do parágrafo único deste artigo as penas são agravadas de um
terço quando o crime for praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio.
2325 Retornaremos ao tema quando procedermos ao estudo do direito à educação das comunidades indígenas
no Brasil.
2326 Art. 26, § 4°, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
2327 Item 9.3, meta 21.
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estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados2328. Indo

além, dispôs, ainda, sobre o conteúdo programático respectivo, que deve incluir diversos

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a

partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a

luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o

negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas

áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil2329. Finalmente, a lei

referida também estabeleceu que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira

e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,

em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras2330. De fato,

o desconhecimento e a informação deturpada acerca da História da formação do Brasil e da

cultura indígena podem se tornar veículos de estímulo ou de reforço de preconceitos, o que

se espera seja atenuado com a adequada aplicação da novel legislação.

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

Brasil

A Constituição também reconhece o direito dos povos indígenas exercerem a sua opção

por um processo próprio de desenvolvimento, como uma projeção lógica do seu direito à

liberdade, à autodeterminação e à manutenção da própria cultura. De fato, seria

absurdamente contraditório conferir-lhes tais direitos e, ao mesmo tempo, querer impor-

lhes uma determinada visão de desenvolvimento.

Aliás, a própria idéia de desenvolvimento humano, também albergada pela Constituição,

não se coaduna com imposições, já que possui na liberdade um dos seus pilares

fundamentais. Vale relembrar que o desenvolvimento humano significa, principalmente, a

possibilidade das pessoas viverem o tipo de vida que escolheram, com a provisão dos

                                                          
2328 Art. 26-A, caput. A rigor, a inovação diz respeito apenas à questão indígena, pois o ensino da História e
Cultura Afro-Brasileira já era obrigatório por força da Lei n° 10.639, de 09 de janeiro de 2003.
2329 Art. 26-A, § 1°.
2330 Art. 26-A, § 2°.
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instrumentos e das oportunidades para fazerem as suas escolhas2331. A escolha de um

determinado modus vivendi e a escala de valores a ele vinculada estão diretamente

relacionadas à liberdade da pessoa humana e à autodeterminação do grupo ao qual ela

pertence.

O direito à opção por um processo próprio de desenvolvimento tem, ao nosso ver,

importante repercussão no direito ao desenvolvimento nacional previsto pelo artigo 3° da

nossa Lei Maior, o qual, como já mencionado, deve se alinhar à idéia de desenvolvimento

humano e não pode ser confundido com o mero crescimento econômico do país. Sob a

perspectiva de que os povos indígenas aderiram, ainda que tardiamente, à formação do

Estado brasileiro, devendo, portanto, serem também considerados integrantes da nossa

nação, o desenvolvimento nacional, para fazer jus a esse nome, deve assumir uma natureza

dialógica, que leve em consideração o entendimento e a vontade daqueles grupos acerca do

significado do desenvolvimento. É preciso, assim, abrir um diálogo intercultural sobre o

exato significado do desenvolvimento, não sendo possível impor uma determinada visão.

Sem isso, tratar-se-á não de um verdadeiro desenvolvimento nacional, mas sim do

desenvolvimento de uma parcela da nação em detrimento do restante. Os projetos de

desenvolvimento nacional, assim, ainda que absorvam o paradigma do desenvolvimento

humano e abandonem a visão do mero crescimento econômico, até mesmo em razão desse

fato não podem olvidar a natureza pluriétnica do Estado brasileiro2332.

É curioso observar que mesmo tendo sido redigido à luz do antigo paradigma

assimilacionista o Estatuto do Índio veiculou disposições que se ajustam ao direito dos

povos indígenas à opção por um processo próprio de desenvolvimento, afirmando-o no

plano infraconstitucional. É o que se extrai de alguns dos deveres da União, dos Estados e

dos Municípios ali previstos, cabendo citar, sob essa perspectiva, os seguintes: a) respeitar,

ao proporcionar aos índios os meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades

                                                          
2331 BROWN, Mark Malloch. Prefácio. In Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório
de Desenvolvimento Humano 2004. Queluz: Mensagem, 2004, p. V.
2332 “Impõe-se ao Estado-administração a ruptura definitiva com a visão etnocêntrica que o orientou até
agora, a começar pelos chamados projetos de desenvolvimento nacional que, para merecerem efetivamente a
qualificação de nacionais, requerem o estabelecimento de uma relação dialógica, de modo a não desprezar a
representação de desenvolvimento desses grupos [etnias indígenas e demais grupos étnicos brasileiros],
garantindo-se que haja na expressão de um sentido, se não nacionalmente compartilhado, ao menos
devidamente ponderado” (PEREIRA, Deborah Duprat de B. O Estado Pluriétnico. In LIMA, Antonio Carlos
de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da tutela: bases para uma nova política
indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa, p. 46). Sobre um apanhado de projetos que provocaram sérios
danos aos índios, vide GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes,
1991, pp. 176-186.



591

inerentes à sua condição2333; b) assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos

seus meios de vida e subsistência2334; c) respeitar a coesão das comunidades indígenas, os

seus valores culturais, tradições, usos e costumes2335.

Nota-se, assim, que o ordenamento positivo nacional de maneira clara sustenta a afirmação

de que é direito de cada povo indígena optar livremente pela adoção uma visão própria e

específica de desenvolvimento, ou seja, por um desenvolvimento alternativo ou

etnodesenvolvimento que incorpore suas concepções culturais próprias de qualidade de

vida, bem-estar e felicidade.

Não há mais lugar, assim, para processos de assimilação forçada. Muitos povos indígenas

brasileiros, como resultado do antigo paradigma da assimilação, foram, no passado,

vítimas de processos de descaracterização da sua cultura e de incorporação de elementos

da cultura não índia, no bojo de fenômenos de empréstimo cultural. Houve, por exemplo,

como já referido, normas jurídicas que os proibiram de falar a própria língua e os

obrigaram a utilizar o português. Mesmo que as tentativas de assimilação não tenham sido

totalmente bem sucedidas, fato é que ao menos alguma integração resultou desses

processos. Assim, o modelo de desenvolvimento atual pode não ter sido fruto de uma

decisão livre desses povos. Isso não significa que eles não tenham mais o direito às opções

possíveis para o futuro, pois o fato de terem sido privados das possibilidades de escolha no

passado não justifica de forma alguma que as mesmas lhes sejam negadas daqui por diante.

A Constituição de 1988 garante a fruição desse direito e dos demais direitos indígenas no

estágio em que se encontram.

O desenvolvimento alternativo provavelmente estará umbilicalmente vinculado ao modo

de vida tradicional de cada povo indígena, sendo resultado de seus usos, costumes, crenças,

tradições, no contexto da sua mundivivência e da sua cosmovisão. Esse conjunto de fatores

certamente determinará ou influenciará decisivamente o tipo de vida desejado pelos

membros de cada comunidade indígena. De uma maneira geral, o etnodesenvolvimento

refletirá o modo de vida tradicional indígena. Porém, os índios não estão aprisionados

nesse seu viver tradicional, cuja continuidade não lhes pode ser imposta. Se por um lado

não é constitucionalmente admissível adotar políticas de assimilação e de enfraquecimento

dos elementos culturais indígenas, por outro também não é possível pretender que a cultura

                                                          
2333 Art. 2°, III.
2334 Art. 2°, IV.
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indígena se mantenha intocada ou pura, para que aqueles grupos se mantenham nos limites

de determinados estereótipos, como, por exemplo, o do selvagem seminu que habita

florestas. Isso significa que o direito à opção por um processo próprio de desenvolvimento

também inclui a possibilidade de optar por modelos menos alternativos, que incluam

fenômenos de empréstimo cultural, como, por exemplo, a fruição de bens industrializados.

O etnodesenvolvimento, como já visto, permite que cada povo tenha a liberdade plena para

decidir, conforme a sua própria cultura, quais bens e serviços e em que proporções

constituem necessidades básicas do seu processo de desenvolvimento objetivando uma

melhor qualidade de vida, o seu bem-estar e a sua felicidade Nem mesmo a possibilidade

de povos indígenas optarem por um desenvolvimento que se identifique plenamente com o

padrão majoritário pode ser excluída a priori. É preciso garantir a liberdade dos povos

indígenas determinarem livremente sobre tais questões relativas ao seu desenvolvimento, o

que se alinha inteiramente ao paradigma do desenvolvimento humano, que, como vimos,

engloba a possibilidade das pessoas escolherem o modo de vida que desejam viver,

devendo ter as condições e as oportunidades necessárias para realizarem essas escolhas.

O modo próprio de compreender o desenvolvimento se interrelaciona com o grau de

contato desejado com a sociedade majoritária. A tendência é no sentido de que quanto mais

alternativa for a compreensão de desenvolvimento menor será o contato desejado, bem

como a aceitação de interferências culturais externas, e vice-versa. Índios que se mantém

em estado de isolamento, assim, possuem uma visão alternativa de desenvolvimento

bastante acentuada, pois o seu modo de vida se baseia em premissas de felicidade próprias,

muito distanciadas daquelas que presidem atualmente os padrões majoritários e

inteiramente calcadas em seus usos, costumes, crenças e tradições particulares. De outro

lado, grupos que mantém algum tipo de contato, seja livremente desejado seja de origem

forçada no passado, já podem ter sofrido as conseqüências de fenômenos de empréstimo

cultural ou interculturalidade, relativizando os seus elementos culturais originários, o que

certamente influencia o seu modus vivendi, as suas necessidades básicas e, portanto, a sua

compreensão de desenvolvimento. Em suma, quanto maior o grau de contato e interação

com a sociedade majoritária, provavelmente menos alternativa será a compreensão de

desenvolvimento.

                                                                                                                                                                               
2335 Art. 2°, VI.
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Também é possível estabelecer algum tipo de relação entre a opção por um processo

próprio de desenvolvimento e o pluralismo jurídico, de maneira que, tendencialmente,

quanto mais alternativo for o desenvolvimento menor será a aplicação do direito comum.

Isso porque o elemento diferenciador estará mais preservado, tornando mais significativos

os usos, costumes, crenças, tradições e a organização social própria de uma dada

comunidade, o que reforça a regulação das suas condutas pelo seu direito próprio diante do

reconhecimento constante do artigo 231 da Constituição. Além disso, quanto mais

alternativo for o modelo de desenvolvimento, maior dependência o mesmo terá das

relações internas do grupo, as quais devem ser regidas a princípio justamente pelo direito

indígena. Conforme visto, a Convenção n° 169 da OIT assegura aos povos indígenas o

direito de manter seus próprios costumes e instituições, desde que compatíveis com os

direitos fundamentais positivados internamente e com os direitos humanos reconhecidos

internacionalmente2336. O Estatuto do Índio, de sua vez, assevera que serão respeitados os

usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações de

família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados

entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum2337, cabendo lembrar que a

doutrina entende que diante da Constituição de 1988 essa limitação material da Lei n°

6.001/73 deve ser afastada, aplicando-se o direito indígena a todos os assuntos internos2338.

Ao contrário, um desenvolvimento menos alternativo, portanto mais próximo do modelo

majoritário, revela a influência de fenômenos de empréstimo cultural e, conseqüentemente,

a perda de espaço dos elementos culturais originais daquele grupo, bem como a

necessidade crescente de relações externas, com os não índios, ensejando uma maior

incidência do direito comum. Nesse sentido, vale rememorar que o Estatuto do Índio não

só ressalva a possibilidade do direito comum ser aplicado às relações internas do grupo,

desde que esse seja o desejo dos seus membros2339, como, ainda, determina a aplicação das

normas de direito comum às relações entre índios não integrados e pessoas estranhas à

comunidade indígena, salvo quando sejam prejudiciais aos interesses indígenas e menos

favoráveis aos índios2340.

                                                          
2336 Art. 8°, § 2°.
2337 Art. 6°, caput.
2338 Como vimos quando tratamos do direito indigenista à manutenção da própria cultura no Brasil.
2339 Art. 6°, caput.
2340 Art. 6°, parágrafo único.
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Como já visto2341, mesmo quando incidir o direito comum o aplicador do direito deve levar

em conta os costumes indígenas e o seu direito, em obediência à Constituição2342, à

Convenção n° 169 da OIT2343 e ao Estatuto do Índio2344.

Em outras palavras, a busca dos meios e bens necessários à manutenção de um modo de

vida absolutamente tradicional indígena, no contexto de uma visão radicalmente alternativa

de desenvolvimento, não deve ser restringida por normas jurídicas do direito comum,

sendo regulada a princípio pelo direito indígena. Ao contrário, se os padrões culturais

tradicionais já sofreram alguma relativização, desejada ou forçada, e o modelo de

desenvolvimento já incorpora bens e serviços não-tradicionais, a tendência é no sentido de

que paulatinamente passe a ser aplicável o direito comum, o que pode ocorrer, inclusive,

nas relações internas. É o caso, por exemplo, de uma comunidade indígena que incorporou

dentre as suas necessidades bens de consumo industrializados, e para a sua aquisição

deseja explorar as suas terras para gerar excedentes comercializáveis através da agricultura

intensiva. Nesse caso, disposições do direito comum relativas à preservação do meio

ambiente podem vir a ser aplicáveis.

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

Brasil

O desenvolvimento humano importa nas pessoas terem os instrumentos e as oportunidades

necessárias para poderem escolher livremente o tipo de vida que desejam viver. Partindo

desta premissa, como já vimos, é inconcebível imaginar o desenvolvimento dos povos

indígenas sem que se lhes garanta o direito ao território e à utilização dos recursos naturais

respectivos.

Em 1987 Manuela Carneiro da Cunha anotou, com percuciência, que a disputa das terras

indígenas e de suas riquezas é o núcleo da questão indígena hoje no Brasil2345. Sua

                                                          
2341 No tópico sobre o direito indigenista à manutenção da própria cultura no Brasil.
2342 Art. 231.
2343 “Ao se aplicarem a esses povos leis e normas nacionais, deverão ser levados na devida consideração seus
costumes ou seu direito consuetudinário” (Art. 8°, § 1°).
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observação, feita ainda no regime constitucional anterior, revela-se praticamente

atemporal, pois encerra uma verdade que se mantém desde o século XVI até os dias

atuais2346.

Qualquer que seja o modelo de desenvolvimento desejado por uma comunidade indígena

certamente o direito ao território e à utilização dos recursos naturais terá uma importância

capital. Em geral, os índios não vêem as suas terras como um bem econômico, tratando-se,

antes, do seu habitat, no contexto de modelos mais alternativos de desenvolvimento, nos

quais se observa uma forte presença dos elementos culturais originais. Nada impede,

porém, que as terras habitadas por um determinado povo indígena sejam também utilizadas

de forma menos vinculada à sua cultura tradicional, no bojo de modelos de

desenvolvimento mais semelhantes àquele da sociedade majoritária, como, por exemplo,

para a geração de excedentes econômicos visando a aquisição de bens e serviços

incorporados às necessidades dos seus membros por meios de fenômenos de empréstimo

cultural. Não foi à toa, portanto, que, como vimos, Gilberto Azenha incluiu entre as

premissas do etnodesenvolvimento indígena a segurança territorial e a garantia do usufruto

exclusivo dos recursos naturais2347. Sem os seus territórios respectivos a própria existência

dos povos indígenas é ameaçada, pois suas referências culturais ficam em sério risco uma

vez que se ligam diretamente ao meio ambiente, ao seu habitat ancestral, no qual são

fundadas suas crenças, tradições, religiões, artes e costumes2348.

Por tudo isso, como já anotamos em outra ocasião, não seria possível pretender respeitar os

povos indígenas brasileiros e promover a sua preservação como minorias culturais sem que

fossem protegidas as suas terras indígenas, tratando-se, portanto, de um direito

                                                                                                                                                                               
2344 “Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos em
que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as
condições peculiares reconhecidas nesta Lei” (Art. 1°, parágrafo único, grifos nossos).
2345 CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, p. 32.
2346 “A disputa pela posse permanente e pela riqueza das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
constitui o núcleo fundamental da questão indígena no Brasil” (STF, RE 183188/MS, DJ de 14/02/1997 p.
01988, Relator Ministro Celso de Mello).
2347 AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, p. 32.
2348 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 120.
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fundamental que integra o mínimo existencial imprescindível à cultura e à identidade

coletiva daqueles povos2349.

Nesse contexto, cabe analisar, ainda que rapidamente, a evolução histórica do tratamento

jurídico do tema no Brasil2350.

O nosso ordenamento jurídico colonial reconhecia a soberania dos índios sobre os seus

territórios, mas tratou-se de um reconhecimento apenas no plano formal, já que era

ardilosamente violado. Dentre os documentos legais que reconheciam esse direito cabe

citar2351: as Cartas Régias de 30 de julho de 1609 e de 10 de setembro de 1611, de Felipe

III, que afirmava o pleno domínio dos índios em relação aos seus territórios e às terras

alocadas nos aldeamentos; o Regimento das Missões do Estado do Maranhão e Pará, de

01 de dezembro de 1686, que assegura o direito dos índios permanecerem em suas terras; o

Alvará de 01 de abril de 1680, segundo o qual a concessão das sesmarias não desconstituiu

os direitos dos índios sobre suas terras, considerando-os os primários e naturais senhores

delas, com o que deu origem ao instituto do indigenato; a Lei de 06 de julho de 1755,

chamada de Lei Pombalina, a qual reiterou que nas terras dadas em sesmarias eram

reservados os direitos dos índios, mais uma vez mencionados como primários e naturais

senhores das suas terras, reforçando o indigenato; o Diretório dos Índios de 1758.

Aponta a boa doutrina, desde muito, que o indigenato é um título congênito e primário,

independente de legitimação por decorrer do fato de que os índios foram os primeiros a se

                                                          
2349 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, p. 582.
2350 Para o aprofundamento do tema, vide, dentre outros: CUNHA, Manuela Carneiro da. Terra Indígena:
história da doutrina e da legislação. In CUNHA, Manuela Carneiro da (org.). Os direitos do índio: ensaios e
documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 53-101; SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O
renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998, pp. 119-153; MENDES JÚNIOR, João.
Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e politicos. Edição fac-similar. São Paulo: Comissão Pro-
Índio, 1988; ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório dos Índios: um projeto de civilização no Brasil do
Século XVIII. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997; ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito
Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 1996, pp. 342-347; LOBO, Luiz Felipe Bruno. Direito
Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr, 1996, pp. 44-62; TOURINHO NETO,
Fernando da Costa. Os Direitos Originários dos Índios sobre as Terras que Ocupam e suas Conseqüências
Jurídicas. In SANTILLI, Juliana (org.). Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris Editora, 1993, pp. 09-43; SILVA, José Afonso da. Terras Tradicionalmente Ocupadas pelos Índios. In
SANTILLI, Juliana (org.). Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editora, 1993, pp. 45-50. Um estudo monográfico abrangente sobre o tema que merece destaque é: Cunha,
Cláudio Alberto Gusmão. O Atual Regime das Terras Indígenas. Dissertação de Mestrado em Direito do
Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia. Defesa em 19/12/2000.
2351 CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, pp. 58-63.
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estabelecerem nas terras, ao contrário da mera ocupação, que é um título posterior e

adquirido, que depende do preenchimento de requisitos legitimatórios, razão pela qual já se

afirmou que em relação aos índios estabelecidos não há posse a legitimar, mas sim

domínio a reconhecer, decorrente de um direito originário e preliminarmente reservado2352.

O indigenato abarca não só o jus possessionis, mas também o jus possidendi. Assim,

embora até hoje o domínio das terras tradicionalmente ocupadas ainda não tenha sido

transferido aos índios, encontrando-se nas mãos da União, desde a época colonial

reconhece-se que as terras que serviam de habitat aos indígenas a eles pertenciam de

maneira histórica, como um direito pré-existente ao domínio português, estabelecendo uma

espécie de limite às autoridades que delas não podiam livremente dispor.

No período imperial brasileiro a soberania dos índios já não foi mais reconhecida, como

resultado da influência do paradigma de que cada povo deveria constituir-se em um

Estado, porém direitos indígenas sobre as terras continuam sendo formalmente

estabelecidos2353. O maior destaque da legislação daquela época sobre o tema foi, sem

dúvida, a já referida Lei 601, de 18 de setembro de 1850, chamada de Lei de Terras.

Aquele texto tratou das terras devolutas2354 e determinou que fossem reservadas das

mesmas pelo governo as terras necessárias à colonização indígena2355, em uma clara

comprovação de que o Estado ainda fomentava o aldeamento. Segundo entendimento de

João Mendes Júnior, a lei mantinha o reconhecimento do indigenato como fonte de

propriedade indígena em relação às terras que se encontravam ocupadas por hordas

selvagens estáveis, as quais não necessitavam, portanto, de legitimação com base na posse

ou ocupação, pois o que haveria a reconhecer seria o domínio, já que os índios eram os

seus naturais senhores, possuindo um direito originário, congênito, primário,

preliminarmente reservado sobre suas terras2356. O regulamento da Lei de Terras, trazido

pelo Decreto n° 1.318, de 1854, parece ter ido nesse sentido, sobrepondo aldeamentos e

terras imemoriais, ao mencionar que serão reservadas terras devolutas para colonização e

aldeamento de indígenas nos distritos onde existem hordas selvagens2357. O regulamento

                                                          
2352 MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e politicos. Edição fac-
similar. São Paulo: Comissão Pro-Índio, 1988, pp. 58-59.
2353 CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, pp. 63-73.
2354 Art. 3°.
2355 Art. 12.
2356 MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e politicos. Edição fac-
similar. São Paulo: Comissão Pro-Índio, 1988, pp. 55-60.
2357 Art. 72.
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também assegurou que estas terras destinavam-se ao usufruto dos índios, não podendo ser

alienadas enquanto o governo imperial não conceder o pleno gozo delas2358. A Lei de

Terras, embora possa ensejar uma interpretação benéfica aos direitos territoriais indígenas,

na prática terminou provocando-lhes danos. Dispositivos que não permitiam o direito de

posse e ainda exigiam a apresentação de doações de sesmarias ou a compra às províncias

para que fosse registrado o direito sobre terras foram aplicados em relação aos índios,

levando muitas aldeias à extinção já que para aquelas comunidades tais exigências não

eram factíveis2359. Além disso, terras indígenas foram esbulhadas por meio de uma serie de

artifícios2360.

Já na fase republicana, a nossa Constituição de 1891 não se referiu à questão indígena,

apesar dos esforços positivistas já referidos. Cabe relembrar, entretanto, que o artigo 64

daquele texto trouxe um dispositivo que criaria muita polêmica em relação ao tema das

terras indígenas, ao repassar terras devolutas para o domínio dos Estados2361. Como já dito

alhures, conforme boa parte da doutrina as terras indígenas que já haviam sido assim

reconhecidas, demarcadas ou reservadas, não estavam incluídas nas terras devolutas

porque decorriam do indigenato, sendo assim congenitamente reservadas2362; entretanto a

redação pouco clara do texto constitucional terminou permitindo que os novos Estados e

seus municípios reivindicassem o direito de utilizarem livremente as terras indígenas2363.

                                                          
2358 Art. 75.
2359 GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 80-81.
2360 Tais artifícios são descritos em CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e
documentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 69-71.
2361 “Art. 64 – Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios,
cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras,
fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. Parágrafo único – Os próprios nacionais, que
não forem necessários para o serviço da União, passarão ao domínio dos Estados, em cujo território
estiverem situados”.
2362 MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e politicos. Edição fac-
similar. São Paulo: Comissão Pro-Índio, 1988, pp. 61-62. “Convém a observar, que, já sob o império da
Constituição de 1891, afigurava-se impertinente considerar como devolutas as terras ocupadas pelos
silvícolas” (MENDES, Gilmar Ferreira. O domínio da União sobre as terras indígenas: o Parque Nacional
do Xingu. Brasília: MPF, 1988, p. 36).
2363 GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 83. O STF
já decidiu que a primeira constituição republicana não transferiu aos Estados as áreas destinadas a
aldeamentos indígenas, as quais não poderiam ser consideradas terras devolutas ou próprios nacionais não
indispensáveis ao serviço da União, sendo transferidas apenas as terras de aldeamentos extintos antes de 1891
(STF, RE 212.251/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 16-10-1998, p. 18). Anote-se que o Ministro Nelson Jobim,
em voto exarado no julgamento do RE 219.983/SP, externou opinião no sentido de que “Com a Constituição
de 1891, as terras devolutas [que pertenciam à Coroa] todas passaram para os Estados, e as terras ocupadas
pelos índios eram tratadas como tal”.
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Pouco depois, a legislação que dispôs sobre o Serviço de Proteção aos Índios – SPI2364

previu que o Governo Federal, sempre que necessário, manteria entendimentos com os

governos dos Estados e Municípios para que estes cedessem terras devolutas necessárias às

povoações indígenas, as quais correspondiam aos aldeamentos extintos. Quanto aos

aldeamentos ainda à época existentes, a citada legislação não mencionava ser necessário

negociar com governos locais a cessão de terras, o que denota o entendimento de que

aquelas glebas eram tidas como devolutas e não haviam sido repassadas aos Estados pela

Constituição de 18912365. A legislação que criou o SPI previu, ainda, dentre as atribuições

daquele órgão as seguintes: a) por em prática os meios mais eficazes para evitar que os

civilizados invadam terras dos índios e reciprocamente; b) promover sempre que possível e

pelos meios legais a restituição dos terrenos que tenham sido usurpados dos índios2366.

Havia previsão, ainda, quanto à demarcação das terras ocupadas pelos índios, as quais

eram destinadas ao seu usufruto exclusivo, sendo nulos o seu arrendamento ou

alienação2367. Outras medidas destinadas à proteção da posse dos índios em relação às suas

terras foram objeto do Decreto n° 5.484, de 27 de junho de 19282368.

Em 1934, pela primeira vez a questão das terras indígenas foi tratada em uma Constituição

Brasileira. O artigo 129 daquele texto garantia o respeito à posse das terras dos silvícolas

que nelas se achem permanentemente localizados, sendo vedado aliená-las. A partir daí, se

alguma dúvida, embora infundada, ainda porventura existia no regime constitucional

anterior, firmou-se a certeza absoluta quanto ao fato de que as terras indígenas não podem

ser confundidas com as terras devolutas2369. Vale lembrar que Pontes de Miranda defendeu

que desde a Constituição de 1934 os indígenas tiveram assegurado constitucionalmente o

ius possidendi coletivo das terras por eles ocupadas, como resultado do ato-fato da posse

em caráter permanente, e que só não se chamou essa situação de propriedade para não

alargar ou deformar o conceito de propriedade, assinalando ainda que competia ao Estado

                                                          
2364 Decreto nº 8.072, de 20 de junho de 1910 e Decreto nº 9.214, de 15 de dezembro de 1911.
2365 CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, pp. 75-76.
2366 Art. 2°, §§ 3° e 12 do Decreto nº 8.072, de 20 de junho de 1910 e do Decreto nº 9.214, de 15 de
dezembro de 1911..
2367 Artigos 4°, 6°, 7°, 8° e 9° do Decreto nº 8.072, de 20 de junho de 1910.
2368 Artigos 8° a 10°. Cf. CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São
Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 80.
2369 “Mas, ainda que pairasse dúvida sobre a situação jurídica das terras ocupadas pelos silvícolas, na
vigência da Constituição de 1891, a Constituição de 1934 (e as Cartas de 1937, 1946 e de 1967-69) acabaria
por afastá-la de forma inequívoca e inquestionável. Parece evidente que a cláusula de garantia contida nas
diversas disposições constitucionais é incompatível com o regime das terras devolutas” (MENDES, Gilmar
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promover a evolução dessa propriedade coletiva para a propriedade individual à medida

que os laços grupais ou tribais fossem se afrouxando2370.

Dois anos depois, o Decreto n° 736, de 06 de abril de 1936, encarregou o Serviço de

Proteção ao Índio de impedir que as terras habitadas pelos silvícolas sejam tratadas como

se devolutas fossem, para o que deveriam ser demarcadas, fazendo respeitar, garantir,

reconhecer e legalizar a posse indígena pelos governos estaduais e municipais, bem como

pelos particulares2371. Além disso: a) previu que a proteção, a assistência, a defesa e o

amparo aos índios deveriam ser prestados na própria terra por eles habitadas, salvo

hipóteses de afastamentos por enchentes, secas, epidemias ou outras calamidades ou

motivos justificáveis2372; b) pretendeu garantir a posse das terras habitadas pelos índios

como condição indispensável e básica de sua tranqüilidade e de seu desenvolvimento

futuro2373; c) buscou impedir, pelos meios legais, que funcionários do SPI ou qualquer

particular, leigo ou religioso, se tornassem parceiros ou possuidores dos bens ou das terras

indígenas2374; d) determinou que o SPI promovesse os atos necessários para  que fossem

respeitadas as posses dos índios já reconhecidas pela Lei de Terras ou outras posteriores,

mesmo em e tratando de aldeamentos extintos, provando que não se justifica que os índios

ou seus descendentes sejam espoliados de suas terras mesmo que os governos tenham

deixado de administrar ou superintender os aldeamentos ou estabelecimentos2375; e)

afirmou que ninguém poderia construir ou fazer benfeitorias em terras indígenas para gozo

ou lucro próprio, sob pena de aplicação da parte final do artigo 547 do Código Civil então

vigente, que determinava a reposição das coisas em seu estado anterior e a reparação dos

danos causados2376; f) estipulou que todos os imóveis construídos em terras indígenas, bem

como os bens móveis e semoventes nelas existentes ou introduzidos seriam considerados

de propriedade da comunidade indígena habitante daquelas terras2377. O Decreto

                                                                                                                                                                               
Ferreira. O domínio da União sobre as terras indígenas: o Parque Nacional do Xingu. Brasília: MPF, 1988,
p. 36. Vide, ainda sobre o tema, na mesma obra, pp. 65-74).
2370 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XII. 4ª edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1983, pp. 449/450.
2371 Art. 3°, “a”.
2372 Art. 2°, caput.
2373 Art. 2°, “b”.
2374 Art. 2°, “g”.
2375 Art. 3°, “c”.
2376 Art. 41. O artigo 547 do antigo Código Civil dispunha: “Aquele que semeia,  planta ou edifica em terreno
alheio perde, em proveito do  proprietário, as sementes, plantas e construções, mas tem direito à indenização.
Não o terá, porém, se procedeu de má-fé, caso em que poderá ser constrangido a repor as coisas no estado
anterior e a pagar os prejuízos”.
2377 Art. 42.
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considerava como sendo terras indígenas2378: a) aquelas nas quais à época os índios viviam

e que já primariamente habitavam; b) aquelas que os índios à época habitavam e eram

necessárias ao meio de vida compatível com seu estado social, utilizadas para caça, pesca,

indústria extrativa, lavoura ou criação; c) aquelas que já houvessem sido ou viessem a ser

reservadas para o uso dos índios, ou fossem reconhecidas como de sua propriedade a

qualquer título. Como se nota, o Decreto trouxe princípios que depois seriam incorporados

ao direito indigenista brasileiro no plano constitucional e infraconstitucional, inclusive no

Estatuto do Índio2379.

A Carta Constitucional de 1937 previu que seria respeitada aos silvícolas a posse das terras

em que se achem localizados em caráter permanente, vedando-lhes, mais uma vez, a

possibilidade de aliená-las2380. Disposição de conteúdo praticamente idêntico foi veiculada

pela Constituição de 19462381. Já a Carta de 1967 inovou substancialmente na questão: as

terras ocupadas pelos silvícolas foram expressamente incluídas dentre os bens da

União2382, sendo-lhes assegurada não só a sua posse permanente como, ainda, o direito ao

usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes2383.

A Lei 5.371, de 05 de dezembro em 1967, extinguiu o Serviço de Proteção ao Índio e criou

um novo órgão para tratar da questão indígena, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

Dentre os princípios da política indigenista a ser implementada pelo órgão consta o da

garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos

naturais e de todas as utilidades nela existentes2384.

A Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro 1969, de sua vez, manteve as premissas

básicas até então conhecidas, prevendo a inclusão das terras ocupadas pelos silvícolas entre

os bens da União2385, a sua inalienabilidade e o direito indígena à sua posse permanente e

ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes2386.

Mas foi além, aprimorando a disciplina constitucional daquelas glebas ao determinar que

                                                          
2378 Art. 2°, “g”, 1, 2 e 3.
2379 CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1987, p. 80.
2380 Art. 154.
2381 Art. 216: “Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados,
com a condição de não a transferirem”.
2382 Art. 4°, IV.
2383 Art. 186.
2384 Art. 1°, I, “b”.
2385 Art. 4°, IV.
2386 Art. 198, caput.
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ficavam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que

tivessem por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas,

sem que tal nulidade e extinção pudesse dar aos ocupantes direito a qualquer ação ou

indenização contra a União e a Fundação Nacional do Índio2387. Esta última passou, dessa

forma, a ter status constitucional.

Alguns anos mais tarde a Lei n° 6.001/1973 dispôs longamente sobre as terras indígenas.

Dentre as obrigações da União, dos Estados e dos Municípios, bem como dos órgãos das

respectivas administrações indiretas, voltadas à proteção das comunidades indígenas e à

preservação dos seus direitos fez constar: a) garantir aos índios a permanência voluntária

no seu habitat, proporcionando-lhes ali os recursos para seu desenvolvimento e

progresso2388; e b) garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da

Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao

usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras

existentes2389. Além disso, disciplinou longamente as terras indígenas, dedicando-lhes todo

o Título III2390. Foram consideradas terras indígenas três tipos distintos de glebas2391: a) as

terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referiam os artigos 4º, IV, e 198, da

Constituição então vigente2392; b) as áreas reservadas, estabelecidas pela União em

qualquer parte do território nacional, sendo destinadas à posse e ocupação pelos índios,

para que possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utilização

das riquezas naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais, sendo

organizadas sob a forma de reserva indígena, parque indígena ou colônia agrícola

indígena2393; c) as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas2394.

Embora o Estatuto do Índio efetivamente preveja estes tipos de terras indígenas, tais

disposições, na prática, não possuem maior repercussão. A reserva indígena é uma área

destinada a servir de habitat a um grupo indígena, com os meios suficientes à sua

subsistência2395. Parque indígena, de sua vez, é a área contida em terra na posse de índios,

cujo grau de integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos

                                                          
2387 Artigo 198, §§ 1° e 2°.
2388 Art. 2º, V.
2389 Art. 2º, IX.
2390 Artigos 17 a 38.
2391 Artigo 17, I, II e III.
2392 Artigos 22 a 25 do Estatuto do Índio.
2393 Artigos 26 a 31 do Estatuto do Índio.
2394 Artigos 32 e 33 do Estatuto do Índio.
2395 Art. 27.



603

da União, em que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da

região2396. Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração agropecuária,

administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e

membros da comunidade nacional2397. Além disso, foi prevista a figura do território

federal indígena, que seria a unidade administrativa subordinada à União, instituída em

região na qual pelo menos um terço da população seja formado por índios2398. Conforme

Carlos Frederico Marés Filho, existe uma certa confusão conceitual sobre as denominadas

reservas indígenas, tendo em conta que esse nome termina sendo utilizado para se referir a

qualquer terra indígena, mesmo que seja de ocupação tradicional, ao mesmo passo em que

as demais categorias seriam meros nomes, sem maior repercussão jurídica2399. Por tudo

isso, na prática as terras de ocupação tradicional constituem a principal espécie de terra

indígena centralizando praticamente todas as discussões.

O Estatuto do Índio, dentre outras disposições, em relação às terras indígenas: a) proibiu a

possibilidade de serem objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que

restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas2400;

b) vedou nessas áreas a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades

indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade

agropecuária ou extrativa2401; c) determinou a sua demarcação administrativa de acordo

com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo2402, devendo ser concluída no

prazo de cinco anos2403; d) estipulou a hipótese de intervenção da União quando presentes

certos motivos ali enumerados, sendo determinada essa providência por decreto do

Presidente da República2404; e) dispôs que as terras espontânea e definitivamente

abandonadas por comunidade indígena ou grupo tribal reverterão, por proposta do órgão

federal de assistência ao índio e mediante ato declaratório do Poder Executivo, à posse e ao

domínio pleno da União2405; f) previu diversos mecanismos de defesa através de medidas

judiciais e extrajudiciais, levadas a cabo pela FUNAI, pelas Forças Armadas e Auxiliares,

                                                          
2396 Art. 28.
2397 Art. 29.
2398 Art. 30.
2399 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 130-131.
2400 Art. 18, caput.
2401 Art. 18, § 1º.
2402 Art. 19, §§ 1º e 2º.
2403 Art. 65.
2404 Art. 20, §§ 1º a 5º.
2405 Art. 21.
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pela Polícia Federal, pela União, pelo Ministério Público Federal e pelos próprios grupos

tribais ou comunidades indígenas2406; g) declarou que são inusucapíveis e que sobre elas

não poderá recair desapropriação, salvo em hipótese da intervenção ali prevista2407; h)

incluiu as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas e o

usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras

ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas dentre

os bens do Patrimônio Indígena2408; i) estabeleceu que as riquezas do solo, nas áreas

indígenas, somente pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade

o exercício da garimpagem, faiscação e cata das áreas referidas2409; j) afirmou que a

exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos índios, ou do domínio da

União, mas na posse de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da legislação vigente,

observado o disposto naquela Lei2410; k) estatuiu que nessa mesma exploração a

participação no resultado, as indenizações e a renda devida pela ocupação do terreno,

reverterão em benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena2411; l)

condicionou, na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem-estar dos

silvícolas, a autorização de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, ao prévio

entendimento com o órgão de assistência ao índio2412; m) vinculou o corte de madeira nas

florestas indígenas consideradas em regime de preservação permanente à existência de

programas ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas na exploração

agropecuária, na indústria ou no reflorestamento2413.

Mas não foi só. O Estatuto do Índio ainda declarou a nulidade e a extinção dos efeitos

jurídicos dos atos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a

ocupação das terras habitadas pelos índios ou comunidades indígenas2414, inclusive no que

concerne às terras que tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas

em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular2415. Previu também que ninguém terá

direito a ação ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao índio ou os

silvícolas em virtude dessa mencionada nulidade e extinção, ou de suas conseqüências

                                                          
2406 Artigos 34 a 37.
2407 Art. 38.
2408 Art. 39, I e II.
2409 Art. 44.
2410 Art. 45.
2411 Art. 45, § 1º.
2412 Art. 45, § 2º.
2413 Art. 46.
2414 Art. 62.
2415 Art. 62, § 1º.
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econômicas2416. Porém, em uma infeliz disposição permitiu, em caráter excepcional e a

juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao índio, a continuação, por prazo

razoável dos efeitos dos contratos de arrendamento em vigor na data daquela Lei, desde

que a sua extinção acarrete graves conseqüências sociais2417.

Embora existam discussões doutrinárias em relação à situação jurídica do Estatuto do Índio

e de alguns dos seus dispositivos, girando em torno da sua inconstitucionalidade frente à

Constituição à época vigente ou da sua não recepção total ou parcial pela atual Lei Maior,

no geral o texto trouxe avanços em relação ao tema das terras indígenas, ainda que, como

vimos, certas figuras ali previstas não tenham qualquer repercussão.

A Constituição de 1988 representa um grande marco na história dos direitos territoriais

indígenas no Brasil, não só por reconhecer aos índios os direitos originários às terras

tradicionalmente ocupadas, de forma a consagrar o indigenato, como, também, por ter

disciplinado longamente seu regime jurídico. A proteção das terras indígenas, além de ter

sido aperfeiçoada em seu conteúdo, foi alçada ao nível constitucional em sua forma.

Essa preocupação é coerente com o sistema constitucional adotado. De nada adiantaria um

discurso de abandono dos propósitos assimilacionistas e de adoção da alteridade, através

da afirmação expressa do reconhecimento da organização social, costumes, línguas,

crenças e tradições indígenas, se o espaço físico necessário ao pleno desenvolvimento

desses direitos não fosse garantido. O respeito aos povos indígenas brasileiros e a sua

preservação enquanto minorias culturais não serão possíveis sem essa providência, até

porque a cultura se expressa e se desenvolve através de manifestações que têm como

referência um dado território e as suas características físicas, climáticas, ambientais, assim

como a sua importância para as artes, a religiosidade, as crenças e as tradições de um povo.

Dessa maneira, garantir as terras necessárias à sobrevivência dos grupos indígenas é parte

imprescindível – embora insuficiente se isoladamente considerada2418 – para a própria

preservação da cultura dessas minorias brasileiras. Trata-se de um direito fundamental

vinculado não só à questão da moradia, mas também e principalmente à noção de habitat e

à identidade coletiva desses grupos, considerando que a privação da terra é fator

                                                          
2416 Art. 62, § 2º.
2417 Art. 62, § 3º.
2418 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1308.
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determinante para a sua fragilização e que pode levar ao seu desaparecimento. A terra,

assim, é entendida pelos índios como o território no qual vivem, não como uma

mercadoria, um instrumento de especulação econômica ou um bem voltado à geração de

riqueza. Por isso, como já adiantado retro, o direito à terra integra o mínimo existencial dos

povos indígenas. Ao mesmo tempo, a sua violação fere também o direito de todo o povo

brasileiro à preservação do patrimônio cultural (artigos 215 e 216).

Nota-se, sem maior esforço, que este tipo de relação com as terras é substancialmente

diverso do que ocorre com os integrantes da sociedade não-índia, razão pela qual se pode

falar em território étnico indígena. Saliente-se que embora o constituinte tenha evitado

mencionar a palavra território, esse tipo de temor, como já vimos, é infundado, diante da

ausência de qualquer ameaça à soberania nacional. Nesse sentido, Luiz Felipe Bruno Lobo

aponta, com razão, que a declaração de que as terras indígenas constituem verdadeiros

territórios não afeta o Estado brasileiro, e que o Brasil é um Estado multinacional e

multiterritorial, no qual as nações indígenas habitam seus territórios sem qualquer prejuízo

para a soberania nacional dominante2419. Vale lembrar ainda que, embora com uma

conotação específica, o Estatuto do Índio trouxe a previsão da instituição de territórios

federais indígenas, sem que isso tenha causado qualquer problema ou dúvida em relação à

soberania2420. Como se não bastasse, até mesmo a jurisprudência já utiliza a expressão

território indígena2421.

Diante do quanto acima exposto, pode-se concluir que o detalhamento constitucional do

regime jurídico das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, trazido pelos artigos 20,

                                                          
2419 LOBO, Luiz Felipe Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr,
1996, p. 47.
2420 Art. 30.
2421 No Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, a ementa do conflito de competência nº 39.389 - MT
(2003/0101829-0), Relatora Ministra Laurita Vaz, 3ª seção, julgamento de 10/03/2004, mencionou a prática
de crimes em razão de conflito pela posse de território indígena. No Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
vide: Apelação Cível n° 2000.01.00.096900-1/AC, Quinta Turma, decisão de 23/04/2007, DJ de 17/05/2007
p. 55, Relator Desembargador Federal João Batista Moreira; Agravo de Instrumento n° 1999.01.00.018055-
9/AC, Quinta Turma, decisão de 23/04/2007, DJ de 17/05/2007 p. 48, Relator Desembargador Federal João
Batista Moreira; Apelação Cível n° 1997.01.00.023962-6/MT, Terceira Turma Suplementar, decisão de
25/11/2004, DJ de 16/12/2004 p. 88, Relator Juiz Federal Wilson Alves de Souza (convocado); Apelação
Cível n° 9001143652/MT, Quarta Turma, decisão de 24/06/1998, DJ de 17/08/1998 p. 116, Relator Juiz
Mário César Ribeiro, segundo a qual “O território indígena é constituído não só pela área efetivamente
ocupada pelo grupo tribal, isto é, a que circunda a aldeia e as roças, mas também as imprescindíveis à
conservação de sua identidade étnico-cultural”; Mandado de Segurança n° 8901246163/DF, Primeira Seção,
decisão de 23/04/1990, DJ de 21/05/1990 p. 10266, Relator Juiz Jirair Aram Meguerian. Já no Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, vide: Agravo de Instrumento n° 2007.04.00.036538-0/SC, Terceira Turma,
documento TRF400170991, decisão de 09/09/2008, D.E. de 24/09/2008, Relatora Maria Lúcia Luz Leiria;
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XI, 22, XIV, 49, XVI, 176, § 1°, 231, caput e §§ 1° a 7°, todos da parte dogmática, além do

artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é uma preocupação que se

justifica pela sua íntima relação com a liberdade e a sobrevivência física e cultural das

comunidades indígenas, tratando-se de um conjunto de direitos subjetivos públicos que tem

como objetivo assegurar a própria continuidade histórica dessas comunidades culturais.

A construção desse regramento constitucional não foi tarefa fácil na Assembléia

Constituinte, tendo ocorrido sérias resistências dos opositores da causa indígena, os quais

incluem desde aqueles que temem a possibilidade de ser deflagrado um processo político

de independência e de constituição de Estados indígenas, o que, como vimos, não tem o

menor fundamento, àqueles que têm os seus interesses econômicos contrariados pelos

direitos territoriais coletivos daqueles povos a partir do momento em que são criados

entraves jurídicos para a posse e a exploração dos recursos naturais de terras indígenas por

parte de terceiros não índios2422.

Cabe anotar que a vitória indígena nos trabalhos constituintes acerca da afirmação dos seus

direitos territoriais tem uma carga de legitimidade muito forte, especialmente considerando

que os dados disponíveis indicam que a maior parcela do povo brasileiro apóia o texto

constitucional. Na já mencionada pesquisa realizada pelo Instituto Socioambiental e pelo

IBOPE em fevereiro de 2000, 64% dos entrevistados se manifestaram no sentido de que a

quantidade atual de terras indígenas, a qual é estimada em cerca de 11% do território

nacional, é adequada ou pouca, contra apenas 22% que entenderam se tratar de muita terra

e 10 que não souberam ou não quiseram opinar2423. Além disso, 70% respondeu que os

índios deveriam continuar a ter o direito sobre as suas terras em oposição a 24% que

defendem que eles deveriam perder o direito sobre as terras e 6% que não sabia ou não

quis opinar2424. Finalmente, indagados sobre qual seria o maior problema que afeta os

                                                                                                                                                                               
Apelação Cível n° 9604425498/PR, Terceira Turma, decisão de 05/08/1999, documento TRF400073136, DJ
de 08/09/1999, Relator Sérgio Renato Tejada Garcia.
2422 Sobre os embates acerca dos direitos indígenas na constituinte, vide, dentre outros: LACERDA, Rosane.
A participação indígena no processo constituinte. In Caderno Constituição & democracia, n° 20, Brasília,
UnB/SindjusDF, março de 2008, pp. 16-17; LACERDA, Rosane. Os Povos Indígenas e a Constituinte.
Disponível em http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/comissoes/clp/seminario-
constituicao-20-anos/, acesso em 13/12/2008; EVANGELISTA, Carlos Augusto Valle. Direitos Indígenas: o
debate na Constituinte de 1998. Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-graduação em
História Social, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de
Janeiro: UFRJ/IFICS, 2004, disponível em www.cipedya.com/web/FileDownload.aspx?IDFile=149151,
acesso em 14/12/2008.
2423 SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, pp. 67-68.
2424 SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, pp. 69-70.
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índios atualmente, a ampla maioria dos entrevistados afirmou se tratar da invasão de terras

indígenas pelos brancos, dentre treze respostas possíveis2425.

3.4.3.4.1. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios

O cerne do detalhamento constitucional dos direitos coletivos territoriais indígenas é o

artigo 231, o qual disciplina as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as quais

consubstanciam a principal espécie do gênero terras indígenas. Como já referido retro, as

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios constituem a principal espécie de terra

indígena, posto que as demais não possuem maior repercussão. Apesar disso, dentre as

disposições do artigo 231 os parágrafos 3°, 5° e 7°, em tese, possuem um alcance mais

amplo e são teoricamente aplicáveis também às demais espécies de terras indígenas2426.

3.4.3.4.1.1. Conceito constitucional

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são uma espécie de terra indígena, o que

significa dizer que nem toda terra indígena é necessariamente de ocupação tradicional. É

possível, por exemplo, a aquisição pelos índios de glebas por meio de contrato de compra e

venda regido pelo direito civil comum. A constituição menciona terras tradicionalmente

ocupadas. Logo, é preciso ocupação tradicional, a qual se relaciona com os quatro

requisitos do § 1° do artigo 231. A tradicionalidade de uma ocupação carrega em si a idéia

de alguma temporariedade. Como vimos acima, as tradições indígenas são transmitidas de

uma geração a outra, o que permite concluir que a ocupação tradicional envolve uma

maneira própria de relação com a terra que atravessa gerações.

O que a Constituição não exige, de forma alguma, é a imemorialidade da ocupação, ou

seja, a presença indígena contínua desde épocas tão remotas que se perdem na memória. A

                                                          
2425 SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, pp. 71-74.
2426 Também o inciso XVI do artigo 49 e o artigo 176, § 1°, em tese, são aplicáveis a todas as terras
indígenas, sejam elas tradicionais ou não.
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ocupação imemorial indígena contínua, sempre que ainda se fizer presente, implicará em

ocupação tradicional, mas nem toda ocupação tradicional precisa ser imemorial.

Por outro lado, o fato de ter havido ocupação indígena em um passado bastante remoto não

gera, por si só, a natureza de terra tradicional indígena. A conclusão contrária seria

absurda, tendo em vista que, como o território brasileiro era habitado exclusivamente pelos

índios antes da chegada dos portugueses, o tornaria integralmente indígena, negando,

assim, a realidade histórica e atual. Essa tese, juridicamente infundada, é conhecida como

síndrome de Copacabana, e é menos utilizada pelos defensores dos direitos indígenas do

que pelos seus opositores, os quais procuram deliberadamente disseminar o temor de que

os direitos territoriais coletivos daqueles povos terminarão por fazer com que todas as

áreas do país sejam caracterizadas como terras tradicionais indígenas2427. É necessário

identificar, caso a caso, através de estudo antropológico, se a ocupação indígena tem ou

não as características temporais adequadas para ser caracterizada como tradicional. As

terras cujas ocupações foram tão remotas que não mais podem ser incluídas na categoria de

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios podem caracterizar uma outra espécie, a de

terras não propriamente indígenas. Segundo Aurélio Veiga Rios, devem ser entendidas

como terras não propriamente indígenas aquelas nas quais não há uma ocupação marcante

ou reivindicação dos índios, mesmo que em algum momento do passado tenha sido

evidente a presença indígena na área. Segundo o autor citado essas terras podem ser

adquiridas na forma do direito civil para solucionar novas demandas ou pressões

econômicas e sociais de forma pacífica2428.

Em nosso entendimento a Constituição não exige como requisito da ocupação tradicional

que a terra estivesse na posse dos índios na data da sua promulgação2429. Não há essa

                                                          
2427 O Ministro Cordeiro Guerra, em voto no Supremo Tribunal Federal no MS 20.234-3/MT, deixou
registrado seu entendimento no sentido de que o § 1° do artigo 198 da Constituição de 1969 (“Ficam
declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o
domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas”) “só pode ser aplicado nos casos em que
as terras sejam efetivamente habitadas pelos silvícolas, pois, de outro modo, nós poderíamos até confiscar
todas as terras de Copacabana ou Jacarepaguá, porque já foram ocupadas pelos Tamoios”. O Ministro Marco
Aurélio, no RE 219.983 consignou que a Constituição de 1988 não poderia tornar todo o Rio de Janeiro área
indígena.
2428 Sobre o tema, vide: RIOS, Aurélio Veiga. Terras Indígenas no Brasil: definição, reconhecimento e novas
formas de aquisição. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da
tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, p. 77. Como
veremos adiante, podem ser adquiridas como forma de compensação nos casos excepcionais em que seja
impossível em termos fáticos devolver as terras tradicionais das comunidades indígenas removidas.
2429 Embora não haja um entendimento conclusivo do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, alguns
Ministros se pronunciaram em sentido contrário, por exemplo, no RE 219.983/SP, o qual foi um dos dois
precedentes que originaram a súmula 650 daquela Corte. Os ministros Marco Aurélio, que foi o relator desse
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exigência expressa, e nem poderia haver. Vincular o conceito de terras tradicionalmente

ocupadas à posse indígena em 1988 é um grave equívoco. Em primeiro lugar porque o

conceito de posse civil não é aplicável a essas comunidades, como veremos adiante. Ainda

que assim não fosse, a prova de uma posse civil em data certa e determinada, no caso o dia

05 de outubro de 1988, poderia ser, no mais das vezes, impossível de ser feita pelas

comunidades indígenas, o que solaparia os seus direitos por meio de uma interpretação

tortuosa e inconstitucional, especialmente no que concerne aos povos indígenas em

isolamento, que não possuem contato com a sociedade envolvente. É certo que se a terra já

estava sob ocupação indígena desde a data da promulgação da Constituição, teremos um

bom indicador da tradicionalidade. Além disso, como já mencionado acima, na hipótese da

posse indígena atual ser também imemorial tratar-se-á, sem dúvida, de terra

tradicionalmente ocupada. Ao mesmo tempo, não se pode afastar a possibilidade de que

em 05 de outubro de 1988 houvesse glebas na posse indígena por razões outras que não a

ocupação tradicional ou a posse imemorial. E, no nosso entendimento, uma ocupação

relativamente recente, não imemorial, de uma gleba, mesmo que adquirida na forma do

direito civil comum, com o passar do tempo pode se tornar tradicional.

A utilização de uma terra por uma comunidade indígena durante um longo período pode ter

como resultado a sua tradicionalização. Ao nosso ver, essa é uma forma especial de

aquisição de propriedade da União, que pode ser chamada de usucapião constitucional

especial indígena, o qual ocorre quando uma coletividade indígena utiliza uma gleba por

longo tempo, tornando-a tradicional e fazendo com que a propriedade seja transmitida à

União. Essa forma de usucapião não possui um tempo constitucionalmente determinado, e

a sua prova dependerá de laudo antropológico. Não será possível esse usucapião,

entretanto, naqueles casos nos quais o domínio da terra for adquirido pela comunidade

indígena nos moldes do direito civil. Em tais situações a utilização da terra por longo

período não resulta no usucapião constitucional especial indígena, pois seria ofensivo à

autodeterminação indígena e ao princípio da sua máxima proteção retirar dos povos

indígenas um domínio que já possui. De outro lado, não custa salientar, ainda, que se um

índio utilizar individualmente uma terra pode adquiri-la por usucapião especial indígena,

                                                                                                                                                                               
julgado, Nelson Jobim e Carlos Velloso foram explícitos quanto à exigência de posse atual. O primeiro
consignou no seu voto que há na Constituição, em relação às terras tradicionalmente ocupadas por índios, “a
demonstração inequívoca de se haver preservado a situação concreta por ela apanhada” (o inteiro teor desse e
dos votos dos demais ministros citados está disponível em
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=219983&classe=RE, acesso em
24/12/2008).
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de natureza legal2430, em seu nome, o que também não se confunde com a hipótese de

usucapião constitucional especial indígena.

Dessa maneira, uma área que entrou na posse indígena em 04 de outubro de 1988 pode não

ter nada de tradicional. De outro lado, é possível indagar se uma área cuja posse foi

transferida aos índios em 06 de outubro de 1988 já ensejar ou não uma ocupação que se

caracteriza como tradicional.

Importante frisar, ainda, que muitas áreas se encontravam na posse de terceiros na data da

promulgação da Constituição devido a violências e espoliações cometidas contra os índios.

Nesse ponto, não se pode olvidar que a Constituição afirmou, no § 6° do seu artigo 231,

que são nulos e extintos os atos de uso, domínio ou posse que sejam incidentes sobre terras

tradicionalmente ocupadas pelos índios. Aqui se trata de posse no conceito civilista

comum, já que a Lei Maior se dirige nessa passagem aos não índios. Esse raciocínio é

agasalhado ainda pela menção à posse permanente dos índios sobre as terras que

tradicionalmente ocupam, determinada pelo § 3° do mesmo artigo 231, bem como pela

imprescritibilidade dos direitos indígenas, garantido pelo § 4°, também do mesmo

dispositivo. Logo, esses dispositivos deixam claro que o fato de alguém, não índio, estar

na posse de uma terra, em qualquer tempo, não afasta a ocupação tradicional indígena.

Isso se aplica não só em relação às posses dos não índios sobre terras tradicionais

indígenas que existiam em 05 de outubro de 1988, mas, também, àquelas que ocorrerem

posteriormente ou que venham a ocorrer no futuro.

A retirada forçada, violenta ou ardilosa dos índios das suas terras não lhes retira a

tradicionalidade, nem legitima títulos de propriedade derivados desse ato. Inconstitucional

sob o prisma jurídico, assim, ao nosso sentir, defender a necessidade da constatação da

posse indígena na data de promulgação da constituição como requisito necessário à

caracterização da ocupação tradicional, já que esta interpretação culminaria por legitimar

os históricos esbulhos sofridos pelos índios, retirando a possibilidade de recuperação de

terras que lhes foram tomadas pelas mais diversas formas de violência, desde a força bruta

                                                          
2430 Consoante previsto no Estatuto do Índio: “Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio,
por dez anos consecutivos, trecho de terra inferior a cinqüenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União, ocupadas por grupos
tribais, às áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal”.
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até as artimanhas jurídicas, apenas pelo fato das mesmas estarem, por isso mesmo, nas

mãos de terceiros naquela determinada data2431.

São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, conforme o § 1° do artigo 231: a) as por

eles habitadas em caráter permanente; b) as utilizadas para suas atividades produtivas; c)

as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar; e

d) as necessárias a sua reprodução física e cultural. No nosso entendimento, basta que a

gleba em questão preencha um dos requisitos acima para que possa ser caracterizada como

terra tradicional2432. Ademais, por expressa determinação constitucional, a compreensão de

cada um desses requisitos deve ser realizada segundo os usos, costumes e tradições

indígenas. Dessa maneira, por exemplo, as noções constitucionais de habitação

permanente, atividade produtiva, preservação, bem-estar, reprodução física e cultural,

devem ser compreendidas a partir da cultura índia, e não à luz do entendimento do direito

civil da sociedade majoritária2433. Encontra-se aqui uma clara manifestação de abertura

constitucional2434. Além do mais, na prática, o preenchimento desses requisitos, bem como

a existência ou não de ocupação tradicional, deverá ser objeto de estudo em laudo

antropológico específico. Isso não impede, entretanto, que algumas observações já possam

ser feitas sobre o tema.

Habitação permanente não deve ser lido como moradia permanente, pois, a princípio,

especialmente quando se trata de grupos indígenas, habitação revela um conteúdo mais

amplo do que moradia. Esta última é abrangida por aquela, mas pode haver habitação sem

que haja moradia2435. É preciso considerar tribos nômades, com moradia sazonal ou

perambulação. Uma interpretação estreita de habitação, no sentido restrito de moradia,

                                                          
2431 O Ministro Néri da Silveira, em voto proferido na Ação Cível Originária 323, julgada pelo Supremo
Tribunal Federal, que cuidava da nulidade de títulos dominiais expedidos pelo Estado de Minas Gerais que
incidiam sobre áreas de terras tradicionais dos índios Krenak registrou: “Tratava-se de terras ocupadas por
índios ao longo do tempo e se houve remoção, como ficou demonstrado nos autos, de forma violenta, isso
não as descaracterizou como terras de índios”. No mesmo sentido, o Ministro Ilmar Galvão consignou em
voto no julgamento ainda não finalizado da ACO 469-RS, naquela mesma corte, que a retirada compulsória
ou expulsão dos índios não descaracteriza uma terra tradicionalmente ocupada por índios, nem acarreta a
transferência do domínio da área para os Estados.
2432 Em sentido contrário, José Afonso da Silva entende que as quatro condições são “todas necessárias e
nenhuma suficiente sozinha” (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo:
Malheiros Editores, 2005, p. 866).
2433 No mesmo sentido: SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo:
Malheiros Editores, 2005, p. 866.
2434 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1308.
2435 Não se trata aqui, dos conceitos de direito à moradia ou de direito à habitação, normalmente utilizados
como sinônimos.
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seria praticamente exigir o aldeamento dos índios, o que poderia violar seriamente as suas

características culturais. Além disso, cemitérios ou lugares sagrados, por exemplo, ainda

que distantes dos imóveis destinados à moradia propriamente dita, devem ser considerados

locais habitados pelos índios de maneira tradicional e permanente.

A expressão terras habitadas em caráter permanente, também remete, assim como ocorre

com a ocupação tradicional, à idéia de alguma temporariedade2436, que, ao nosso ver, pode

ser relacionada a fatos do presente ou do passado. É fácil concluir que uma gleba na qual

atualmente uma comunidade indígena habita, com intenção de permanência, preenche o

requisito constitucional. Porém, a área da qual foi expulsa uma comunidade, por exemplo,

não perde a natureza de terra de habitação permanente indígena. Ou seja, uma habitação

pretérita ainda repercute no presente. Isso porque, é preciso lembrar mais uma vez, o § 6°

do artigo 231 da Constituição Federal de 1988 afirma a nulidade dos atos que tenham por

objeto a ocupação, o domínio ou a posse de terras tradicionalmente ocupadas por índios, o

que permite a hipótese da terra de habitação permanente estar momentaneamente em mãos

de terceiros. Essa afirmação é, também, reforçada pelo § 3° do mesmo dispositivo, que

determina que cabe aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do

solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras tradicionalmente por eles ocupadas, bem

como pelo § 4°, ainda do artigo 231, segundo o qual tais glebas são inalienáveis e

indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. A conclusão contrária, além de

francamente inconstitucional, levaria a uma injustiça ímpar, pois bastariam atos de

violência e esbulho para descaracterizar uma terra tradicional indígena. O ponto de vista

aqui defendido, importante anotar apesar de óbvio, não sustenta juridicamente a já citada

síndrome de Copacabana. A Constituição, como já afirmamos, não determina que todas as

glebas nas quais em tempos bastante remotos ou imemoriais havia presença indígena

devem ser entendidas atualmente como terras tradicionais indígenas. Assim, não se pode

confundir habitação imemorial, de resto não mencionada pela Constituição em nenhum

dispositivo, com habitação em caráter permanente. Logo, terras habitadas apenas em

tempos imemoriais pelos índios não são atuais terras de habitação permanente indígenas.

De outra monta, uma habitação indígena atual pode não ter o caráter de permanência

necessário à caracterização de uma terra tradicional. É o que pode ocorrer, por exemplo, se

houver uma remoção excepcional de uma comunidade indígena de suas terras, na forma
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prevista no § 5° do artigo 231, cujos requisitos obrigatórios serão adiante estudados. Parece

evidente que o local para onde forem levados índios removidos provisoriamente não

poderá ser caracterizado como sendo de habitação permanente, embora possa ser

eventualmente a habitação atual. A exceção seria a hipótese da remoção durar o suficiente

para a nova área se tornar de habitação permanente, o que, ressalte-se, não

necessariamente retiraria essa natureza da terra antiga de onde os índios foram removidos.

As atividades produtivas variam conforme o grupo indígena de que se trata, não havendo

homogeneidade. Tais atividades dependerão das decisões tomadas em relação ao

etnodesenvolvimento indígena com base na sua autodeterminação. Assim, a terras

utilizadas para as atividades produtivas indígenas, podem ser, por exemplo, as destinadas

à agricultura, à caça, à coleta, à pesca ou a outras atividades fortemente tradicionais. É

possível, de outro lado, que existam atividades produtivas não tradicionais sendo

desenvolvidas em terras tradicionais. Este é um fenômeno relativamente comum a

diversos grupos indígenas, os quais, muitas vezes, seja pela perda de parte expressiva dos

territórios tradicionais pelas frentes de expansão dos não-índios, seja pelo fracasso da

atuação do Estado e dos órgãos de assistência, se vêem forçados a alterar seus meios de

produção econômica em nome da sobrevivência. Pode ser, ainda, resultado de uma decisão

livremente tomada com base na autodeterminação indígena, por parte de uma determinada

comunidade que deseja um desenvolvimento mais próximo do modelo comum, com a

incorporação, por exemplo, de bens industrializados.

No que concerne às terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais

necessários ao bem-estar indígena, a expressão pode incluir, a título exemplificativo, as

áreas de nascentes de rios que suprem as necessidades de água potável ou as de reprodução

das espécies de animais que os índios caçam. Como se sabe, é íntima a relação entre

índios, terras e meio ambiente, porém mais uma vez não encontraremos uma

homogeneidade entre os diversos grupos existentes, sendo necessário um estudo casuístico.

Finalmente, as terras necessárias à reprodução física e cultural dos índios devem

compreender aquelas indispensáveis à transmissão da cultura própria às futuras gerações

indígenas à luz de um quadro de aumento demográfico da comunidade. Aqui também

podem ser incluídos locais sagrados ou cemitérios.

                                                                                                                                                                               
2436 Negar a existência de alguma temporariedade levaria à possibilidade dos índios escolherem livremente
qualquer local.
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Relembre-se, por oportuno, que permanência, provisoriedade, habitação, atividades

produtivas, preservação, bem-estar são termos cuja compreensão deve ser atingida caso a

caso, considerando as peculiaridades da cultura indígena envolvida. Assim, habitar em

caráter permanente, ou utilizar em atividade produtiva, à luz da cultura indígena, pode não

exigir necessariamente a posse nos termos do direito civil.

Nos termos da Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da

União2437, a quem compete demarcá-las2438. A União também deve proteger e fazer

respeitar todos os bens indígenas2439. O fato de a Constituição conferir à União essas e

outras atribuições, dentre as quais se inclui a competência privativa para legislar sobre

populações indígenas2440, não exime Estados e Municípios de obrigações para com esses

povos. O procedimento demarcatório, é certo, é da competência material da União. Mas,

por exemplo, caso as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios incidam em áreas tidas

como devolutas ou tituladas por qualquer razão em nome do Estado ou Município, estas

entidades têm a obrigação constitucional de não opor obstáculos fictícios ou

procrastinadores à demarcação. Além disso, no que se refere à proteção e ao respeito das

comunidades e bens indígenas, é preciso não esquecer que é dever constitucional de todas

as entidades federadas proteger os bens de valor histórico e cultural2441. Como se não

bastasse, vários serviços públicos prestados pelos Municípios ou Estados podem atender às

comunidades indígenas2442, como por exemplo aqueles ligados a educação, saúde,

transporte, saneamento, iluminação, segurança2443.

                                                          
2437 Artigo 20, XI.
2438 Adiante trataremos da demarcação.
2439 Artigo 231, caput.
2440 Artigo 22, inciso XIV.
2441 Artigo 23, incisos III e IV.
2442 O artigo 2° do Estatuto do Índio, parcialmente recepcionado pela Constituição de 1988, determina várias
obrigações à União, aos Estados e aos Municípios em relação à proteção das comunidades indígenas e à
preservação dos seus direitos.
2443 Dentro de terras indígenas eventuais ações policiais devem ficar a cargo de autoridades da União. O
Estatuto do Índio prevê, no seu artigo 34, que “O órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a
colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, para assegurar a proteção das terras
ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas”. Sobre o tema vide o Decreto n° 4.412, de 07/12/2002.
Excepcionalmente poderão ocorrer ações da polícia civil ou militar em área indígena, a pedido da
comunidade respectiva ou com o seu consentimento expresso, o que se dá especialmente quando a terra
indígena é localizada dentro do perímetro urbano, a exemplo do que ocorre na Terra Indígena de Coroa
Vermelha, na Bahia.
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Como bens da União, às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios se aplicam regras

típicas dos bens públicos em geral2444. Dessa forma, por exemplo, um ato lesivo às mesmas

pode ser objeto de ação popular2445 e elas não podem ser usucapidas2446. Porém, estão

submetidas a um regime jurídico especialmente delineado pela Constituição,

especialmente nos parágrafos do artigo 231, sem prejuízo de outros mecanismos de

proteção que venham ser determinados pelo legislador ordinário.

Esse regime, diante da sua natureza constitucional, não admite restrições aos direitos

indígenas trazidas pela legislação inferior. É o caso, por exemplo, da hipótese de

intervenção da União em terras indígenas, prevista pelo Estatuto do Índio2447. A citada

figura da intervenção em terras indígenas, segundo nosso entendimento, não foi

recepcionada pela Constituição de 1988, embora algumas medidas ali previstas, como a

remoção dos índios de suas terras, possam ser adotadas com base em disposições

constitucionais.

3.4.3.4.1.2. A demarcação

Como mencionado, a Constituição determinou que cabe à União demarcar as terras

tradicionalmente ocupadas pelos índios no prazo de cinco anos2448, constitucionalizando

tema que já era tratado pela legislação ordinária2449. A natureza da demarcação dessas

glebas não é constitutiva, pois o seu regime jurídico, constitucionalmente detalhado,

aplica-se de maneira imediata, independentemente do término dos trabalhos demarcatórios,

como, aliás, está expressamente consignado na Lei 6.001/732450. A função da demarcação é

de caráter meramente prática, tendo em vista que seu objetivo é tornar claros os limites

                                                          
2444 Diz o artigo 61 do Estatuto do Índio: “Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os
privilégios da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais,
prazos processuais, juros e custas”.
2445 Artigo 5°, inciso LXXIII da CF/88.
2446 Artigos 182, § 3° e 191, parágrafo único, da CF/88.
2447 Art. 20.
2448 Artigos 231, caput, e 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
2449 Lei 6.001/73, artigos 19 e 65.
2450 Conforme o art. 25 do Estatuto do Índio, “O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse
permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá de
sua demarcação (...)”.
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físicos da terra indígena tradicional e regularizá-la, o que é importante para a tranqüilidade

daqueles povos.

Dessa maneira, a demarcação possui natureza meramente declaratória, e a sua ausência não

pode justificar restrições aos direitos das comunidades indígenas2451. Estando presentes as

características reputadas necessárias à luz do § 1° do artigo 231 da Constituição, o que

pode ser aferido por estudos específicos, especialmente de natureza antropológica, a posse

indígena e a condição de terra tradicional indígena já incidem sobre as glebas e devem

prevalecer em relação a qualquer outra situação jurídica, ainda que supostamente apoiada

em títulos formais de propriedade, tendo em vista que esses serão nulos e não produziram

efeitos por força do § 6° daquele mesmo artigo. Também por isso o fato de um primeiro

procedimento demarcatório não identificar uma determinada parcela de terra como sendo

terra tradicional indígena não impede necessariamente que esse reconhecimento ocorra em

uma outra demarcação posteriormente realizada2452.

                                                          
2451 Vale conferir, a respeito, a argumentação de voto proferido pelo Desembargador Federal Fernando da
Costa Tourinho Neto: “Se aos índios - já disse em outra oportunidade - é assegurada a posse permanente -
sem limite temporal - das terras que ocupam (posse no sentido não civilista), terras estas da União, não há
como perdê-las para terceiros, ainda que estejam estes de boa-fé. Observe-se, outrossim, que a demarcação
não dá nem tira direito, apenas torna evidente quais os limites indígenas. Não é o processo de demarcação
que cria uma posse imemorial. Tal processo apenas delimita a área” (Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
3ª Turma, Agravo de Instrumento n° 96.01.39172-0/BA, julgamento de 10/12/1996, DJ de 17/02/1997,
Relator Desembargador Federal).
2452 Nesse sentido: “3- Procedimento anterior de demarcação, embora possa ser objeto de consideração pela
FUNAI, não constitui impedimento para a realização de nova demarcação. É precisamente o que dispõe o
Decreto 1.775/96. 4- O procedimento demarcatório não faz ‘coisa julgada administrativa’, porque, desde que
comprovados os direitos originários dos índios, a questão poderá, a qualquer tempo, ser reaberta. 5- A
existência de procedimento de demarcação anterior que deixou de reconhecer os direitos indígenas sobre a
terra não constitui, por si só, qualquer indício de bom direito da parte autora, para fins de, em fase de
cognição superficial, ser declarada a ineficácia do procedimento atualmente em curso” (Tribunal Regional
Federal da Terceira Região, Agravo de Instrumento n° 114398, processo n° 2000.03.00.040816-3/MS,
Segunda Turma, decisão de 18/06/2002, documento TRF300061731, DJU de 09/10/2002 p. 347, Relator Juiz
Mauricio Kato). Entretanto, cabe anotar que na Petição 3388, que trata da homologação da Terra Indígena
Raposa Serra do Sol, em Roraima, cujo julgamento está em curso no Supremo Tribunal Federal, há oito votos
favoráveis à demarcação realizada, que se deu de maneira contínua, mas estão sendo debatidas algumas
ressalvas, dentre as quais uma que propõe a impossibilidade de ampliar área já demarcada. Embora seja
necessário esperar o término desse julgamento, caso esse tipo de limitação seja mantido estaremos diante de
uma injustificável ingerência do Supremo Tribunal Federal nos direitos indígenas. Em primeiro lugar porque,
não há essa limitação na Constituição – e nem mesmo na legislação infraconstitucional – eventual decisão do
Supremo Tribunal Federal nesse sentido representará inegável usurpação do poder constituinte. Essa
usurpação fica ainda mais evidente quando se observa que o caso específico em exame não trata de
ampliação de área demarcada, o que significa dizer que a restrição seria totalmente estranha e independente
à causa, tecnicamente extra petita. Ademais, impedir a possibilidade de ampliação contraria a natureza
meramente declaratória da demarcação. Como vimos, caso uma área tradicionalmente ocupada por indígenas
não seja eventualmente identificada em um primeiro procedimento demarcatório nem por isso perde a sua
natureza e a proteção constitucional. É bastante possível que determinados aspectos relativos à ocupação
tradicional só se revelem posteriormente, ainda mais quando, por exemplo, trata-se de índios em estado de
isolamento.
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No que concerne ao prazo de cinco anos para a conclusão dos trabalhos demarcatórios, o

mesmo já era previsto desde 1973, no Estatuto do Índio2453. Dessa maneira, sob uma visão

rigorosa a mora legal da União em relação às áreas tradicionais não demarcadas teve início

em dezembro de 1978. Considerando apenas a Constituição em vigor, a conclusão dos

trabalhos respectivos deveria ter ocorrido no máximo cinco anos após a sua

promulgação2454. Já consignamos, em outra ocasião2455, que obviamente esse prazo não

possui natureza peremptória2456, não estando vedadas novas demarcações após o seu

final2457, anotando, ainda, que o seu descumprimento, ao contrário, é capaz de justificar a

adoção de medidas judiciais com o objetivo de compelir a União a concluir a sua tarefa e,

ainda, de eventualmente indenizar os prejuízos causados aos povos indígenas cujas terras

não foram demarcadas a tempo. Determinadas situações obviamente não ensejam

indenização, mesmo com o esgotamento do prazo, como, por exemplo, quando se tratar de

povos indígenas cuja existência só posteriormente veio a ser conhecida, ou ainda quando se

tratar de identidades emergentes. Em casos como tais não há sentido algum na pretensão

de ser contado o prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição. Ao nosso

sentir, através de uma interpretação teleológica é possível concluir no sentido de que,

nessas situações ou em outras análogas, o prazo de cinco anos tem seu termo inicial na data

do reconhecimento da existência das coletividades indígenas respectivas. Além disso,

levando em conta que está constitucionalmente previsto que nenhuma lesão ou ameaça a

direito pode ser excluída da apreciação judicial2458, também registramos nossa opinião

quanto a ser possível o ajuizamento de ação declaratória com o objetivo de conferir a uma

certa área a natureza de terra tradicionalmente ocupada por índios, suprimindo assim a

necessidade da demarcação administrativa.

Além de ter fixado o prazo de cinco anos para a conclusão dos trabalhos respectivos, o

Estatuto do Índio ainda disciplinou outros pontos relativos ao procedimento administrativo

                                                          
2453 “Art. 65. O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcação das terras indígenas, ainda não
demarcadas”.
2454 Artigo 67 do ADCT.
2455ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 582-583. Há jurisprudência no mesmo sentido do quanto aqui defendido: STJ,
MS 10269, DJ de 17-10-2005, p. 162.
2456 Nesse sentido: “(...) O prazo previsto no artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
não é peremptório. Sinalizou simplesmente visão prognóstica sobre o término dos trabalhos de demarcação e,
portanto, a realização destes em tempo razoável. (...)” (STF, MS 24566/DF, Relator Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, DJ 28-05-2004).
2457 Há jurisprudência nesse mesmo sentido: STJ, MS 10269, DJ de 17-10-2005, p. 162.
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da demarcação. Afirmou que por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência

ao índio as terras indígenas serão administrativamente demarcadas, de acordo com o

processo estabelecido em decreto do Poder Executivo2459. Determinou que a demarcação

promovida nestes termos deverá ser homologada pelo Presidente da República e registrada

em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União – SPU – e do registro imobiliário da

comarca da situação das terras2460. Estabeleceu também que em face da demarcação não

caberá a concessão de interdito possessório, facultando aos interessados recorrer contra ela

por meio de ação petitória ou demarcatória2461.

Depois da Lei 6.001/73 outros diplomas normativos também trataram da demarcação,

ainda à luz do antigo ordenamento constitucional: Decreto n° 76.999, de 08/01/1976;

Decreto n° 88.118 de 23/02/1983; e Decreto n° 94.945 de 23/09/1987. Já sob os auspícios

da nova Constituição, disciplinaram a demarcação o Decreto n° 22, de 04/02/1991, e,

finalmente, o atual Decreto n° 1.775, de 08/01/1996. No dia seguinte à edição deste último

o Ministério da Justiça editou a Portaria MJ nº 14, regulando a elaboração do relatório

circunstanciado de identificação e delimitação de Terras Indígenas.

O procedimento estabelecido pelo Decreto n° 1.775/96 pode ser resumido nas seguintes

fases: a) nomeação de antropólogo e realização de estudos antropológicos de identificação

de terra indígena; b) realização de estudos complementares de natureza etnohistórica,

sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental, bem como de levantamento fundiário, por

parte de grupo técnico especializado, o qual apresentará relatório circunstanciado; c)

aprovação do relatório pelo presidente da FUNAI, com publicação do seu resumo no

Diário Oficial da União e no Diário Oficial da entidade federada na qual se situa a terra

indígena, além de afixação na sede da prefeitura respectiva; d) apresentação de

contestações por parte de qualquer interessado, incluindo Estados e Municípios, devendo a

FUNAI elaborar parecer sobre elas e encaminhar os documentos ao Ministro da Justiça; e)

expedição de portaria de declaração dos limites da terra indígena, ou prescrição de

diligências, ou publicação de desaprovação da identificação; f) após a expedição da

portaria de declaração, proceder-se-á à demarcação física por parte da FUNAI e ao

reassentamento em caráter prioritário de eventuais ocupantes não índios por parte do

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; g) homologação do

                                                                                                                                                                               
2458 Art. 5°, inciso XXXV.
2459 Art. 19, caput.
2460 Art. 19, § 1°.
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procedimento de demarcação por meio de decreto do Presidente da República; h) registro

da terra demarcada e homologada no cartório de registro de imóveis da comarca respectiva

e no Serviço de Patrimônio da União – SPU2462.

Quando da sua edição foram muitas as resistências dos setores vinculados à luta pelos

direitos indígenas quanto ao Decreto n° 1.775/1996, especialmente porque a pretensão de

garantir o exercício do contraditório no processo administrativo de demarcação trouxe uma

disciplina que poderia dificultar e procrastinar os trabalhos. Apesar disso, as demarcações

prosseguiram, muito embora não tivessem tido a amplitude e a rapidez adequadas. Pode-se

até afirmar que de um modo geral é positivo o balanço das demarcações desde a

promulgação da Constituição de 1988.

A FUNAI repassou à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público

Federal2463, dados que indicam que no mês de março de 2008 havia 615 terras indígenas, as

quais se encontravam na seguinte situação: a) 399 regularizadas; b) 45 declaradas; c) 112

em estudo; d) 18 encaminhadas ao registro imobiliário; e) 23 homologadas; e f) 18

delimitadas2464. Em 385 das 399 terras indígenas tidas como regularizadas constava a data

do decreto presidencial de homologação. O estudo apontou, ainda, que havia 23 terras

indígenas que já possuíam decreto presidencial de homologação, porém a sua total

regularização ainda encontrava-se na dependência de registro imobiliário ou de registro na

Secretaria de Patrimônio da União. Com isso, o documento apontou a data de 408 portarias

presidenciais de homologação de terras indígenas. Dentre essas, 53 foram assinadas sob a

égide da ordem constitucional antiga e 355 após a data de promulgação da Constituição de

1988. Isso significa que entre a vigência da Lei 6.001/73 e a promulgação da atual

                                                                                                                                                                               
2461 Art. 19, § 2°.
2462 Existe a proposta de adoção do modelo de demarcação participativa. Sobre o tema, vide MENDES,
Artur Nobre. O PPTAL e as demarcações participativas. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-
HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova política
indigenista II. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 37-40; OLIVEIRA, João Pacheco de,
IGLESIAS, Marcelo Piedrafita. As demarcações participativas e o fortalecimento das organizações
indígenas. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.).
Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova política indigenista II. Rio de Janeiro:
Contra Capa/LACED, 2002, pp. 41-68.
2463 Fonte: http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terras-
indigenas/docs_documentos/Lista_TI_Brasil_FUNAI.pdf, acessado em 06 de maio de 2008.
2464 A assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário – CIMI – realizou levantamento, também
repassado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, segundo o qual em 18 de
dezembro de 2007 a situação um pouco diferente. Consoante estes dados, havia um total de 850 terras
indígenas no país, das quais: a) 343 registradas; b) 49 homologadas; c) 53 declaradas; d) 19 identificadas; e)
126 a identificar; f) 224 em providências; e g) 35 reservadas/dominiais. Fonte:
http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terras-
indigenas/docs_documentos/quadro_resumo_terras_indigenas.pdf, acessado em 06 de maio de 2008.
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Constituição tivemos 53 portarias em cerca de 15 anos, o que corresponde a uma média de

3,53 por ano. De outro lado, após 05 de outubro de 1988 e até a conclusão do citado

estudo, consta que foram editadas 355 portarias, o que nos leva a uma média de 17,75 a

cada ano.

O aumento da quantidade de áreas que configuram ou que podem configurar terras

tradicionais indígenas também pode ser comprovado com dados. Conforme estudo do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – a situação das demarcações de

terras indígenas em cada uma das cinco regiões do país em 2000 era a seguinte2465:

Terras Indígenas – 2000

Grandes Regiões Situação de demarcação

Demarcadas Não Demarcadas

Norte 175 131

Nordeste 42 25

Sudeste 23 5

Sul 28 33

Centro-Oeste 31 13

TOTAL 299 207

Conforme dados da Fundação Nacional do Índio – FUNAI – a situação fundiária em

novembro de 2007 era a seguinte2466:

                                                          
2465 Fonte: IBGE - Brasil em Números 2002. Disponível em <www.ibge.gov.br>, acesso em 01/12/2007.
2466 Fonte: www.funai.gov.br, acesso em 11/11/2007.
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Situação das Terras Indígenas (Resumo Geral)

Nº de TI’s % Em revisão

Em estudo 123 ---- 0

Delimitada 33 1,66 1.751.576

Declarada 30 7,67 8.101.306

Homologada 27 3,40 3.599.921

Regularizada 398 97,27 92.219.200

TOTAL 611 100 105.672.003

Nota-se, assim, que o número total de áreas já reconhecidas como indígenas ou passíveis

desse reconhecimento pulou de 506 para 611, o que significa um acréscimo de mais de

cem áreas no período de sete anos.

O expressivo aumento das demarcações deve ser considerado um fato importante e

positivo. Porém, isso não significa a resolução completa dos problemas fundiários

envolvendo terras indígenas. Em primeiro lugar, deve-se considerar que como muitas

novas áreas potencialmente de natureza tradicional indígena têm surgido, como vimos,

novas demandas aparecem, com resistências ainda maiores e mais organizadas. Ademais,

quanto às terras já regularizadas, o crescimento do seu número faz não só com que a

questão indígena como um todo ganhe novo impulso, como, também, que o foco principal

seja deslocado para a necessidade garantir as condições adequadas à utilização dessas

terras conforme a visão de desenvolvimento adotada por cada comunidade com base na sua

autodeterminação. Ou seja, cada terra indígena regularizada faz brotar imediatamente a

discussão sobre o aproveitamento dos seus recursos naturais, minerais, energéticos e

turísticos, dentre outros, em prol da autosustentabilidade e do desenvolvimento da

comunidade respectiva. Dessa maneira, ganham força questões atinentes ao

etnodesenvolvimento, seja ele radicalmente alternativo ou mais próximo do modelo que

vigora para a sociedade dominante.
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3.4.3.4.1.3. O direito à posse permanente

As terras tradicionais indígenas são destinadas à posse permanente dos índios, a quem cabe

o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes2467. Há,

destarte, uma cisão constitucional entre o domínio, que é da União2468, e o usufruto e a

posse permanente, que cabem aos índios.

Disposição semelhante consta da legislação ordinária, pois consoante o Estatuto do Índio

cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o direito ao

usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras

existentes2469, sendo considerada posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra

que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce

atividade indispensável à sua subsistência ou economicamente útil2470. Esse direito à posse

permanente independe de demarcação, a qual, como vimos, é meramente declaratória2471.

As terras tradicionais indígenas do Brasil já foram consideradas como sendo do domínio

das respectivas comunidades. Esse entendimento tinha raízes no instituto do indigenato, no

Alvará de 01 de abril de 1680 e na Lei de Terras de 18502472. A corrente majoritária

entende que esse domínio perdurou até a Constituição de 1934, a partir da qual as terras em

tela teriam passado para a propriedade da União2473. Pontes de Miranda, de sua parte, como

visto, defendeu que a partir da Constituição de 1934 foi assegurado aos indígenas o

                                                          
2467 No mesmo sentido, já dispunha o Estatuto do Índio no seu artigo 22 que “Cabe aos índios ou silvícolas a
posse permanente das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as
utilidades naquelas terras existentes”. A posse dos indígenas também já era garantida pela Lei 4.504, de 30 de
novembro de 1964 (Estatuto da Terra), cujo § 4°, do artigo 2°, diz que “É assegurado às populações
indígenas o direito à posse das terras que ocupam ou que lhes sejam atribuídas de acordo com a legislação
especial que disciplina o regime tutelar a que estão sujeitas”.
2468 Art. 20, XI.
2469 Art. 22, caput.
2470 Art. 23.
2471 Art. 25 da Lei n° 6.001/73.
2472 MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e politicos. Edição fac-
similar. São Paulo: Comissão Pro-Índio, 1988, pp. 60-64.
2473 “toda e qualquer discussão sobre a existência ou não de posse indígena – e por conseguinte sobre a
caracterização ou não de domínio federal – há de remontar, inevitavelmente, aos idos de 1934, quando o
constituinte houve por bem consagrar o domínio da União sobre as terras de ocupação indígena” (MENDES,
Gilmar Ferreira. O domínio da União sobre as terras indígenas: o Parque Nacional do Xingu. Brasília: MPF,
1988, p. 74). Este autor, na mesma obra, compila a doutrina e a jurisprudência que entendem que desde a
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domínio coletivo das terras por eles ocupadas, o que seria uma conseqüência do ato-fato da

sua posse em caráter permanente2474. Por este último raciocínio, o domínio indígena sobre

suas terras teria perdurado até a Constituição de 1967, a qual expressamente afirmou que

as terras ocupadas pelos silvícolas integram o patrimônio da União2475, situação essa que

não se alterou nos textos de 19692476 e 19882477.

À primeira mirada a disciplina constitucional atual, a qual confere o domínio das terras

tradicionais indígenas à União e não às próprias comunidades respectivas, pode parecer

colidir com a Convenção n° 169 da OIT, tendo em vista que aquele tratado internacional

estipula o dever de reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de

posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam2478. O tema foi considerado o mais

polêmico durante a tramitação, no Senado Federal, do projeto de decreto legislativo que

terminou por aprovar a citada convenção, tendo sido aquele um dos dispositivos citados

como supostamente contrários à Lei Maior. O texto convencional terminou sendo

aprovado, sem qualquer ressalva, considerando que no bojo dos debates restou esclarecido

não haver qualquer colisão entre aquele documento e a Constituição. Vários foram os

argumentos utilizados para afastar a falsa contradição entre o texto do art. 14 da

Convenção e o texto do art. 20, XI, da Constituição.

O Senador Romero Jucá, em parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do

Senado Federal, lembrou o item 8 do art. 19 da Constituição da Organização Internacional

do Trabalho, segundo o qual em caso algum a adoção de uma convenção ou

recomendação, ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma convenção, deverão ser

consideradas como afetando qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem

aos trabalhadores interessados condições mais favoráveis que as previstas pela convenção

ou recomendação. Assim, concluiu que como a disciplina trazida pela Constituição

brasileira é plenamente eficaz no sentido de garantir os direitos territoriais dos povos

                                                                                                                                                                               
Constituição de 1934 as terras tradicionais indígenas deveriam ser consideradas bens públicos da União (op.
cit., pp. 65-74).
2474 “Desde que há a posse e a localização permanente, a terra é do nativo, porque assim o quis a
Constituição” (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. Tomo VI. 4ª edição. Rio de
Janeiro: Editora Borsoi, 1963, p. 467, grifamos); MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo
XII. 4ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, pp. 449/450.
2475 Art. 4°, IV.
2476 Art. 4°, IV.
2477 Art. 20, XI.
2478 Art. 14, § 1°.
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indígenas, os propósitos da Convenção nº 169 estão atendidos, o que resolve a aparente

antinomia entre o seu art. 14 e o inciso XI do art 20 da Lei Maior2479.

Já o Senador Artur da Távola, o qual também apresentou parecer na Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, consignou que o citado art. 14 não

poderia ser interpretado isoladamente, mas sim em conjunto com os demais dispositivos

convencionais, especialmente os artigos 34 e 35, os quais demonstram a flexibilidade usual

das Convenções da Organização Internacional do Trabalho. O primeiro deles afirma que a

natureza e o alcance das medidas que sejam adotadas para pôr em efeito aquela Convenção

deverão ser determinadas com flexibilidade, levando em conta as condições próprias de

cada país. Já o art. 35 determina que a aplicação das disposições daquela Convenção não

deverá prejudicar os direitos e as vantagens garantidos aos povos interessados em virtude

de outras convenções e recomendações, instrumentos internacionais, tratados, ou leis,

laudos, costumes ou acordos nacionais2480.

Tais argumentos foram aceitos pelo Senador Tião Viana, em parecer apresentado em 26 de

maio de 1999 na condição de relator do projeto no âmbito da Comissão de Relações

Exteriores e Defesa Nacional. Além disso, o parecer utilizou também a posição externada

pelo Deputado Luiz Gushiken na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos

Deputados, para quem a Convenção não exige que se reconheça a propriedade e a posse,

simultaneamente, mas sim que sejam reconhecidos os direitos dos povos interessados sobre

tais terras, seja através da propriedade, seja através da posse. O argumento considera que

essa era a intenção do texto original em inglês, cuja precisão gramatical teria sido traída na

tradução para o espanhol, e que, portanto, o entendimento contrário subordina a finalidade

da norma à sua forma, o que seria óbvia falácia de interpretação2481. Diante de tais razões,

o parecer do Senador Tião Viana, o qual defendeu a incorporação integral da Convenção,

foi aprovado na comissão referida naquela mesma data.

Posteriormente os argumentos acima também foram utilizados pelo Senador Romeu Tuma,

em novo parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, apresentado em 06 de

                                                          
2479 Diário do Congresso Nacional, edição de 27/09/1995, pp. 16748-16750.
2480 Apud VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377.
2481 VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377.
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dezembro de 2000, pugnando pela aprovação sem ressalvas do texto da Convenção,

embora mediante algumas referências explicativas2482.

Toda essa convicção quanto à inexistência de qualquer contrariedade entre o art. 14 da

Convenção n° 169 da OIT e o art. 20, XI da Constituição de 1988 fez com que o projeto de

decreto legislativo fosse aprovado integralmente pelo Congresso Nacional2483.

Nos termos constitucionais o domínio da União sobre as terras tradicionais indígenas é um

domínio especial, não pleno, já que limitado por uma destinação específica, o que coloca a

União na posição de nua proprietária. Esta destinação se coaduna com o indigenato e

traduz a própria função social destas terras. Trata-se, portanto, de uma propriedade

vinculada ou reservada2484, e por tal motivo as terras de ocupação tradicional indígenas, no

nosso entendimento, devem ser consideradas bens públicos federais de natureza

especial2485. A única hipótese de a União passar a ter a propriedade plena seria o abandono

espontâneo e definitivo das terras tradicionais pelos índios2486, o que é bastante

improvável.

A finalidade da cisão entre domínio, de um lado, e a posse permanente e o usufruto

exclusivo, de outro, é aumentar a proteção estatal e reforçar o compromisso da União com

a regularização fundiária, servindo ainda para arrefecer o infundado temor de rompimento

político dos povos indígenas com o Estado brasileiro, já que as glebas permanecem como

bens públicos federais, pertencendo assim a toda a nação brasileira. A opção a esse modelo

seria atribuir aos índios a propriedade coletiva das terras que tradicionalmente ocupam,

com as características de exclusividade, inalienabilidade, imprescritibilidade e

                                                          
2482 TUMA, Romeu. Parecer nº 1.316 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25377-25380.
2483 Diário do Senado Federal, edição de 20/06/2002, p. 12452.
2484 “(...) A QUESTÃO DAS TERRAS INDÍGENAS - SUA FINALIDADE INSTITUCIONAL. - As terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem-se no domínio constitucional da União Federal. As áreas por
elas abrangidas são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. A Carta Política, com
a outorga dominial atribuída à União, criou, para esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que se
destina a garantir aos índios o exercício dos direitos que lhes foram reconhecidos constitucionalmente (CF,
art. 231, §§ 2º, 3º e 7º), visando, desse modo, a proporcionar às comunidades indígenas bem-estar e
condições necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. (...).”
(STF, Recurso Extraordinário n° 183.188-0/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 14-02-1997, p. 01988).
2485 São bens não enquadrados especificamente em nenhum dos incisos do artigo 99 do Código Civil. A
natureza mais próxima, dentre as previstas naqueles incisos, seria a de bem de uso especial. Entretanto, a
rigor estes são bens destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial
ou municipal, inclusive os de suas autarquias, o que não ocorre com as terras indígenas, cuja destinação é
disciplinada pela Constituição.
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indisponibilidade, o que significaria um importante avanço, inclusive do ponto de vista

simbólico do abandono da antiga concepção etnocêntrica. De fato, seria possível vincular

constitucionalmente a obrigação da União em defender e proteger essas glebas mesmo sem

conferir-lhe o domínio. Aliás, como visto alhures, no Brasil as terras tradicionais indígenas

já foram consideradas como sendo de domínio coletivo daqueles grupos. O tema foi

discutido à época da constituinte, e vários aspectos foram determinantes para a adoção da

cisão. Além das finalidades acima mencionadas, pesaram na escolha a tradição do modelo

no direito brasileiro, a dificuldade de regulamentar a propriedade coletiva e a idéia de

maior garantia jurídica. Além disso, o modelo de propriedade coletiva implicaria em maior

discussão sobre títulos dominiais e faria a garantia constitucional depender da demarcação

das terras, ao passo em que a cisão desvia a discussão para a figura da posse permanente e

da ocupação de fato, fazendo com que a garantia anteceda a demarcação2487.

A afirmação de que as terras tradicionalmente ocupadas destinam-se à posse permanente

dos índios também envolve uma questão temporal. Aqui, resta claro que o dispositivo

constitucional dirige-se para o futuro. Desta forma, qualquer ameaça ou violação a esse

destino constitucionalmente traçado deve ser imediatamente repelida pelos poderes

públicos, em especial o executivo e o judiciário. E, em relação a este último,

principalmente em ações de natureza possessória2488.

A posse permanente indígena, não impede o trânsito de pessoas estranhas à comunidade e

a inter-relação delas com os índios, inclusive no plano econômico e comercial, desde que

tais situações sejam desejadas e permitidas pelos índios2489. No caso de índios em estado

de isolamento, entretanto, o ingresso em suas terras deve depender de autorização da

Fundação Nacional do Índio, como medida de resguardo aos seus interesses. A Lei

6.001/73 veda ainda a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades

                                                                                                                                                                               
2486 Diz o Estatuto do Índio: “Art. 21. As terras espontânea e definitivamente abandonadas por comunidade
indígena ou grupo tribal reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao índio e mediante ato
declaratório do Poder Executivo, à posse e ao domínio pleno da União”.
2487 Estes aspectos foram lembrados, à época, por Carlos Frederico Marés de Souza Filho na Comissão Pró-
Índio de São Paulo. Por tais razões, a União das Nações Indígenas, o PMDB e a Comissão Afonso Arinos
defenderam o modelo de cisão entre o domínio da União e a posse dos índios (CUNHA, Manuela Carneiro
da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo: editora Brasiliense, 1987, p. 40).
2488 A jurisprudência já decidiu no sentido da indispensabilidade do laudo antropológico em ação possessória:
TRF 3ª Região, AC 2001.60.02.001314-3, Juiz Convocado Ferreira da Rocha, DJ de 19-07-2006, pp. 713-
714.
2489 É o que ocorre, por exemplo, na Terra Indígena de Coroa Vermelha, na Bahia, ponto turístico visitado
por muitas pessoas e onde há um centro comercial indígena.
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indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade

agropecuária ou extrativa em terras indígenas2490.

Não há a possibilidade de terceiros terem legitimada posse civil incidente sobre terras de

ocupação tradicional indígena. Ora, se o destino delas é a posse permanente dos índios, e

se esse é um direito imprescritível, parece óbvio que nenhuma posse civil comum por parte

de terceiros pode ser legítima do ponto de vista constitucional. O Estatuto do Índio deixa

explícito que as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer

ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade

indígena ou pelos silvícolas2491. A exceção contida em outro dispositivo, segundo a qual

em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao índio

será permitida a continuação, por prazo razoável, dos efeitos dos contratos de

arrendamento em vigor na data da promulgação daquela lei desde que a sua extinção

acarrete graves conseqüências sociais2492, no nosso entendimento não foi recepcionada pela

Constituição de 1988. A atual Lei Maior, como vimos, assegura às comunidades indígenas

a posse permanente das terras tradicionais, sem qualquer exceção.

A posse permanente e o usufruto exclusivo não impedem a presença do Exército, no

cumprimento de sua missão constitucional, especialmente em se tratando de terras

tradicionais indígenas situadas em faixa de fronteira, devendo, entretanto, ser adotadas

todas as precauções pertinentes, como, por exemplo, evitar construir as instalações

militares em local muito próximo de uma aldeia e respeitar os usos, costumes e tradições

indígenas2493. Além disso, a posse permanente possui exceções constitucionalmente

admitidas, vinculadas às hipóteses excepcionalíssimas de remoção dos índios das suas

terras.

                                                          
2490 Art. 18, § 1º.
2491 Art. 18.
2492 Art. 62, § 3°.
2493 “A dupla afetação federal da faixa de fronteira não significa que as forças armadas estejam, em princípio,
impedidas de ingressar na área para a fiscalização das fronteiras, embora estejam obrigadas a respeitar os
hábitos, os usos e costumes, além das características próprias de cada grupo ou comunidades indígena”
RIOS, Aurélio Virgílio Veiga. Dos direitos constitucionais dos índios nas faixas de fronteira. In SANTILLI,
Juliana (coord.). Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993,
pp. 207-224. Sobre o tema, vide ainda os Decretos n° 4.412, de 07/12/2002, e n° 6,513, de 22/07/2008, os
quais cuidam da atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas terras indígenas, com base no art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 6.001, de 19 de dezembro de 1973, no art. 15 da
Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, e nos artigos 142 e 144, § 1o, inciso III, da Constituição.
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3.4.3.4.1.4. A vedação à remoção

Anote-se, inicialmente, que o texto constitucional deixa claro que a regra é a vedação à

remoção dos grupos indígenas de suas terras. Assim, do princípio do reconhecimento dos

direitos originários dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam e proteção

de sua posse permanente em usufruto exclusivo para os índios, deriva o subprincípio da

não-remoção, ou da excepcionalidade. A vedação à remoção, importante frisar, diz

respeito não só às terras tradicionalmente ocupadas, mas sim a toda e qualquer terra

indígena, qualquer que seja a sua natureza. O texto constitucional não impede, obviamente,

que os índios voluntariamente saiam das suas terras e, por exemplo, transitem ou mesmo

morem em outras áreas. Aos índios são assegurados os mesmos direitos dos demais

brasileiros, dentre os quais está o de ir e vir, como conseqüência do princípio da igualdade

de direitos e da igual proteção legal. Não estamos diante, portanto, de uma disposição

constitucional que restringe os direitos indígenas, instituindo aldeamentos compulsórios.

Pelo contrário, trata-se de um direito fundamental contra uma possível arbitrariedade do

Estado, o qual, não se esqueça, já removeu no passado comunidades inteiras de suas terras

pelos mais variados motivos, quase sempre contra os interesses indígenas2494. A vedação à

remoção alcança a comunidade indígena considerada como um todo, mas também possui

uma projeção individual, de proteção a cada um dos índios que a compõem2495.

Segundo a Constituição, excepcionalmente é possível remover os grupos indígenas das

suas terras ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que

ponha em risco a população indígena, ou no interesse da soberania do País, após

                                                          
2494 Apenas para citar um exemplo não tão distante no tempo, em 1986, portanto aproximadamente dois anos
antes da promulgação do dispositivo constitucional em comento, os índios Tuxá foram obrigados a deixar
suas terras tradicionais no município de Rodelas, às margens do Rio São Francisco, em decorrência da
inundação para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica.
2495 No HC 80240/RR, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para tornar sem efeito intimação de
Comissão Parlamentar de Inquérito que pretendia tomar o depoimento de um índio, como testemunha, fora
da área indígena, na sede da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima. Na ementa do acórdão ficou
registrado que “A convocação de um índio para prestar depoimento em local diverso de suas terras
constrange a sua liberdade de locomoção, na medida em que é vedada pela Constituição da República a
remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo exceções nela previstas”, bem como que “A tutela
constitucional do grupo indígena, que visa a proteger, além da posse e usufruto das terras originariamente dos
índios, a respectiva identidade cultural, se estende ao indivíduo que o compõe, quanto à remoção de suas
terras, que é sempre ato de opção, de vontade própria, não podendo se apresentar como imposição, salvo
hipóteses excepcionais” (DJ de 14-10-2005, p. 8). A Suprema Corte determinou que a oitiva deveria ser feita
na área indígena, em dia e hora previamente acordados com a comunidade, contando ainda com a presença
de um representante da FUNAI e de um antropólogo com conhecimento sobre aquela mesma comunidade.
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deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato

dos índios logo que cesse o risco. Sob o ponto de vista do índio individualmente

considerado, a vedação à remoção de suas terras pode encontrar exceções constitucionais

ainda nas situações de prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária

competente, quando for o caso, tendo em vista que o índio nem sempre será penalmente

imputável.

Pode-se inferir, da leitura do texto constitucional, que foi adotado também o subprincípio

da provisoriedade, segundo o qual a remoção é sempre provisória, sendo vedada a

remoção definitiva, e deve durar o menor tempo possível, cessando imediatamente assim

que não houver mais risco. Nesse ponto, pode-se argumentar que há colisão da

Constituição com o art. 16 da Convenção n° 169 da OIT, tendo em vista que este último

texto admite um procedimento através do qual torna-se possível, excepcionalmente, uma

transferência definitiva dos índios das suas terras, mediante acordos, troca de terras para

reassentamento e indenizações2496. Porém, a hipótese de choque deve ser afastada, como,

aliás, o foi durante as discussões que tiveram lugar no Senado Federal durante o processo

de elaboração do Decreto Legislativo que aprovou a mencionada Convenção2497. Em

primeiro lugar, porque a Constituição brasileira termina por proteger de maneira mais

efetiva os direitos indígenas nesse ponto, cabendo lembrar que o texto convencional a

respeito da questão chegou a ser considerado um retrocesso2498. Assim, a própria

Convenção em tela afasta a aplicação do seu texto, pois o mesmo não deve prejudicar

                                                          
2496 “Artigo 16. 1 . Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do presente Artigo, os povos interessados
não deverão ser transladados das terras que ocupam. 2 . Quando, excepcionalmente, o translado e o
reassentamento desses povos sejam considerados necessários, só poderão ser efetuados com o consentimento
dos mesmos, concedido livremente e com pleno conhecimento de causa. Quando não for possível obter o seu
consentimento, o translado e o reassentamento só poderão ser realizados após a conclusão de procedimentos
adequados estabelecidos pela legislação nacional, inclusive enquetes públicas, quando for apropriado, nas
quais os povos interessados tenham a possibilidade de estar efetivamente representados. 3 . Sempre que for
possível, esses povos deverão ter o direito de voltar a suas terras tradicionais assim que deixarem de existir as
causas que motivaram seu translado e reassentamento. 4 . Quando o retorno não for possível, conforme for
determinado por acordo ou, na ausência de tais acordos, mediante procedimento adequado, esses povos
deverão receber, em todos os casos em que for possível, terras cuja qualidade e cujo estatuto jurídico sejam
pelo menos iguais aqueles das terras que ocupavam anteriormente, e que lhes permitam cobrir suas
necessidades e garantir seu desenvolvimento futuro. Quando os povos interessados prefiram receber
indenização em dinheiro ou em bens, essa indenização deverá ser concedida com as garantias apropriadas. 5 .
Deverão ser indenizadas plenamente as pessoas transladadas e reassentadas por qualquer perda ou dano que
tenham sofrido como conseqüência do seu deslocamento”.
2497 VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377; TUMA, Romeu. Parecer nº
1.316 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Diário do Senado Federal,
edição de 16/12/2000, pp. 25377-25380.
2498 VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, p. 25375.
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direitos e vantagens assegurados aos povos indígenas por outras fontes normativas, como,

por exemplo, as leis nacionais2499. Vale lembrar, ainda, que a própria Constituição da

Organização Internacional do Trabalho também estipula que em nenhum caso a adoção de

um convênio ou a sua ratificação por um dos Estados-membros pode significar a

revogação de qualquer outra fonte normativa que assegure condições mais favoráveis que a

convenção2500. Logo, considerando ainda o princípio da máxima proteção aos índios e aos

seus direitos, deve ser aplicada a Constituição, inclusive por força da sua superior

hierarquia em relação aos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é

parte, os quais, como já visto, ingressam no nosso ordenamento com natureza supralegal.

Porém, uma única hipótese de aplicação do texto convencional persiste ao nosso ver.

Trata-se de uma eventual situação fática de tal gravidade que impeça, de forma absoluta, o

retorno da comunidade indígena às suas terras. Aqui o choque não seria entre a

Constituição e a Convenção, mas sim entre a Constituição e uma dada realidade

insuperável, ou seja, entre o mundo do dever ser e o mundo do ser. Seria o caso, por

exemplo, de um acidente em uma usina nuclear que contaminasse com material radioativo

uma área indígena situada nas suas proximidades, não havendo possibilidade de

descontaminação. Também poderia ser citada a drástica hipótese da remoção provisória

das comunidades indígenas de terras tradicionais situadas em faixa de fronteira em razão

de guerra externa, finda a qual o território em questão fosse anexado a algum país vizinho,

com a conseqüente perda da soberania brasileira. Finalmente, vale lembrar que antes da

promulgação da Constituição de 1988 várias comunidades indígenas foram retiradas de

suas terras por força de obras públicas que, uma vez realizadas, impedem a restituição das

glebas, como é o caso, por exemplo, da edificação de barragens2501. Atualmente essa

última hipótese de remoção não poderia ocorrer, sendo constitucionalmente vedada,

porém, tendo sido realizada antes da Constituição de 1988 e não sendo mais possível

reverter a situação e devolver as terras tradicionais aos povos indígenas prejudicados, é

preciso encontrar uma solução juridicamente viável. Vale citar como exemplo o que

ocorreu com os índios Waimiri Atroari, os quais perderam 30 mil hectares de suas terras

inundadas pelo reservatório da hidrelétrica de Balbina e Pitinga, concluída em 1987, porém

tiveram os impactos socioambientais respectivos minimizados por meio de um programa

                                                          
2499 Art. 35.
2500 Art. 19, item 8.
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específico e da compensação territorial realizada pelo reconhecimento oficial de terras

indígenas em área contígua àquela antes demarcada2502. Assim, em todos os exemplos

acima encontramos uma situação fática gravíssima, a qual implica o dever de indenizar os

povos indígenas e alojá-los em área equivalente, podendo ser invocado, no que couber, o

texto do art. 16 da Convenção n° 169 da OIT. A compensação das terras perdidas pode ser

feita utilizando terras não propriamente indígenas, às quais já nos referimos2503.

As violações ao subprincípio da excepcionalidade, removendo-se os índios fora das

exceções constitucionalmente admitidas, ou ao subprincípio da provisoriedade, deixando-

se de providenciar o retorno imediato assim que cessado o risco que determinou a

remoção, pode gerar responsabilidade civil pelos danos materiais, morais e culturais

causados2504.

Não há previsão expressa na Constituição sobre a competência material para determinar a

remoção. Fácil é concluir, inicialmente, que essa tarefa é da União, considerando a sua

íntima relação com os índios, o que se depreende da reles leitura das disposições que

compõem o direito constitucional indigenista. De fato, salta os olhos que o constituinte

entregou as responsabilidades referentes às comunidades indígenas primordialmente à

União2505. Inclusive, como visto, parte das terras indígenas, quais sejam as de ocupação

tradicional, são do seu domínio, além do que a essa entidade federativa cabe demarcá-las e

protegê-las, além de fazer respeitar os bens indígenas. Como se não bastasse, é da União a

competência privativa para legislar sobre populações indígenas2506. O fato de que é

                                                                                                                                                                               
2501 Foi o que ocorreu, v.g., com os índios Tuxá, como já mencionado, que foram removidos de suas terras
situadas às margens do Rio São Francisco, na década de 80, pouco antes da promulgação da Constituição de
1988, para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica.
2502 Sobre o tema, vide: RIOS, Aurélio Veiga. Terras Indígenas no Brasil: definição, reconhecimento e novas
formas de aquisição. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da
tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002, pp. 73-81;
CARVALHO, José Porfírio. Projeto Waimiri-Atroari – Eletronorte. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da tutela: bases para uma nova política indigenista. Rio de
Janeiro: Contra Capa, 2002, pp. 127-129; BAINES, Stephen G. Imagens de liderança indígena e o Programa
Waimiri-Atroari: índios e usinas hidrelétricas na Amazônia. In Revista de Antropologia, vol. 43, n° 2, 2000,
p.141-163.
2503 Quando estudamos o conceito constitucional de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
2504 Nesse sentido o Ministério Público Federal na Bahia ajuizou em 1999 na Seção Judiciária Federal do
Estado da Bahia uma ação civil pública (processo n° 99.10342-0) que, dentre outros diversos pedidos,
requeria a condenação da União Federal e da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF,
solidariamente, à reparação dos danos materiais e morais coletivos sofridos pela comunidade indígena tuxá
em razão da remoção das suas terras tradicionais antes da Constituição de 1988 para a construção da
hidrelétrica de Itaparica. Posteriormente, foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta no qual foram
garantidos os direitos daquela comunidade.
2505 Isso não afasta, porém, obrigações dos Estados e Municípios, como visto acima.
2506 Artigo 22, inciso XIV, da CF/88.
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exercido um controle pelo Congresso Nacional também indica que a decisão da remoção

deve ser tomada no âmbito da União.

Porém, necessário indagar ainda a qual autoridade da União compete decidir sobre a

remoção dos índios de suas terras. Ao nosso ver essa não é uma questão que ficou relegada

à livre decisão do legislador ordinário. O direito constitucional indigenista brasileiro,

especialmente considerando os princípios do reconhecimento e proteção do Estado, do

reconhecimento dos direitos originários dos indígenas sobre as terras que

tradicionalmente ocupam, da proteção de sua posse permanente, da proteção da

identidade e da máxima proteção aos índios, nos fazem acreditar que é na própria

Constituição que devemos encontrar a resposta, através de uma interpretação sistemática e

teleológica. E a conclusão, ao nosso ver, considerando o grau de compromisso da

Constituição com as comunidades indígenas, o subprincípio da excepcionalidade e a

menção expressa ao controle direto do Congresso Nacional, é no sentido de que a decisão

de remover os índios provisoriamente das suas terras compete ao Presidente da República.

A tese é reforçada pelo fato de que uma das hipóteses de remoção envolve o interesse da

soberania nacional, tema que, obviamente, se relaciona diretamente com as atribuições

presidenciais2507.

Como já adiantado acima, duas são as hipóteses admitidas pela Constituição para a

remoção dos índios. A primeira pode ocorrer em situação que configure catástrofe ou

epidemia que ponha em risco a população indígena. Assim, em tese, é o próprio interesse

dos índios que está sendo salvaguardado, já que a remoção visa impedir que sejam

dizimados. Epidemias são uma das principais causas de mortandade dos índios desde a

chegada dos europeus, devendo-se registrar que muitas doenças foram propositadamente

disseminadas pelos colonizadores com a intenção de exterminar os índios2508. No caso de

                                                          
2507 Vale anotar, ainda, que o Estatuto do Índio, editado antes da Constituição de 1988, previu no seu artigo
20 a possibilidade da União intervir em área indígena, sendo a providência determinada por decreto do
Presidente da República. Dentre as medidas possíveis a serem tomadas em caso de intervenção estavam o
deslocamento temporário de grupos tribais de uma para outra área (§ 2°, alínea b) e a remoção (definitiva) de
grupos tribais de uma para outra área (§ 2°, alínea c). No nosso entendimento, como já referido, esta
intervenção não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Entretanto, não será despiciendo lembrar,
em reforço à tese desenvolvida no texto, que dentre os motivos autorizadores da intervenção previstos no §
1° daquele dispositivo encontramos “combater graves surtos epidêmicos, que possam acarretar o extermínio
da comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do grupo tribal”
(alínea b) e “por imposição da segurança nacional” (alínea c), situações análogas às hipóteses nas quais a
Constituição atual excepcionalmente permite a remoção provisória.
2508 O abandono proposital de roupas e utensílios de pessoas contaminadas pela varíola em locais nos quais
seriam facilmente encontrados pelos índios foi uma conhecida técnica de extermínio (RIBEIRO, Darcy. Os
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catástrofe ou epidemia, as medidas de remoção necessárias podem ser imediatamente

adotadas, tendo em vista a sua intrínseca natureza de urgência, porém ficam submetidas ao

controle posterior do Congresso Nacional, que examinará a constitucionalidade da ação,

inclusive sobre o prisma da conveniência e oportunidade. A negativa do Congresso em

referendar o ato de remoção implica a obrigação de se colocar imediatamente à disposição

dos índios os meios necessários ao seu retorno às terras tradicionais, bem como de se

ressarcir os danos morais, materiais e culturais do grupo indígena atingido, podendo ainda

ensejar a responsabilização do Presidente da República e de todas as demais autoridades

envolvidas que deram ensejo à determinação inadequada da medida.

A segunda hipótese admitida pela Lei Maior diz respeito a um risco ao interesse da

soberania do país, salvaguardando assim em primeiro plano os interesses da sociedade

brasileira não-índia. O interesse da soberania do País não pode ser entendido de maneira

frouxa, demasiado aberta, que sirva para abrir uma válvula de escape jurídico para

desvirtuar a destinação constitucional. De fato, não menciona a Constituição interesse do

país, nem tampouco interesse nacional, mas sim interesse da soberania do país. Não se

trata, ainda, de relevante interesse público da União, expressão utilizada no § 6° do mesmo

artigo 231. Logo, nem todas as situações que traduzem um interesse nacional ou um

interesse federal podem ensejar a remoção dos índios. Apenas aquelas nas quais esteja em

jogo um interesse da soberania brasileira são capazes de ensejar tais conseqüências. Seria

o caso, por exemplo, de remoção realizada após um estado de sítio decretado por motivo

de declaração de estado de guerra ou de resposta a uma agressão armada estrangeira2509,

com vistas a facilitar o deslocamento de tropas militares na região. Quando se trata de

remoção no interesse da soberania do país a medida não pode ser adotada sem que haja

prévia autorização do Congresso Nacional, o qual, portanto, exerce um controle anterior à

determinação de remoção. Entendemos, ainda, que o Presidente da República, antes de

solicitar a autorização ao Congresso Nacional, deve ouvir o Conselho de Defesa Nacional,

órgão consultivo nos assuntos relacionados à soberania nacional2510.

Ao nosso ver, o dispositivo em estudo possui eficácia plena e aplicabilidade imediata em

relação à situação de catástrofe ou epidemia, mas exige intermediação legislativa em

relação à remoção com base no interesse da soberania nacional. De fato, catástrofe e

                                                                                                                                                                               
índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo: Companhia das
Letras, 1996, p. 119).
2509 Art. 137, II, da CF/88.
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epidemia são termos mais fechados, cujos significados são facilmente compreendidos

apenas com o auxílio do método gramatical de interpretação. Ao contrário, interesse da

soberania nacional é expressão demasiada ampla e que por isso mesmo permite uma

enorme gama de variações hermenêuticas, o que pode levar à insegurança e a situações de

deliberada distorção do texto constitucional com o propósito de violar direitos indígenas,

razão pela qual seu conceito deve ser preenchido pelo legislador ordinário, à luz dos

princípios da máxima proteção às comunidades indígenas e do in dubio pro indígena, não

sendo possível determinar a remoção antes dessa providência legislativa, cuidando-se,

nesse ponto, de norma constitucional de eficácia limitada e conteúdo programático.

3.4.3.4.1.5. O regime jurídico: inalienabilidade, indisponibilidade e

imprescritibilidade

O regime jurídico constitucional das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios

determina ainda que as mesmas são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas,

imprescritíveis, nos termos do art. 231, § 4°, da Lei Maior. A legislação ordinária afirma,

ainda, que as terras indígenas não podem ser usucapidas e tampouco estão sujeitas à

desapropriação2511. Em outras palavras, são marcadas pela intangibilidade, são bens foras

do comércio. Dessa forma, a União não pode alienar, a título oneroso ou gratuito, o seu

domínio2512. Além disso, não pode empregá-las em outro uso que não o de servir de habitat

às comunidades indígenas, salvo as exceções adiante examinadas.

A imprescritibilidade dos direitos indígenas sobre elas implica a possibilidade dos índios

os alegarem a qualquer tempo, o que gera interessantes repercussões. Dentre estas, destaca-

se a impossibilidade de terceiros terem legitimada posse civil incidente sobre terras de

ocupação tradicional indígena. Ora, se o destino destas terras é a posse permanente dos

índios, e se esse é um direito imprescritível, parece óbvio que nenhuma posse por parte de

terceiro pode ser legítima do ponto de vista constitucional.

                                                                                                                                                                               
2510 Artigo 91, caput, CF/88.
2511 Art. 38 da Lei 6.001/73.
2512 A inalienabilidade das terras ocupadas pelos índios também é determinada pelo parágrafo único do artigo
22 do Estatuto do Índio.
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Durante o processo de incorporação da Convenção n° 169 da OIT ao nosso direito interno

houve debates no Senado Federal quanto a um suposto conflito entre o art. 17 do texto

convencional e o regime jurídico estipulado pelo art. 231, § 4º, da nossa Constituição, pois

este último determina que as terras tradicionais indígenas são inalienáveis e indisponíveis e

que os direitos sobre elas são imprescritíveis, ao passo em que o texto convencional, além

de impor o respeito às modalidades de transmissão dos direitos sobre a terra entre os

membros dos povos interessados estabelecidas por esses mesmos povos, admite ainda a

possibilidade de alienação das terras e de transmissão dos direitos sobre elas para fora da

comunidade, desde que consultados os interessados2513.

No que concerne à possibilidade de transmissão interna da terra, nenhuma

incompatibilidade existe entre os dois textos, devendo-se anotar apenas que nos termos

constitucionais a transmissão será da posse indígena, não do domínio, posto que esse é da

União. Trata-se de algo natural, que se insere no contexto das relações intergeracionais

indígenas.

Porém, efetivamente a nossa Lei Maior, ao contrário da Convenção n° 169 da OIT, não

prevê a possibilidade de transmissão do domínio das terras tradicionais indígenas a

terceiros. E nem poderia, porque no Brasil o direito de propriedade dessas terras não

pertence às comunidades indígenas, e sim à União. Como referido anteriormente, não há

incompatibilidade alguma entre a Convenção n° 169 da OIT e a Constituição brasileira no

que diz respeito a essa última divergência, e aquelas mesmas razões já expostas também se

aplicam à situação aqui discutida, tanto que foram usadas no Senado Federal quando da

apreciação do projeto de decreto legislativo referente àquele texto convencional para

afastar tal suposta incompatibilidade, como de fato foi feito2514. Cumpre anotar, em

reforço, que a rigor a disciplina da Constituição brasileira a respeito do tema é mais

protetora do que a Convenção n° 169 da OIT, e que este mesmo documento prevê que a

aplicação das suas disposições não deve prejudicar os direitos e as vantagens garantidos

                                                          
2513 “Artigo 17. 1 . Deverão ser respeitadas as modalidades de transmissão dos direitos sobre a terra entre os
membros dos povos interessados estabelecidas por esses povos. 2 . Os povos interessados deverão ser
consultados sempre que for considerada sua capacidade para alienarem suas terras ou transmitirem de outra
forma os seus direitos sobre essas terras para fora de sua comunidade. 3 . Dever-se-á impedir que pessoas
alheias a esses povos possam se aproveitar dos costumes dos mesmos ou do desconhecimento das leis por
parte dos seus membros para se arrogarem a propriedade, a posse ou o uso das terras a eles pertencentes.
2514 VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377; TUMA, Romeu. Parecer nº
1.316 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Diário do Senado Federal,
edição de 16/12/2000, pp. 25377-25380.
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aos povos indígenas em virtude de outras fontes normativas, dentre as quais as leis

nacionais2515. Como se não bastasse, conforme já referido anteriormente a Constituição da

Organização Internacional do Trabalho prevê que em nenhum caso a adoção de uma

convenção ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma convenção, devem afetar

qualquer outra norma que assegure aos interessados condições mais favoráveis que as

previstas pela convenção2516. Assim, diante do princípio da máxima proteção aos índios e

aos seus direitos, afasta-se a incompatibilidade, devendo ser aplicado o texto

constitucional, o qual, de resto, possui superior hierarquia no âmbito interno, já que, como

vimos, os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é parte possuem

natureza supralegal.

3.4.3.4.1.6. O direito ao usufruto exclusivo

O direito das comunidades indígenas à exclusividade do usufruto das riquezas do solo, dos

rios e dos lagos existentes nas terras tradicionais2517, é uma espécie de direito real sobre a

coisa alheia, e tem a óbvia finalidade de garantir os recursos necessários ao adequado

habitat das comunidades indígenas, proporcionando-lhes meios de sobrevivência física e

cultural. Trata-se, assim, de um usufruto especial, de natureza constitucional e que, apesar

de algumas semelhanças, não se confunde com o usufruto do Código Civil2518.

O usufruto exclusivo, conforme a legislação ordinária, compreende o direito à posse, uso e

percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas,

bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades, e

inclui os acessórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos das

                                                          
2515 Art. 35.
2516 Art. 19, item 8.
2517 A depender das características da comunidade, o texto constitucional, à luz de uma interpretação
teleológica e extensiva, pode abranger bens não citados explicitamente, como as riquezas do mar. Nesse
sentido: CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Usufruto exclusivo das terras indígenas. Natureza jurídica,
alcance e objeto. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n°. 1640, 28 dez. 2007. Disponível em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10804, acesso em 26 dez. 2008.
2518 Sobre o tema, vide CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Usufruto exclusivo das terras indígenas.
Natureza jurídica, alcance e objeto. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n° 1640, 28 dez. 2007. Disponível em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10804, acesso em 26 dez. 2008.
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vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas2519. Dessa maneira, atinge, também, as

riquezas da flora e da fauna contidas nas terras.

A riqueza, para os índios, não tem necessariamente conteúdo econômico tradicional. A luta

pela posse das riquezas situadas em terras indígenas tem sido a causa de desavenças

históricas entre índios e não-índios. A determinação constitucional, a qual integra o regime

jurídico especial das terras de ocupação tradicional, impede, a priori, a utilização dessas

glebas por terceiros estranhos ao grupo indígena2520.

A exclusividade, entretanto, comporta exceções previstas nos artigos 49, inciso XVI, 176,

§ 1°, e 231, §§ 3° e 6°, que tratam da exploração e o aproveitamento dos recursos hídricos,

incluídos os potenciais energéticos, e da pesquisa e lavra das riquezas minerais, desde que

cumpridos determinados requisitos constitucionais, dentre os quais a regulamentação

legislativa da matéria, a autorização do Congresso Nacional e a oitiva das comunidades

afetadas, ficando assegurada aos índios uma participação nos resultados da lavra, na forma

da lei. Essas possibilidades, como exceções à regra de que cabe aos índios a posse

permanente e o usufruto exclusivo das riquezas das suas terras, devem ser interpretadas

restritivamente e à luz dos princípios da máxima proteção às comunidades indígenas e do

in dubio pro indígena.

3.4.3.4.1.6.1. Exploração de recursos hídricos em terras indígenas

A água doce, beira a obviedade dizê-lo, é indispensável à vida no planeta. Ao mesmo

tempo, é um recurso natural limitado e possui valor econômico2521. Além disso, no Brasil,

tem natureza de bem de domínio público2522. São múltiplos os usos possíveis para a água,

mas a prioridade, especialmente em situação de escassez, deve ser o consumo humano

                                                          
2519 Art. 24, caput e § 1°, do Estatuto do Índio.
2520 O § 2° do artigo 24 da Lei 6.001/73 garante ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por
ele ocupadas, o que logicamente afasta a possibilidade de terceiros exercerem essas atividades, conforme
explicitado pelo § 1° do artigo 18 da mesma lei (“Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos
grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de
atividade agropecuária ou extrativa”), o que se encontra em conformidade com o texto constitucional.
2521 Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, artigo 1°, II.
2522 Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, artigo 1°, I.
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seguido da dessedentação de animais2523. Havendo recursos hídricos suficientes, os

mesmos podem ser empregados para fins de irrigação, geração de energia, transporte,

insumo de processo produtivo, esgotamento sanitário, dentre outros.

Por diversas causas a água doce tem se tornado um bem escasso no planeta, o que gerou

sérias preocupações por parte da Organização das Nações Unidas2524. O Brasil possui um

dos maiores mananciais de água do planeta, já que aproximadamente 60% da área da bacia

amazônica, a qual é responsável por 1/5 de toda a água do mundo, se encontra em território

brasileiro. Porém há problemas relacionados à distribuição geográfica desses recursos, bem

como à sua captação e distribuição, o que faz com que existam locais nos quais a

disponibilidade atingiu níveis críticos.

Nesse quadro, onde há evidente interesse nacional na questão, não é de se estranhar que o

constituinte tenha: a) incluído lagos, rios, correntes de água e águas superficiais ou

subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, na categoria de bens públicos2525; b)

estipulado que os potenciais de energia hidráulica são bens do domínio da União2526; c)

disciplinado a questão da exploração dos recursos hídricos em terras indígenas, abrindo

uma possibilidade de exceção ao usufruto exclusivo dos índios. É necessário, entretanto,

cautela, principalmente considerando que os impactos diretos e indiretos podem ser muito

grandes e as experiências históricas de aproveitamento de potenciais energéticos de

recursos hídricos situados em terras tradicionalmente ocupadas foram mal sucedidas para

os índios2527.

                                                          
2523 Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, artigo 1°, III.
2524 Vide, dentre outros: http://www.ana.gov.br/aguasdemarco/noticiasExibe.asp?ID_Noticia=74
2525 Artigos 20, III, 26, I.
2526 Art. 20, VIII.
2527 Como exemplo, cabe citar as usinas hidrelétricas de Tucuruí, no Pará, e Balbina, no Amazonas,
edificadas nos anos 70 e 80. Estas barragens provocaram danos ambientais e culturais imensos, e as medidas
compensatórias não foram cumpridas. Em 1989 o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA –
conclui no sentido da morte biológica do Rio Uatumã onde a hidrelétrica de Balbina foi construída, afetando
diretamente os índios da reserva indígena Waimiri-Atroari, que teve boa parte da sua área inundada. Em
fevereiro de 1989 ocorreu no Pará uma manifestação indígena contra o Complexo Hidrelétrico do Xingu, que
abrangia cinco barragens, a qual repercutiu no âmbito internacional e ajudou a chamar a atenção para os
graves problemas trazidos pela construção de usinas hidrelétricas em terras indígenas. As pressões surtiram
efeito, mas o projeto foi retomado com medidas direcionadas à construção da hidrelétrica de Belo Monte,
tendo sido editado, sem a existência de legislação regulamentando o tema, sem a oitiva da comunidade
indígena, e em uma velocidade impressionante, o Decreto Legislativo n° 788/2005. Acerca do açodamento na
aprovação do projeto que deu origem àquele decreto legislativo, o Senador Luiz Otávio consignou à época da
tramitação: “E esse projeto, por incrível que pareça, foi apresentado no dia 08 de julho, semana passada. Faz
quatro dias que esse projeto foi aprovado na Câmara e vamos aprová-lo aqui no Senado hoje” (Diário do
Senado, 13/07/2005, p. 23320) e “E eu ia me esquecendo dos índios, é verdade. Os índios são muito mais
importantes, como disse a Senadora Heloísa Helena. Eles têm que ser ouvidos, ‘cheirados’. Temos que
conversar com os índios. Afinal de contas, eles são os donos. Temos que agir de forma a que todos nós
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Consoante o § 3° do artigo 231 da Constituição, o aproveitamento dos recursos hídricos,

incluídos os potenciais energéticos2528, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras

indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra2529, na

forma da lei. São mencionados claramente pela Constituição dois requisitos: a) a existência

de uma lei regulamentadora; e b) a necessidade de oitiva das comunidades indígenas

afetadas.

Ao nosso ver, a expressão na forma da lei mencionada no referido § 3° do artigo 231, diz

respeito a um objeto muito mais amplo que a questão da participação dos índios no

resultado da lavra mineral em suas terras, devendo reger a regulamentação de todas as

exceções constitucionalmente admitidas à posse permanente e ao usufruto exclusivo

previstas naquele artigo. Isso significa que a lei é necessária, também, para atividades de

aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos. Essa conclusão

decorre de uma interpretação sistemática da Constituição, de forma a considerar também o

§ 1° do artigo 1762530, segundo o qual a lei estabelecerá condições específicas para a

pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia

hidráulica na hipótese dessas atividades serem desenvolvidas em terras indígenas. Dessa

forma, o aproveitamento por terceiros das riquezas mencionadas está constitucionalmente

vinculado a uma regulamentação legislativa, o que confere às normas respectivas a

natureza de normas constitucionais de eficácia limitada e conteúdo programático2531.

Quando o § 3° do artigo 231 e o § 1° do artigo 176 da Constituição mencionam a

expressão na forma da lei, trata-se de uma referência à lei ordinária. É importante observar

que tais dispositivos cuidam da exploração de terras indígenas em sentido amplo, portanto

não apenas de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

                                                                                                                                                                               
tenhamos condições de votar com tranqüilidade, sem pressa, esses projetos relâmpagos. Nunca vi isso,
sinceramente! Trata-se de um projeto bala: vem e passa, e ninguém vê” (Diário do Senado, 13/07/2005, p.
23324).
2528 A exploração de potenciais energéticos situados em terras indígenas deve abranger, logicamente, as redes
de transmissão necessárias. As linhas de transmissão de energia elétrica foram excluídas da terra indígena
Raposa Serra do Sol pela portaria n° 534/2005 do Ministério da Justiça.
2529 O tema da participação no resultado da lavra será tratado adiante, no tópico sobre o direito indigenista à
subsistência, ao trabalho e a renda.
2530 Desde a redação original, e não apenas após a Emenda Constitucional 6/95.
2531 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 593-594.
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Já o § 6° do artigo 231, de sua vez, dispõe que são nulos e não produzem efeitos jurídicos

os atos que tenham por objeto a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos

lagos nas terras a que se refere aquele artigo, as quais, ao nosso ver, são as terras

tradicionais indígenas. Entretanto, a nulidade e a ausência de efeitos jurídicos admitem

uma exceção, já que está ressalvado expressamente o relevante interesse público da União

segundo o que dispuser lei complementar.

De tudo isso resulta, conforme entendemos, à luz da aplicação do critério da especialidade

na interpretação da Lei Maior, que há duas situações distintas em relação à excepcional

exploração de recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos2532: a) exploração em

terras indígenas, entendidas estas como gênero, sendo exigida regulamentação por lei

ordinária nos termos do § 3° do artigo 231 e do § 1° do artigo 176 da Constituição; b)

exploração em terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, entendidas estas como

espécie do gênero terras indígenas, na qual a regulamentação deve ser realizada apenas se

houver relevante interesse público da União, exigindo-se também a edição de uma lei

complementar nos termos do § 6° do artigo 231 da Constituição2533. Em outras palavras, há

uma proteção constitucional maior em relação à possibilidade de exploração de recursos

hídricos em terras de ocupação tradicional indígena do que aquela dispensada às terras

indígenas em geral, exigindo-se além da lei ordinária necessária à exploração dos recursos

hídricos nestas últimas, que esteja presente um relevante interesse público da União,

conforme disposto em lei complementar.

O fato é que até hoje não há nenhuma lei ordinária disciplinando o disposto no artigo 176,

§ 1° e no artigo 231, § 3° e nem tampouco lei complementar regulando o artigo 231, § 6°,

                                                          
2532 O mesmo raciocínio deve ser aplicado para a pesquisa e a lavra de recursos minerais.
2533 Durante a discussão do Projeto de Decreto Legislativo n° 145/2001, de autoria do Senador Jonas
Pinheiro, versando sobre autorização, nos termos do § 3º do art. 231 da Constituição Federal, para o
aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, situados nas terras indígenas
localizadas na região de Ponte de Pedra, Estado de Mato Grosso, a senadora Marina Silva, defendeu a tese de
que seria exigível lei complementar para a exploração de atividades em qualquer tipo de terras indígenas,
argumentando que o disposto no § 3° do artigo 231 deve ser interpretado em conjunto com o § 6° do mesmo
dispositivo (Diário do Senado Federal, edição de 21/06/2001, p. 13600). O senador José Eduardo Dutra,
durante a tramitação do mesmo projeto, posicionou-se no sentido de ser necessária lei ordinária (Diário do
Senado Federal, edição de 27/04/2002, pp. 06246-06247). Na Comissão de Constituição e Justiça prevaleceu
o voto do Senador Leomar Quintanilha, pela constitucionalidade do projeto, que, entretanto, foi aprovado por
maioria sem sequer se referir à exigência constitucional de lei regulamentando o tema, mesmo com o voto em
separado do Senador Eduardo Dutra defendendo explicitamente esse ponto de vista (Diário do Senado
Federal, edição de 27/04/2002, pp. 06245-06246). O projeto terminou sendo arquivado sem uma deliberação
definitiva sobre o tema, considerando o término da legislatura.
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da Constituição2534. Considerando que se trata de normas constitucionais de eficácia

limitada e conteúdo programático, está constitucionalmente vedada a realização de

qualquer tipo de atividade voltada à exploração desses recursos por parte de terceiros em

terras indígenas enquanto não for editada a legislação respectiva.

Isso não foi suficiente para impedir, entretanto, que o Congresso Nacional concedesse

autorizações, ao menos no que concerne ao aproveitamento dos recursos hídricos,

incluídos os potenciais energéticos, em terras indígenas. Tais autorizações, segundo nosso

entendimento, são inconstitucionais diante da ausência de prévia regulamentação

infraconstitucional da exploração2535. Não será despiciendo esclarecer que não é possível

tentar conferir ares de legalidade às citadas autorizações com base no Estatuto do Índio,

argumentando que o mesmo prevê a possibilidade da realização, em terras indígenas, de

obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional, bem como de atividades de

exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança e para o

desenvolvimento nacional, pois o instrumento previsto para tais situações por aquele

diploma legislativo é o da intervenção da União nas terras indígenas, mediante decreto

presidencial2536, o qual, como já mencionamos, não foi recepcionado pela Constituição de

19882537.

O Congresso Nacional não tem, ainda, observado a segunda exigência constitucional acima

citada, a qual diz respeito à oitiva prévia das comunidades indígenas envolvidas, conforme

determina o § 3° do artigo 231. Essa exigência vincula-se ao direito à participação dessas

comunidades nos assuntos que lhes afetam. Em situação envolvendo exploração de

recursos hídricos em terras dos índios Avá-Canoeiro, os quais possuem características

peculiares, encontrando-se à beira da extinção e com a maior parte dos seus poucos

                                                          
2534 Também não há nenhum dispositivo que trate do tema na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que
institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços
públicos de energia elétrica e dá outras providências, nem na Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, na qual, em relação aos índios, há apenas uma menção à
participação de representantes indígenas na composição dos comitês de bacia hidrográfica cujos territórios
abranjam terras indígenas (artigo 39, § 3º, II).
2535 É o caso, por exemplo, do primeiro Decreto Legislativo aprovado pelo Congresso Nacional versando
sobre o aproveitamento de potenciais energéticos em terras indígenas, que foi o n° 103/1996, autorizando a
realização do aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mesa, em trecho do Rio Tocantins e seus afluentes, no
Estado de Goiás, atingindo cerca de 10% das terras dos índios Avá-Canoeiro.
2536 Artigo 20, § 1°, “d” e “f”.
2537 Acerca da necessidade de legislação infraconstitucional disciplinando a exploração em terras indígenas,
vide ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 593-595.
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membros em estado de isolamento, foi realizada apenas uma audiência pública com a

participação de diversos órgãos, sendo concedida a autorização2538. Considerando que não

houve questionamento formal durante a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo

respectivo no Congresso Nacional acerca da falta de oitiva da comunidade indígena, é

possível presumir que no entendimento daquela casa legislativa a audiência pública foi

suficiente para atender a exigência constitucional, o que, ao nosso ver, é absolutamente

inconsistente e equivocado.

Uma outra tese aparentemente adotada no Congresso Nacional e que não encontra qualquer

amparo na Constituição é a de que a oitiva à comunidade indígena afetada pode ser feita

após a autorização daquele órgão legislativo. Como já registramos em outra ocasião, a

oitiva é uma espécie de consentimento prévio e informado da comunidade indígena

afetada. Logo, é possível concluir no sentido de que antes da consulta devem ser realizadas

ações no sentido do maior esclarecimento possível da comunidade sobre a exploração

pretendida e os impactos diretos e indiretos que podem advir da mesma. Essa conclusão

exige, como conseqüência, não só uma divulgação ampla do projeto detalhado da

exploração como, também, que sejam elaborados todos os estudos necessários, como, por

exemplo, o estudo prévio de impacto ambiental previsto expressamente na

Constituição2539, e, ainda, um estudo prévio de impacto antropológico2540. Como

decorrência da ampla publicidade, todos os documentos e estudos relativos à exploração

devem ser apresentados não só à sociedade em geral, mas, principalmente, à comunidade

indígena afetada, a qual pode solicitar outros esclarecimentos adicionais ou a

complementação dos estudos.

Os mecanismos de tomada de decisão dos índios devem obedecer aos seus processos

internos, com base na sua autodeterminação. Pode ocorrer do grupo indígena afetado não

reunir condições de dar um consentimento prévio e informado, devido às suas

peculiaridades próprias, como, por exemplo, for constatada a incapacidade de compreensão

mínima dos projetos e dos estudos prévios de impacto ambiental ou de impacto

antropológico, mesmo através da ajuda de antropólogos e outros técnicos especializados.

Nestes casos, ao nosso ver, a exploração não poderá ser levada adiante, sendo vedada

                                                          
2538 Sobre os Avá-Canoeiro, vide, dentre outros, PEQUENO, Luciano Alves. Terra Indígena Avá-Canoeiro,
Demarcação indefinida: risco de sobrevivência étnica. In Revista de Estudos e Pesquisas, v. 2, n° 2, FUNAI,
Brasília, dez. 2005, pp. 171-182.
2539 Art. 225, § 1°, IV.
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constitucionalmente não só pela impossibilidade de satisfação do requisito de oitiva prévia

da comunidade afetada, como, também, pelo já referido princípio da máxima proteção aos

índios.

A realização da oitiva prévia da comunidade indígena é, segundo nosso pensar, uma

competência própria e indelegável do Congresso Nacional. Além disso, essa exigência

deverá ser satisfeita por meio de audiências públicas, as quais devem ser realizadas

também na área indígena para tornar possível que toda a comunidade ou os membros que

ela escolher conforme seus mecanismos internos específicos possam estar devidamente

informados e aptos a participar do processo de tomada decisão2541.

Assim, a consulta e as audiências públicas respectivas devem ter lugar durante o processo

de aprovação do Decreto Legislativo, precedendo a autorização do Congresso Nacional,

até porque não se trata de mero aconselhamento, mas sim de um processo de tomada de

decisão da comunidade indígena. Em outras palavras, sua natureza é decisória e não

meramente opinativa. Caso seja em sentido negativo, essa decisão, ao nosso ver,

considerando o direito à autodeterminação dos povos indígenas, será vinculante para o

Congresso Nacional, significando dizer que se os índios se opuserem à proposta sequer

deve haver deliberação daquele órgão a respeito, ou, caso exista, a autorização deve ser

necessariamente negada ou o requerimento deve ser tido por prejudicado. Nesse sentido,

segundo Dalmo Dallari a oitiva da comunidade é um condicionamento para o exercício de

legislar e deve condicionar a própria decisão2542. De outro lado, caso a manifestação da

comunidade indígena seja positiva, concordando com a exploração proposta, o Congresso

Nacional poderá, ainda assim, negar a autorização, não só considerando os interesses

nacionais, mas, também, na defesa dos direitos indígenas, caso observe, por exemplo, que

ocorreu eventual distorção ou vício no consentimento prévio informado da comunidade

envolvida. Assim, é constitucionalmente possível, inclusive com base no princípio da

                                                                                                                                                                               
2540 Esses estudos não devem ser realizados pelo próprio empreendedor, embora possam ser por ele
custeados, mas sim por grupo de trabalho sob a supervisão da FUNAI.
2541 Durante a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo n° 145/1996, a Senadora Marina Silva apresentou
em Plenário uma proposta de emenda no sentido de que a audiência pública seria um requisito mínimo para a
devida oitiva da comunidade, com o seguinte texto: “Cabe à Comissão Técnica competente realizar audiência
pública com a comunidade indígena diretamente afetada e o órgão ambiental federal responsável pelo estudo
de impacto ambiental do empreendimento, como condição mínima de informação indispensável à pretendida
autorização” (Diário do Senado Federal, edição de 09/05/2002, pp. 07557-07558). O projeto foi arquivado
sem deliberação final, tendo em vista o término da legislatura.
2542 DALLARI, Dalmo de Abreu. Congresso é obrigado a ouvir as comunidades indígenas. In Informe
Jurídico, ano II, n° 09 a 13, abril a agosto de 1993, São Paulo, Comissão Pró-Índio, p. 4. No mesmo sentido:
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máxima proteção aos índios, que o Congresso Nacional negue uma autorização ainda que a

comunidade indígena afetada tenha concordado com a atividade.

O entendimento daquele órgão legislativo já foi no sentido da necessidade de oitiva prévia

da comunidade indígena afetada, in loco, como parte do processo de aprovação do decreto

legislativo, e da necessidade da sua aquiescência ao projeto, para o que podem ser feitas

condições2543. Infelizmente, entretanto, houve retrocesso, e o Congresso Nacional passou a

entender ser possível conceder a autorização para exploração de recursos hídricos desde

logo, antes da realização dos estudos ambientais e antropológicos e da oitiva dos índios,

requisitos tidos como necessários apenas como fases antecedentes ao desenvolvimento do

projeto2544. A justificativa é no sentido de que a autorização seria necessária para que

                                                                                                                                                                               
LOBO, Luiz Felipe Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr, 1996, p.
57.
2543 Esse entendimento ficou claro durante a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo n° 381-A, de 1999,
de autoria do Deputado José Borba, que dispunha sobre a autorização do uso de terras indígenas na região de
São Jerônimo da Será, no Rio Tabagi, Estado do Paraná: “O Deputado Luciano Pizzato, relator do projeto na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, propôs à Comissão que fossem realizadas
reuniões in loco com os índios Kaingang, o que foi aprovado por unanimidade. As reuniões ocorreram nos
dias 01 de abril e 26 de maio de 1999, na Câmara Municipal de São Jerônimo da Será e na reserva indígena
de Apucaraninha, com a participação dos índios e de vários órgãos. As atas foram anexadas ao parecer, e
nelas consta manifestação expressa do relator de que o seu parecer favorável ao projeto ficaria vinculado à
concordância dos índios. Estes, inicialmente, se mostraram contrários ao projeto, porém depois se reuniram
isoladamente e mudaram de idéia, impondo, entretanto, uma série de condições que foram aceitas e
incorporadas ao parecer do relator, o qual foi aprovado por unanimidade em 12 de setembro de 2000. O
projeto foi aprovado, ainda, na Comissão de Constituição e Justiça, porém com o voto contrário da bancada
do PT, que entendeu ser necessária para exploração de terras indígenas a Lei Complementar mencionada no §
6° do artigo 231 da Constituição. O projeto ainda não foi apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados,
embora esteja pronto para votação e existam três requerimentos de inclusão na pauta da ordem do dia”
(ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo [coords.]. Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, p. 596). Para maiores detalhes, vide Diário da Câmara dos Deputados, edição de
30/11/2000, pp. 63360-63392.
2544 Esta posição foi adotada não só durante a apreciação do já referido Projeto de Decreto Legislativo nº
145/2001, como, também, durante a tramitação do projeto que deu origem ao Decreto Legislativo n° 788, de
12 de julho de 2005, que autorizou o Poder Executivo a implantar o aproveitamento Hidroelétrico “Belo
Monte”, no trecho do Rio Xingu denominado ‘Volta Grande do Xingu’, localizado no Estado do Pará, “a ser
desenvolvido após estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e outros que julgar necessários” (art.
1°), dentre os quais “Estudo de natureza antropológica, atinente às comunidades indígenas localizadas na área
sob influência do empreendimento, devendo, nos termos do § 3º do art. 231 da Constituição Federal, ser
ouvidas as comunidades afetadas” (art. 2° IV). Os estudos “serão determinantes para viabilizar o
empreendimento e, sendo aprovados pelos órgãos competentes, permitem que o Poder Executivo adote as
medidas previstas na legislação objetivando a implantação do Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte”
(art. 3°). Logo, fato é que, apesar de ter adotado algumas cautelas, o Congresso Nacional autorizou desde
logo a implantação, postergando para momento posterior não só os estudos técnicos, inclusive os de natureza
ambiental, como também a oitiva das comunidades indígenas atingidas, dentre as quais se encontram os
índios Arara, Juruna, Parakanã, Xikrin, Xipaia-Kuruaia, Kayapó e Araweté. A constitucionalidade do
Decreto Legislativo 788/2005 está sendo discutida judicialmente na ação civil pública n° 2006.39.03.000711-
8, a qual foi proposta pelo Ministério Público Federal na subseção judiciária de Altamira, no Pará. Também
foi objeto da ADI 3573/DF, proposta em agosto de 2005 pelo Procurador-Geral da República, a qual,
entretanto, não foi conhecida pelo Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que o Decreto Legislativo
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técnicos possam ter acesso às terras indígenas com a finalidade de procederem aos estudos

de viabilidade econômica, ambiental e antropológica, os quais, de sua vez, devem

anteceder a oitiva da comunidade2545. Esta posição, ao nosso ver, é claramente

inconstitucional.

Embora parte do raciocínio esteja correto, já que os estudos citados efetivamente devem

anteceder à oitiva da comunidade, não há necessidade de autorização congressual prévia

para a sua realização. Em nenhum momento o ordenamento jurídico em vigor condiciona o

acesso de técnicos e de servidores púbicos em terras indígenas a uma autorização do

Congresso. Conforme o artigo 49, inciso XVI da Constituição, é da competência exclusiva

do Congresso Nacional autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de

recursos hídricos e a pesquisa e a lavra de riquezas minerais, mas nada fala sobre o

ingresso de terceiros em geral naquelas terras. Esse ingresso pode depender de autorização

da FUNAI2546 e, obviamente, da comunidade respectiva, mas não depende do Congresso

Nacional, o que, aliás, poderia ser considerada uma violação à autodeterminação daqueles

povos.

Ademais, também a própria realização dos estudos citados não depende legalmente de

autorização do Congresso Nacional, podendo ser feitos diretamente pelo executivo. A

legislação prevista pelos artigos 176, § 1°, e 231, §§ 3° e 6°, quando for editada, pode até

vir a vincular a elaboração dos estudos à autorização do Poder Legislativo. Mas até lá essa

exigência não existe no ordenamento jurídico brasileiro, que prevê a autorização para a

                                                                                                                                                                               
impugnado possuía natureza de “lei-medida”, não sendo norma jurídica dotada de generalidade e abstração, o
que afasta o cabimento da ação direta. Sobre os detalhes da tramitação destes projetos e das ações propostas,
vide: ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns
avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO,
Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, pp. 596-598.
2545 A tese já repercutiu no Poder Judiciário: “O aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas
somente pode ser efetivado por meio de prévia autorização do Congresso Nacional, na forma prevista no
artigo 231, § 3º, da Constituição Federal. Essa autorização deve anteceder, inclusive, aos estudos de impacto
ambiental, sob pena de dispêndios indevidos de recursos públicos.” (TRF 1ª Região, AG 2001.01.00.030607-
5/PA, Rel. Juiz Alexandre Machado Vasconcelos - conv., Sexta Turma, DJ de 25/10/2001, p. 424, grifamos.
No mesmo sentido: TRF 1ª Região, REO 1999.01.00.109279-2/RR, Rel. Desembargador Federal Souza
Prudente, Sexta Turma, DJ de 29/01/2007, p. 9; TRF 1ª Região, AC 2001.01.00.030607-5/PA, Rel. Juiz
Alexandre Machado Vasconcelos – conv., Sexta Turma, DJ de 25/10/2001, p. 424. Vide, ainda: TRF 1ª
Região, AC 1999.01.00.068811-3/MT, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Quinta
Turma, DJ de 29/06/2005, p. 39).
2546 Em relação a pesquisas científicas de campo, o artigo 14 do Decreto nº 4.645, de 25 de março de 2003,
que cuida do Estatuto da FUNAI, e o artigo 17 da Portaria nº 542, de 21 de dezembro de 1993, que veicula o
regimento Interno da FUNAI, condicionam o ingresso em áreas indígenas à prévia autorização da
Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas (art. 17). A portaria citada menciona ainda a análise do pedido de
ingresso pela Coordenação de Controle de Pesquisas (art. 19).
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realização da atividade de exploração. Entendemos que, atualmente, à luz da correta

hermenêutica constitucional, é possível vincular a efetivação dos tais estudos apenas a uma

determinação do poder executivo e da concordância da comunidade indígena afetada.

A inconsistência da posição adotada pelo Congresso Nacional fica ainda mais evidente

quando se observa que, apesar das justificativas adotadas, o que tem sido autorizado, a

rigor, não é o mero ingresso nas terras indígenas, até porque, como vimos, o Congresso

não possui atribuição constitucional ou legal para tanto, mas sim o aproveitamento dos

recursos hídricos, com base no inciso XVI do artigo 49 da Constituição. Ou seja, é a

própria atividade final que é autorizada desde logo, sem a realização dos estudos e sem a

oitiva da comunidade afetada, o que constitui, ao nosso ver, uma evidente violação aos

direitos indígenas e à Lei Maior.

Em suma, entendemos que a possibilidade do poder legislativo autorizar o poder executivo

a implantar atividades de exploração de recursos hídricos, incluídos os potenciais

energéticos em terras indígenas, antes da edição de legislação genérica que regulamente o

tema, de forma prévia à realização dos estudos necessários e sem proceder à oitiva das

comunidades afetadas, viola diretamente os artigos 176, § 1°, 231, §§ 3° e 6° da

Constituição. Além disso, fere, também, o inciso IV do § 1° do artigo 225 da mesma

Constituição da República, o qual exige estudos prévios de impacto ambiental para obras

potencialmente causadoras de danos ambientais.

A solução que o Congresso Nacional adota atualmente para a exploração de recursos

hídricos, autorizando desde logo a implantação da atividade e, ao mesmo tempo,

condicionando o seu desenvolvimento à realização dos estudos técnicos e da oitiva do

grupo indígena, não é suficiente para solucionar o vício de inconstitucionalidade. Essa

espécie de autorização condicionada pode ter alguma utilidade apenas no sentido de expor

a situação desconfortável do Congresso, o qual não legislou sobre o tema mesmo após duas

décadas de promulgação da Constituição. Essa situação poderia ser resolvida caso aquele

órgão legislasse a respeito, ou, no mínimo, poderia ser atenuada caso a realização dos

estudos necessários, bem como a oitiva da comunidade afetada em audiências públicas,

fossem consideradas etapas necessárias e prévias de um processo de autorização do

aproveitamento dos recursos situados em terras indígenas2547.

                                                          
2547 Sobre as questões acima suscitadas, relativas à exploração de recursos naturais em terras indígenas como
exceção ao usufruto exclusivo, vide ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das
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Observe-se, finalmente, que em relação à geração de energia em terras indígenas em geral

apenas os potenciais de energia hidráulica foram objeto de preocupação constitucional. O

aproveitamento de outras fontes de energia, como por exemplo, a eólica, não tem previsão

constitucional no § 3° do artigo 231, que menciona somente os potenciais energéticos dos

recursos hídricos. Caso, entretanto, se trate de terras tradicionalmente ocupadas, é

possível discutir a aplicação do § 6° daquele mesmo artigo visando o aproveitamento

dessas outras fontes de energia, caso preenchidos os pressupostos ali estabelecidos,

relativos à presença de relevante interesse público da União e à regulamentação por lei

complementar.

3.4.3.4.1.6.2. Exploração de recursos minerais em terras indígenas

A pesquisa e a lavra de minérios tem sido um grande problema na história indígena no

país2548. Dentre as questões tormentosas ligadas ao tema encontramos, por exemplo, a

degradação ambiental geralmente decorrente dessa atividade e as conseqüências maléficas

da difícil relação entre índios e garimpeiros2549. Há, ainda, os interesses das grandes

empresas mineradoras, que exercem pressão constante contra o reconhecimento dos

direitos territoriais dos povos indígenas, usando a sua forte influência política e econômica

nos mais diversos foros. Nesse contexto, vale relembrar que a questão mineral foi

responsável por boa parte da resistência aos direitos indígenas na última Assembléia

                                                                                                                                                                               
comunidades indígenas: alguns avanços e obstáculos desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO,
Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM, Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição
Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pp. 595-600. A Senadora Heloísa Helena, votou
contra o projeto que deu origem ao Decreto Legislativo 788/2006, sobre o aproveitamento hidroelétrico Belo
Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará, argumentando pensar ser necessário “um
Congresso Nacional diferente, que possa fazer as audiências públicas aqui, antes da elaboração da
Legislação” (Diário do Senado Federal, edição de 13/07/2005, pp. 23330-23331, itálicos nossos).
2548 Vide, dentre inúmeras outras publicações sobre o tema: COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. A questão da
mineração em terras indígenas. In Cadernos da Comissão Pró-Índio, n° 4, São Paulo, 1985.
2549 “Tradicionalmente , sabe-se que o contato próximo de pessoas que exploram minérios, pelo seu estilo de
vida agressivo e imediatista, resulta sempre em prejuízo fatal para os índios” (GOMES, Mércio Pereira. Os
índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, p. 166); “A mineração é considerada uma
atividade potencialmente poluidora e, quando desenvolvida em área de ocupação indígena, produz danos
irreparáveis não apenas ao meio ambiente, mas também à organização sociocultural das comunidades
indígenas, provocando a desagregação cultural e a introdução de doenças.” (Menezes, Joyceane Bezerra de.
O direito dos índios à terra e a mineração em áreas de ocupação indígena. In revista Pensar, Fortaleza, abril
de 2007, p. 99).
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Constituinte, no bojo da qual empresas mineradoras fomentaram uma intensa campanha

difamatória, inclusive através do jornal O Estado de São Paulo, como já referido2550.

A Constituição de 1988, além de ter incluído os recursos minerais, inclusive os do subsolo,

dentre os bens da União2551, disciplinou a exploração mineral em terras indígenas, como

uma exceção ao usufruto exclusivo das comunidades indígenas em relação aos das riquezas

do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. O regime constitucional é claramente

restritivo em relação a tal tipo de atividade2552. Determinou que a pesquisa e a lavra2553 das

riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com autorização do

Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada

participação nos resultados da lavra, na forma da lei2554. Além disso, afirmou que a lei

estabelecerá condições específicas para tais atividades2555. E não é só. A Lei Maior tornou

nulos e extintos, ceifando a sua capacidade de produzir efeitos jurídicos, os atos que

tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou

a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras

tradicionalmente ocupadas pelos índios, espécie de terra indígena, ressalvado relevante

interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a

nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da

lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé2556. Este dispositivo, ao nosso

ver, inclui as atividades relacionadas aos recursos minerais, as quais, quando não se

referem a riquezas do solo, exigem a posse e a ocupação deste para que seja alcançado o

                                                          
2550 Quando tratamos da participação indígena na Assembléia Constituinte no tópico sobre a ruptura com o
paradigma assimilacionista em direção à alteridade na atual Constituição.
2551 Art. 20, IX.
2552 “O espírito restritivo da Constituição em relação à mineração em terras indígenas foi fruto do
conhecimento de que essa atividade provoca danos irreversíveis e irreparáveis às comunidades indígenas e ao
seu habitat natural” (SANTILLI, Juliana. Aspectos jurídicos da mineração e do garimpo em terras indígenas.
In SANTILLI, Juliana [org.]. Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 1993, p. 145).
2553 A pesquisa mineral diz respeito à definição da jazida, sua avaliação e determinação da exeqüibilidade do
seu aproveitamento econômico (Decreto-Lei 227/1967 – Código de Mineração, artigo 14). Já a lavra é o
conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das
substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas (Decreto-Lei 227/1967 – Código
de Mineração, artigo 36). Ambas atividades podem repercutir seriamente nos índios, e por isso devem existir
autorizações em separado para cada uma delas, cabendo lembrar que uma autorização de pesquisa não
implica em direito à autorização da lavra. Nesse sentido: SANTILLI, Juliana. Aspectos jurídicos da
mineração e do garimpo em terras indígenas. In SANTILLI, Juliana (org.). Os direitos indígenas e a
Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, pp. 148-149.
2554 Art. 231, § 3°. Além disso, o artigo 49, inciso XVI, estipula ser da competência exclusiva do Congresso
Nacional autorizar, em terras indígenas, a pesquisa e a lavra de recursos minerais.
2555 Art. 176, § 1º, na Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995.
2556 Art. 231, § 6°.
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subsolo. Finalmente, a Constituição proibiu a exploração de riquezas minerais em terras

indígenas através de cooperativas de garimpeiros2557.

Como se nota, a Constituição não proibiu de forma absoluta a mineração em terras

indígenas, apenas a condicionou a um regime jurídico especial2558, o qual possui índole

restritiva. Com isso, afastou o sistema geral de concessão de autorizações de pesquisa e

lavra mineral quando tais atividades ocorrerem em terras indígenas.

Em relação à necessidade de regulamentação da matéria por lei, bem como à

imprescindível autorização do Congresso Nacional e à exigência de prévia oitiva da

comunidade indígena afetada2559, aplicam-se aqui de forma geral todas as observações já

realizadas quando estudamos a exploração de recursos hídricos, incluídos os potenciais de

energia hidráulica, em terras indígenas. A questão relativa à participação no resultado da

lavra será tratada adiante2560.

Não soará despiciendo acrescentar, entretanto, em relação à exigência de lei

regulamentadora, que não há nenhum dispositivo que trate do tema no Decreto-Lei nº 227,

de 28 de fevereiro de 1967, denominado Código de Mineração, nem tampouco na Lei nº

8.901, de 30 de junho de 1994, que regulamenta o disposto no § 2º do art. 176 da

Constituição Federal e altera dispositivos do Código de Mineração. Assim, lembrando que

se trata de normas constitucionais de eficácia limitada e conteúdo programático,

atualmente existe um óbice constitucional à realização de qualquer tipo de atividade

voltada à pesquisa e à lavra de recursos minerais por parte de terceiros em terras indígenas,

e essa situação perdurará até que seja editada a legislação respectiva2561. Não cabe,

juridicamente, tentar levar adiante tais atividades com base no Estatuto do Índio.

                                                          
2557 Art. 231, § 7°.
2558 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 1996, p. 288.
2559 “Entendemos ainda que a melhor forma de consulta às comunidades indígenas é através de audiência in
loco, na própria Área Indígena afetada. Uma representação parlamentar teria a oportunidade de verificar as
condições sociais, políticas, e econômicas da localidade em que se desenvolveriam as atividades minerarias,
avaliar diretamente seus impactos e ouvis vários membros da comunidade indígena sobre o assunto”
(SANTILLI, Juliana. Aspectos jurídicos da mineração e do garimpo em terras indígenas. In SANTILLI,
Juliana [org.]. Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p.
150).
2560 No tópico referente à obtenção de renda através da exploração econômica de recursos hídricos e minerais
localizados em terras indígenas por terceiros.
2561 “Enquanto tal dispositivo [o § 3° do artigo 231 do Texto Constitucional] não for regulamentado,
nenhuma atividade do gênero poderá ser desenvolvida nas terras dos índios. Entre outras coisas falta
estabelecer, por exemplo, a forma de participação nos lucros e o quantum devido” (LOBO, Luiz Felipe
Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr, 1996, p. 56). “E até que o
Congresso Nacional aprove lei regulamentando o cumprimento de tais exigências constitucionais, nenhuma
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Em primeiro lugar porque, como vimos, apesar do mesmo prever a possibilidade da

realização, em terras indígenas, de obras públicas que interessem ao desenvolvimento

nacional e de atividades de exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a

segurança e para o desenvolvimento nacional, o mecanismo por ele utilizado para tanto,

qual seja a intervenção da União nas terras indígenas, não foi recepcionado pela

Constituição de 1988.

De outro lado, também não podem ser aproveitadas outras disposições daquele diploma

normativo que tratam da exploração de riquezas do subsolo em terras indígenas. Tais

disposições explicitamente afirmam que a exploração de tais riquezas far-se-á nos termos

da legislação vigente, determinando apenas que sejam observadas algumas parcas

previsões ali contidas2562. Estas previsões dizem respeito: a) à representação dos interesses

da União, como proprietária do solo, por parte do Ministério do Interior, através do órgão

competente de assistência aos índios2563; b) à reversão, em benefício dos índios, na forma

de fontes de renda indígena, dos valores obtidos a título de participação no resultado da

exploração, de indenizações e de renda devida pela ocupação do terreno2564; e c) ao fato de

que, na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem-estar dos silvícolas,

fica condicionada a autorização de pesquisa ou lavra a terceiros, nas posses tribais, ao

prévio entendimento com o órgão de assistência ao índio2565. Ocorre que, conforme anota

Carlos Frederico Marés de Souza Filho, os dispositivos acima, que já eram de duvidosa

constitucionalidade à luz da Constituição vigente à época de sua edição2566, evidentemente

não foram recepcionados pela atual Lei Maior, tendo em vista que o Estatuto do Índio

determinou a aplicação do direito comum, desconsiderando a posse o usufruto exclusivo

indígena2567. A aplicação do Código de Mineração como regra geral, na forma preconizada

                                                                                                                                                                               
atividade mineraria pode ser desenvolvida em área indígena” (SANTILLI, Juliana. Aspectos jurídicos da
mineração e do garimpo em terras indígenas. In SANTILLI, Juliana [org.]. Os direitos indígenas e a
Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 147).
2562 Art. 45, caput.
2563 Art. 45, § 1°.
2564 Art. 45, § 1°.
2565 Art. 45, § 2°.
2566 A inconstitucionalidade do art. 45 do Estatuto do Índio em relação à ordem constitucional antecedente já
era apontada pela doutrina. Raimundo Laranjeira, por exemplo, reputava que o § 2° daquele artigo se
chocava com a Constituição então em vigor, tendo em vista permitir que terceiros explorassem as riquezas
minerais situadas em terras indígenas, o que seria possível apenas por parte dos próprios índios ou do Estado,
revertendo-se, nesse caso, os rendimentos para os indígenas (LARANJEIRA, Raymundo. Proteção Legal das
Terras Indígenas. In SANTOS, Silvio Coelho dos, WERNER, Dennis, BLOEMER, Neusa Sens, NACKE,
Anelise [orgs.]. Sociedades Indígenas e o Direito: uma questão de direitos humanos. Florianópolis: Editora
da UFCS, CNPq, 1985, pp. 123-124).
2567 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, pp. 139-140.
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pelo Estatuto do Índio, é francamente incompatível com a Constituição de 1988,

considerando que, como visto, esta última afastou o sistema geral de concessão de

autorizações de pesquisa e lavra mineral quando tais atividades ocorrerem em terras

indígenas, condicionando-a a um regime jurídico especial, a ser disciplinado por meio de

legislação própria, estipulando desde já como alguns de seus requisitos a necessidade de

autorização do Congresso Nacional, a oitiva das comunidades atingidas e a participação

destas nos resultados da lavra, o que não está de forma alguma regulamentado na Lei n°

6.001/73.

O único dispositivo do Estatuto do Índio sobre mineração que pode ser considerado

recepcionado pela Constituição atual é o que determina que as riquezas do solo, nas áreas

indígenas, somente pelos índios podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o

exercício da garimpagem, faiscação e cata das áreas referidas2568.

Ainda no que concerne à exigência de ser elaborada legislação sobre o tema, anote-se que,

ao nosso ver, quando se tratar de uma determinada espécie de terra indígena, qual seja

aquela de ocupação tradicional, a pesquisa e a lavra de recursos minerais depende,

também, da edição da lei complementar referida no § 6° do artigo 231 da Constituição.

Assim, como ocorre com a exploração de recursos hídricos, entendemos que, a partir da

aplicação do critério da especialidade na interpretação da Lei Maior, que há duas situações

distintas quanto à pesquisa e a lavra de recursos minerais em áreas indígenas. A primeira

diz respeito a atividades dessa natureza no gênero terras indígenas, para o que se exige

uma regulamentação por lei ordinária nos termos do § 3° do artigo 231 e do § 1° do artigo

176 da Constituição. A segunda se refere à pesquisa e lavra de recursos minerais na espécie

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, quando incide uma proteção constitucional

de maior densidade, em virtude da qual, além da edição da lei ordinária mencionada e do

cumprimento dos requisitos nela veiculados, a Constituição exige também a presença de

relevante interesse público da União, conforme estabelecido em lei complementar, tudo

isso como decorrência do § 6° do artigo 231 da Lei Maior. É interessante observar que essa

conclusão se alinha ao espírito restritivo geral da disciplina constitucional sobre a

exploração mineral em terras indígenas.

A vedação à exploração de recursos minerais em terras indígenas por meio de cooperativas

de garimpeiros pode ser interpretada como uma vedação geral à atividade de garimpagem,
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entendida esta como o trabalho individual de quem utiliza instrumentos rudimentares,

aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na extração de pedras preciosas,

semipreciosas e minerais metálicos ou não metálicos, valiosos, em depósitos de eluvião ou

aluvião, nos álveos de cursos d’água ou nas margens reservadas, bem como nos depósitos

secundários ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros, depósitos esses

genericamente denominados garimpos2569. Ou seja, a garimpagem, seja ela individual ou

através de cooperativas, é constitucionalmente vedada em terras indígenas, tendo em vista

o objetivo de preservar as comunidades respectivas dos históricos prejuízos de natureza

ambiental e sociocultural que essa atividade lhes trouxe. Nesse sentido, vale observar que a

Lei 7.805/89, que trata do regime de permissão de lavra garimpeira, afirma que os seus

dispositivos não se aplicam às terras indígenas2570. A única exceção são as atividades de

garimpagem, faiscação e cata realizadas pelos próprios membros da comunidade indígena,

conforme o já mencionado dispositivo do Estatuto do Índio que lhes garante essa

exclusividade2571. Grandes empresas privadas, como já tangenciado, também possuem um

histórico de desavenças graves com os povos indígenas. Assim, o mais recomendável é que

as leis mencionadas nos artigos 176, § 1°, e 231, §§ 3° e 6°, prevejam como condição

específica da realização desse tipo de exploração em terras indígenas que a mesma seja

feita de forma exclusiva ou, no mínimo, preferencial, por pessoa jurídica da administração

indireta da União ou pelas próprias comunidades e organizações indígenas.

Finalmente, vale anotar que as exigências constitucionais próprias para a exploração

mineral em terras indígenas não afastam outras, sejam elas genericamente aplicáveis

àquela atividade nas demais áreas, sejam relativas à necessidade da preservação cultural

dos povos indígenas. Dentre estas outras exigências a doutrina aponta: a) a observância do

disposto no artigo 176, §§ 1° a 3° da Constituição; b) a impossibilidade de cessão dos

direitos minerários, tendo em vista que a autorização congressual será dirigida a uma

                                                                                                                                                                               
2568 Art. 44.
2569 Art. 70 do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração). Sobre a atividade
garimpeira, vide, ainda, a lei n° 11.685, de 02 de junho de 2008, que institui o Estatuto do Garimpeiro.
2570 Art. 23, “a”. Caso ocorra, a garimpagem de terceiros em terra indígena constituirá crime, na forma do
artigo 21 daquela lei.
2571 Art. 44. Retornaremos ao tema adiante, no tópico sobre o direito indigenista à subsistência, ao trabalho e
à geração de renda.
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pessoa jurídica específica; e c) a necessidade de realização de laudo antropológico, de

licitação e de estudo de impacto ambiental2572.

Em suma, diante da legislação atualmente em vigor não é possível nenhuma atividade de

pesquisa ou lavra de recursos minerais por parte de terceiros em terras indígenas, pois as

disposições do Estatuto do Índio a esse respeito não foram recepcionadas pela Constituição

de 1988 e o regime jurídico especial a ser estabelecido nas leis previstas no Texto Maior

ainda não foi apreciado pelo Congresso Nacional. Porém, quando for superado esse óbice,

a exploração não poderá ser realizada por garimpeiros, seja individualmente ou através de

cooperativas, e, além disso, os índios terão direito à participação nos resultados. O ideal é

que a legislação futura determine que essa exploração seja realizada apenas, ou no mínimo

preferencialmente, por pessoa jurídica da administração indireta da União ou pelas próprias

comunidades e organizações indígenas.

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

O § 6° do artigo 231 da Constituição é um dos mais importantes instrumentos de garantia

das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Determina que são nulos e extintos, não

produzindo efeitos jurídicos, todos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e

a posse de terras tradicionais indígenas, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos

rios e dos lagos nelas existentes, afastando ainda, de forma expressa, qualquer direito a

indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias

derivadas da ocupação de boa fé. Esse dispositivo, o qual decorre do reconhecimento do

indigenato, é um complemento lógico e necessário ao § 2° daquele mesmo artigo, o qual

determina a posse permanente e o usufruto exclusivo dos índios em suas terras tradicionais.

Afirmar a nulidade, a extinção e a ausência de efeitos jurídicos de determinados atos

contém em si uma certa redundância, a qual, ao nosso ver, é proposital e tem a nítida

função de reforçar a determinação constitucional ali contida, o que atende ao princípio da

máxima proteção aos índios e aos direitos indígenas.

                                                          
2572 SANTILLI, Juliana. Aspectos jurídicos da mineração e do garimpo em terras indígenas. In SANTILLI,
Juliana [org.]. Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, pp.
150-157.
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Cabe anotar que já havia entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que os

sistemas constitucionais anteriores, pelo menos desde 1934, tornavam nulos e sem efeitos

os atos jurídicos que envolvessem as terras indígenas, violando a sua inalienabilidade e a

sua destinação constitucional2573. Além disso, a legislação ordinária também já previa a

nulidade, a extinção e a ausência de indenização em tais casos. De fato, o Estatuto do Índio

declarou a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza que

tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas pelos índios ou

comunidades indígenas2574. Determinou, ainda, a aplicação desse dispositivo às terras que

tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas em virtude de ato

ilegítimo de autoridade e particular2575. Previu, também, que ninguém teria direito a ação

ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao índio ou os indígenas em virtude

da nulidade e da extinção referidas, ou de suas conseqüências econômicas2576. Apesar

disso, em uma disposição de constitucionalidade duvidosa à época e sem dúvida não

recepcionada pela atual Lei Maior, aquele diploma normativo permitiu, em caráter

excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao índio, a

                                                          
2573 Para um histórico da doutrina e da jurisprudência que, desde regimes constitucionais anteriores,
especialmente a partir de 1934, entendiam que a vedação constitucional à alienação das terras indígenas
tornava nulos quaisquer atos jurídicos de disposição das mesmas, as quais deveriam ser consideradas bens
públicos da União, vide: MENDES, Gilmar Ferreira. O domínio da União sobre as terras indígenas: o
Parque Nacional do Xingu. Brasília: MPF, 1988, pp. 65-74. Dentre as conclusões do citado autor sobre o
tema, destacam-se as seguintes: “os títulos dominiais concedidos antes do advento da Constituição de 1934
foram atingidos pela chamada inconstitucionalidade superveniente, que decorre da regra expressa no seu
artigo 129”; “a concessão de títulos dominiais em terras ocupadas pelos indígenas após o advento da
Constituição de 1934 é írrita, de nenhum efeito”; “a expulsão, o homicídio ou genocídio de silvícolas não tem
o condão de convalidar os títulos originariamente nulos, concedidos a partir de 16 de julho de 1934”; “toda e
qualquer discussão sobre a existência ou não de posse indígena – e, por conseguinte, sobre a caracterização
ou não de domínio federal – há de remontar, inevitavelmente, aos idos de 1934, quando o constituinte houve
por bem consagrar o domínio da União sobre as terras de ocupação indígena” (op. cit., p. 74). Pontes de
Miranda, comentando o artigo 216 da Constituição de 1946, consignou: “Desde que há a posse e a
localização permanente, a terra é do nativo, porque assim o quis a Constituição, e qualquer alienação de
terras por parte de silvícolas ou em quem se achem, permanentemente localizados e com posse, os silvícolas,
é nula. (...) A proibição de alienação tem como conseqüências: a) a nulidade absoluta de qualquer ato de
disposição, incluídos os que só se referem a elementos do direito de propriedade ou da posse (uso, fruto,
garantia real, locação)” (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. Tomo VI. 4ª edição.
Rio de Janeiro: Editora Borsoi, 1963, p. 467-468). Dentre as diversas manifestações judiciais, vide a
seguinte: “É por tal razão que já se decidiu, no regime constitucional anterior - em que havia norma
semelhante (CF/69, art. 198, par. 1º) à que hoje se acha consubstanciada no art. 231, par. 6º da Carta Federal
de 1988 - que a existência de eventual registro imobiliário de terras indígenas em nome de particular
qualifica-se como situação juridicamente irrelevante e absolutamente ineficaz, pois, em tal ocorrendo,
prevalece o comando da norma constitucional referida, ‘ que declara nulo e sem nenhum efeito jurídico atos
que tenham por objeto ou domínio, a posse ou ocupação de terras habitadas por silvícolas’” (voto do Ministro
Celso de Melo na qualidade de relator do Recurso Extraordinário n° 183188/MS, julgamento de 10/12/1996,
Primeira Turma, DJ de 14/02/1997 p. 01988).
2574 Lei n° 6.001/1973, artigo 62.
2575 Lei n° 6.001/1973, artigo 62, § 1º.
2576 Lei n° 6.001/1973, artigo 62, § 2º.
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continuação, por prazo razoável dos efeitos dos contratos de arrendamento em vigor na

data daquela Lei, desde que a sua extinção acarrete graves conseqüências sociais2577.

A Constituição de 1988, assim, se não trouxe uma inovação absoluta, avançou

significativamente no tema não só por aprimorar o tratamento jurídico da questão, mas,

também, por ser expressa a esse respeito, constitucionalizando-a.

O reconhecimento constitucionalmente expresso da nulidade, extinção e ausência de

efeitos jurídicos demonstra a força do poder constituinte, o qual, por ser originário, não

possui limites jurídicos, podendo desconstituir toda a ordem jurídica anterior, razão pela

qual não deve obediência ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à coisa

julgada2578. Dessa maneira, é irrelevante qualquer discussão que tente opor à ocupação

tradicional indígena títulos dominiais ou possessórios, ainda que tenham sido adquiridos de

boa-fé, pois todos eles foram atingidos pelo fenômeno da nulidade superveniente2579. Não

é possível, dessa forma, constar no registro imobiliário o nome de qualquer pessoa física

ou jurídica como proprietária da terra tradicionalmente indígena2580.

Ao nosso ver, os atos atingidos pela nulidade, extinção e ausência de efeitos jurídicos

podem ser de natureza legislativa, administrativa ou até mesmo judicial. Além disso, o

texto constitucional não se refere apenas àqueles atos já existentes na data de promulgação

da Constituição. Caso assim fosse, tratar-se-ia, sem dúvida, de uma disposição de natureza

meramente transitória, não fazendo qualquer sentido a sua inserção da parte dogmática da

                                                          
2577 Lei n° 6.001/1973, artigo 62, § 3º.
2578 “(...) Um problema que se tem levantado é o das pessoas que, anteriormente à vigência da presente
Constituição adquiriram terras habitadas por silvícolas. Na realidade o problema não existe, pois a
Constituição estabelece claramente que a União tem a propriedade e os silvícolas têm a posse dessas terras.
Aplica-se aqui, com absoluta propriedade, a regra segundo a qual não há direitos adquiridos que possam ser
alegados contra a Constituição. Ainda que se admita que tenha sido regular a aquisição daquelas terras, no
momento em que ocorreu, gerando para os adquirentes um direito de propriedade, esse direito não foi
ressalvado pela nova Constituição e é contrário a ela. Assim, portanto, não pode prevalecer. (...) Em
conclusão, apesar de todas as variações havidas na legislação portuguesa e brasileira relativas às terras
ocupadas pelos silvícolas, prevalecem os dispositivos da atual Constituição, contra os quais ninguém pode
alegar direitos adquiridos” (DANTAS, Beatriz Góis, DALLARI, Dalmo de Abreu. Terra dos Índios Xocó.
São Paulo: Comissão Pró-Índio, 1980, pp. 9-11). No mesmo sentido: MENDES, Gilmar Ferreira. O domínio
da União sobre as terras indígenas: o Parque Nacional do Xingu. Brasília: MPF, 1988, pp. 52-56.
2579 Segundo Gilmar Ferreira Mendes, a nulidade superveniente incide sobre os títulos anteriores desde a
Constituição de 1934 (MENDES, Gilmar Ferreira. O domínio da União sobre as terras indígenas: o Parque
Nacional do Xingu. Brasília: MPF, 1988, pp. 70-71, 74). No mesmo sentido: “São nenhuns quaisquer títulos,
mesmo registrados, contra a posse dos silvícolas, ainda que anteriores à Constituição de 1934, se à data da
promulgação havia tal posse” (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. Tomo VI. 4ª
edição. Rio de Janeiro: Editora Borsoi, 1963, p. 468).
2580 “Portanto, é fácil constatar que o Direito Brasileiro não reconhece, desde longa data, qualquer direito
adquirido sobre terras indígenas e, neste sentido, é juridicamente impossível qualquer reivindicação privada
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Constituição. Dessa forma, o dispositivo em comento não se volta apenas para o passado,

projetando-se sobre todos os atos, pretéritos ou futuros, que violem os direitos coletivos

dos índios sobre suas terras tradicionais.

A retirada forçada dos índios das suas terras, ou mesmo o seu extermínio, não possuem o

condão de convalidar títulos de terceiros incidentes sobre suas terras2581. Nem mesmo atos

que contem com a suposta concordância da comunidade indígena, ainda que formalizados

em forma de acordos, podem driblar a nulidade preconizada pela Constituição. Em

primeiro lugar porque não pode haver acordo em detrimento de direitos indígenas

constitucionalmente assegurados, tendo em vista que os mesmos, por objetivarem proteger

o direito à vida digna e à cultura dos índios, são indisponíveis. Como se não bastasse, não é

dado aos índios transigir acerca de suas terras tendo em vista que se trata de bens de

propriedade da União. Vale lembrar que caso uma terra, por qualquer motivo, seja

abandonada e deixe de ser gleba tradicional indígena, deve reverter à posse a ao patrimônio

da União, na forma do artigo 21 da Lei 6.001/732582. Assim, caso seja feito um suposto

acordo e uma comunidade indígena deixe as suas terras tradicionais ou passe a não mais

reivindicá-las, as glebas referidas reverterão ao domínio da União, não sendo possível

conferir validade jurídica a nenhum documento ou título que procure conferir a terceiros

direitos sobre elas com base na suposta avença2583.

No nosso entendimento, o regime jurídico constitucional das terras tradicionalmente

ocupadas pelos índios leva à inexorável conclusão de que se há glebas dessa natureza não é

possível reconhecer posse civil de terceiro, não índio, incidente sobre as mesmas, salvo a

exceção relativa ao relevante interesse da União nos termos de lei complementar. Isso

porque quaisquer atos relativos à posse civil de terceiros sobre tais áreas são expressamente

tidos por nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, como forma de garantir a posse

permanente dos índios. Logicamente, se é assim, só pode ser juridicamente reconhecida

                                                                                                                                                                               
sobre áreas indígenas” (BESSA, A demarcação das terras indígenas e a constitucionalidade do Decreto
22/91, in Revista da Procuradoria-Geral da República, n° 8, Jan/jun 1996, Ed. RT, pp. 115-116).
2581 “Os Pataxós não abandonaram suas terras. Foram, sim, sendo expulsos por fazendeiros, que delas se
apossaram, utilizando-se de vários meios, inclusive a violência. A posse dos índios era permanente. A do ré
precária, contestada” (Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Apelação Cível n° 89.01.01353-3-BA,
Terceira Turma, Relator desembargador Federal Tourinho Neto, DJ de 06/05/91).
2582 “Art. 21. As terras espontânea e definitivamente abandonadas por comunidade indígena ou grupo tribal
reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao índio e mediante ato declaratório do Poder
Executivo, à posse e ao domínio pleno da União”.
2583 Vide, a respeito, voto proferido pelo Ministro Francisco Rezek no Supremo Tribunal Federal, na
qualidade de relator da Ação Cível Originária nº 323/MG, julgamento de 14/10/1993, Tribunal Pleno, DJ de
08/04/1994, p. 07239.
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posse civil de terceiros se a gleba não for terra tradicional indígena. Observe-se, inclusive,

que a Constituição, ao ressalvar a possibilidade de indenização por benfeitorias, refere-se

àquelas derivadas de ocupação de boa-fé2584, e não de posse, reforçando a idéia de que em

termos jurídicos não existe a possibilidade de posse civil de terceiros incidir sobre terras

tradicionalmente indígenas. Em outras palavras, por força direta da Constituição a relação

entre um não índio e uma terra de ocupação tradicional indígena não caracteriza o instituto

jurídico da posse civil, embora possam estar presentes requisitos tradicionais desta, como a

detenção do bem e a intenção de tê-lo como seu.

As observações acima repercutem enormemente nas ações possessórias movidas por

particulares que envolverem glebas que possam ter natureza de terras tradicionalmente

ocupadas por índios. Nesse caso teremos uma situação excepcional, pois posse civil e

terras tradicionais indígenas são conceitos excludentes entre si, além do que tais terras são

necessariamente bens da União, por expressa disposição constitucional. Logo, a discussão

da existência ou não da posse civil necessariamente abrangerá a questão do domínio. Estas

ações judiciais, assim, devem ter um tratamento especial e distinto daquele dispensado às

possessórias comuns. Uma das peculiaridades dessas ações possessórias é a

indispensabilidade do laudo antropológico, pois este será necessário para a prova da

existência ou não de ocupação tradicional, e, conseqüentemente, do domínio e da

possibilidade jurídica ou não do instituto da posse civil2585. Em outras palavras, a

existência da posse civil alegada pelo não índio depende da prova de que a área não possui

natureza de terras tradicional indígena. Logo, o próprio autor deverá requerer a perícia,

como condição necessária à prova da sua posse. Em caso de constatação da ocupação

tradicional indígena, a ação possessória deverá ser julgada improcedente e extinta de

imediato, porque a constituição não admite posse civil de terceiro, sendo nulos e extintos

os atos que, em tese, a poderiam caracterizar, não produzindo assim efeitos jurídicos. Caso

a perícia conclua que a terra em questão não é de ocupação tradicional indígena, a ação

possessória deve continuar, sendo regida pela legislação comum.

                                                          
2584 Apesar da Constituição mencionar benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé, o termo não se
confunde com a ocupação do artigo 1263 do Novo Código Civil, pois este trata de uma forma de aquisição de
propriedade de coisa sem dono, o que não se aplica às terras tradicionais indígenas, que são bens da União
inalienáveis, indisponíveis e imprescritíveis.
2585 A jurisprudência já decidiu no sentido da indispensabilidade do laudo antropológico em ação possessória:
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, AC 2001.60.02.001314-3, Juiz Convocado Ferreira da Rocha, DJ de
19-07-2006, pp. 713-714.
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Como a Constituição determina, a nulidade, a extinção e a ausência de efeitos jurídicos dos

atos mencionados não geram o direito à indenização ou a ações contra a União, salvo, na

forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. A impossibilidade de

demandar em juízo a União abrange a administração direta e indireta federal. Estados e

Municípios não são mencionados pelo texto constitucional, razão pela qual podem ser

demandados judicialmente, por exemplo, caso alienem ou titulem indevidamente terras

tradicionalmente ocupadas pelos índios como se fossem do seu domínio. Obviamente,

também não cabe acionar as comunidades indígenas beneficiadas. A única hipótese de

demanda indenizatória contra a União refere-se às benfeitorias realizadas no bojo de

ocupação de boa-fé, a qual deve ser entendida como aquela que desconhecia a natureza

tradicional indígena das terras. Não se aplica, aqui, a legislação civil comum que torna a

boa-fé presumida quando há justo título2586, tendo em vista que qualquer documento

porventura existente será nulo e extinto, e não produzirá efeitos jurídicos, não podendo

configurar, dessa forma, justo título. Acrescente-se que não podem ser entendidos como

benfeitorias de boa-fé as obras que consubstanciem violações às normas ambientais, as

quais, portanto, não serão indenizadas. Tampouco podem ser indenizadas benfeitorias em

propriedades cujo registro imobiliário tenha sido feito com fraude, pois este fato afasta a

boa-fé.

Há no citado § 6° do artigo 231 uma possibilidade de exceção ao usufruto exclusivo dos

índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas, que é a hipótese de relevante interesse

público da União. A definição do que vem a ser relevante interesse público da União será

objeto de lei complementar, tratando-se, assim, de norma constitucional de eficácia

limitada e conteúdo programático. Na elaboração da lei complementar referida o

legislador deverá considerar os princípios do direito constitucional indigenista, sob pena

de inconstitucionalidade. Desde logo é possível afirmar que a qualificação relevante afasta

interesses de menor envergadura. Logo, não é qualquer interesse da União que poderá

excepcionar o usufruto exclusivo. Da mesma forma, estão excluídos da previsão

constitucional interesses meramente estaduais ou municipais. A ausência da lei

complementar exigida torna inconstitucional qualquer restrição existente à posse

permanente e ao usufruto exclusivo dos índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas

por eles. Dentre as restrições possíveis mas que só devem ser admitidas após a edição da

lei complementar referida se incluem a exploração de recursos hídricos e a pesquisa e a

                                                          
2586 Artigo 1.201, parágrafo único, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.



660

lavra de recursos minerais em terras tradicionais indígenas. Como já referido, ao nosso ver,

quando tais atividades ocorrerem no gênero terras indígenas dependem da regulamentação

por lei ordinária, nos termos do § 3° do art. 231 e do § 1° do art. 176 da Constituição,

porém quando se derem na espécie terras tradicionais indígenas dependem, também, da

configuração de relevante interesse público da União conforme a disciplina estabelecida na

lei complementar exigida pelo § 6° do art. 231 do mesmo Texto.

3.4.3.5. O direito indigenista à participação no Brasil

Como já referido, a noção de desenvolvimento humano e o objeto do direito ao

desenvolvimento têm na possibilidade de participação ativa, livre, e significativa dos

indivíduos e dos povos nos processos decisórios relativos aos aspectos econômicos,

sociais, culturais e políticos um dos seus elementos essenciais, indispensável à liberdade de

escolha sobre o tipo de vida que se deseja viver. Dentre as diversas formas de participação

a sua projeção política é uma das mais importantes. Todas as fases do processo de

desenvolvimento, desde a elaboração dos projetos até a divisão dos benefícios, devem

contar com a participação dos grupos envolvidos.

Quanto às comunidades indígenas, a participação vincula-se à sua autodeterminação,

inclusive considerando o sentido relacional desta, bem como à sua identidade cultural.

Essa participação diz respeito, portanto, não só às decisões internas da comunidade, mas,

também, àquelas relativas aos interesses do Estado no qual se encontram e do qual fazem

parte. A participação dos povos indígenas nas questões nacionais de desenvolvimento deve

ser em pé de igualdade com os outros grupos formadores da nação.

Não há a previsão expressa do direito à participação das comunidades indígenas na

Constituição. Aliás, não há a previsão explícita sequer de um direito à participação geral,

de todo o povo brasileiro2587. Porém, como já mencionado no presente estudo, a ausência

de um direito expresso na Constituição não significa a sua inexistência, tendo em vista que

o rol ali escrito configura um standard mínimo, o qual pode ser ampliado.

                                                          
2587 Há previsões relativas a formas de participação específicas, como, por exemplo, nos artigos 194, VII,
198, III, 204, II e 230.
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Ao nosso ver, o direito à participação das comunidades indígenas é constitucionalmente

assegurado a partir de uma interpretação sistemática da Lei Maior, especialmente

considerando os valores da igualdade, da liberdade, da democracia e do pluralismo, bem

como tendo em conta a formação de um Estado multiétnico e pluricultural. Trata-se de

uma conseqüência óbvia da opção constituinte pela adoção de um Estado Democrático de

Direito2588. Como anota Pietro de Jesús Lora Alarcón, a democracia exige o

reconhecimento do direito à liberdade, base de uma participação política livre e consciente,

ou seja, da autodeterminação política, e, além disso, consubstanciando um processo de

convivência social, envolve a pluralidade de etnias, culturas e idéias, em um ambiente de

diálogo e tolerância que impeça a tirania da maioria através da proteção dos direitos das

minorias. No Brasil, dentre as manifestações constitucionais de índole democrática

encontramos justamente a inclusão dos setores que participam do processo civilizatório

nacional, dentre os quais os povos indígenas, na forma dos artigos 215, § 1°, 231 e 232 da

Lei Maior2589. Também nesse sentido, Walter Claudius Rothenburg assinala com precisão

que se trata de uma exigência democrática a participação dos povos indígenas na vivência

dos assuntos que concernem ao país, sendo inarredável quanto aos interesses que mais

diretamente lhes digam respeito, concluindo que o direito de participação democrática dos

índios e das comunidades indígenas é constitucionalmente assegurado2590.

Um passo decisivo para o reconhecimento do direito à participação das comunidades

indígenas brasileiras diz respeito à derrubada de um sério e antigo óbice à efetivação plena

desse direito, que era o modelo de tutela orfanológica e de incapacidade. De fato, a idéia de

que os índios e as comunidades indígenas não têm condições de tomar as suas próprias

decisões com base em sua vontade livre e consciente, e, em razão disso, necessitam que a

sua vida e os seus bens sejam geridos pelo Estado, era absolutamente incompatível com a

sua participação plena nos processos decisórios. Reconhecer a derrubada definitiva desse

obstáculo pela Constituição de 1988 é o passo inicial para se chegar à conclusão de que o

direito à participação dos povos indígenas é assegurado pelo nosso direito positivo.

                                                          
2588 As razões expostas também sustentam a existência implícita de um direito à participação geral, de todos
os brasileiros.
2589 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Verbete Democracia. In DIMOULIS, Dimitri (coord.). Dicionário
IBEC de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 106-109.
2590 ROTHENBURG, Walter Claudius. Índios e seus direitos constitucionais na democracia brasileira. In
Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 15, n° 60, São Paulo, Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, jul.-set./2007, pp. 282-283.
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No que concerne à participação nas questões internas de cada comunidade indígena, a

mesma será disciplinada conforme a organização social, os costumes, os usos e as

tradições de cada uma delas, com base na sua autodeterminação, o que deve ser respeitado

nos termos do art. 231, caput, da Constituição.

Já em relação às demais questões que afetam nossos povos indígenas, cabe apontar a

previsão constitucional expressa da necessidade de oitiva prévia dos índios para a

exploração econômica de recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa

e a lavra de recursos minerais nas suas terras2591. Trata-se de uma forma de consentimento

prévio e informado. Essa disposição, obviamente, não significa que esse direito existe

apenas em relação às situações constitucionalmente citadas, pois não se trata de um rol

exaustivo. As comunidades indígenas devem ser ouvidas sempre que forem potencialmente

afetadas por algum tipo de atuação externa, como, por exemplo, programas e projetos de

desenvolvimento nacional ou de desenvolvimento indígena. A conclusão contrária seria

essencialmente antidemocrática e antipluralista, além de violar o princípio da máxima

proteção ao indígena, o que, portanto, lhe confere a marca indelével da

inconstitucionalidade.

O direito à participação engloba também o direito a ser beneficiário dos frutos das

atividades dirigidas ao desenvolvimento. Sob esse ponto de vista, importante lembrar que a

Constituição assegurou expressamente às comunidades indígenas afetadas a participação

nos resultados da lavra das riquezas minerais em suas terras2592. O Estatuto do índio, de sua

vez, estipula que pertence aos índios, a partir do usufruto que lhes é assegurado, o direito à

percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem

assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades2593.

No que concerne à participação política, como já dito não houve previsão de participação

especial indígena na composição da última Assembléia Constituinte, mas aqueles povos,

na prática, atuaram decisivamente. Conforme a Constituição de 1988 os índios têm a

possibilidade de gozar os direitos políticos plenamente, votando e sendo votados em

igualdade de condições com o restante da população. Entretanto, até hoje apenas um

                                                          
2591 Vide, a respeito, as observações realizadas nos tópicos respectivos.
2592 Art. 231, § 3°. O tema será retomado adiante, quando cuidarmos da geração de renda através de
atividades não tradicionais.
2593 Art. 24.
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representante indígena foi eleito na esfera federal2594. Há, assim, uma clara deficiência na

representatividade política dos povos indígenas brasileiros, o que talvez se explique pelo

fato de se tratar de uma minoria quantitativa, o que dificulta a possibilidade desses grupos,

sozinhos, elegerem representantes nos pleitos eleitorais, e, também, pela circunstância da

maioria dos demais eleitores brasileiros ainda não ter abandonado completamente antigos

preconceitos que não mais se sustentam diante da quebra do paradigma da assimilação e da

afirmação do direito à diferença e à alteridade. A dificuldade de representação política

indígena poderia ser solucionada através de mecanismos de consociação, como, por

exemplo, da previsão de cadeiras especificamente destinadas àqueles povos no Congresso

Nacional, como ocorre, por exemplo, na Colômbia. Naquele país, como já visto, há dois

senadores eleitos por circunscrições indígenas2595, e, além disso, a Constituição também

permite que a lei estabeleça uma circunscrição especial para assegurar a participação na

Câmara de Representantes dos grupos étnicos, das minorias políticas e dos colombianos

residentes no exterior, podendo ser eleitos até cinco Representantes2596. Disposições dessa

natureza, caso fossem adotadas no Brasil, sem dúvida fortaleceriam o sentido relacional do

direito à autodeterminação indígena.

O direito à participação das comunidades indígenas é garantido no âmbito do direito

positivo interno brasileiro também pela Convenção n° 169 da OIT, cujas normas têm,

segundo a posição atual do Supremo Tribunal Federal, natureza supralegal no nosso

ordenamento.

Mas não é só. O direito indígena à participação pode ser inferido também a partir da

legislação ordinária. A esse respeito, Walter Claudius Rothenburg observa que apesar do

direito de participação democrática dos índios e das comunidades indígenas ser

constitucionalmente assegurado ele precisa ser reforçado e pode ser extraído da legislação,

citando quatro exemplos atuais2597: a) quanto à saúde, a Lei nº 9.836, de 23 de setembro de

                                                          
2594 Trata-se do índio Xavante Mário Juruna, o qual exerceu o mandato de deputado federal no período de
1983 a 1987, tendo sido eleito com 31.000 votos pelo Partido Democrático Trabalhista no Estado do Rio de
Janeiro, especialmente pelo eleitorado fluminense da Baixada e da Zona Oeste da cidade do rio de Janeiro.
Sobre o tema vide GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991,
pp. 212-216.
2595 Conforme a Constituição da Colômbia de 1991: “Artículo 171º. El Senado de la República estará
integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos
senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas”.
2596 Artigo 176.
2597 ROTHENBURG, Walter Claudius. Índios e seus direitos constitucionais na democracia brasileira. In
Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 15, n° 60, São Paulo, Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, jul.-set./2007, pp. 283-284.
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1999, acrescentou à Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, o art. 19-H, segundo o qual

as populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de

formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho

Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso; b)

quanto à educação, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, previu dentre outros

princípios o da gestão democrática do ensino na esfera pública2598, o que inclui, conforme

aquele mesmo diploma legislativo, a participação das comunidades escolar e local em

conselhos escolares ou equivalentes2599, sendo certo que dentre as comunidades locais

estão as indígenas; c) quanto aos aspectos urbanísticos, o Estatuto da Cidade2600 estipula

que no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os

Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão a promoção de audiências públicas

e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários

segmentos da comunidade2601, dentre os quais, onde houver, incluem-se as populações

indígenas, cuja presença uma vez verificada tornaria obrigatório o plano diretor, tendo em

vista que o mesmo é legalmente exigido para cidades inseridas na área de influência de

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou

nacional2602. O autor anota, ainda, que como há grande presença indígena nas cidades, nos

grandes aglomerados urbanos, na periferia e nas favelas, a legislação respectiva deve

contemplar a presença e o bem-estar dos povos indígenas que ali vivem, razão pela qual o

Estatuto da Cidade prevê no bojo das diretrizes gerais da política urbana a proteção,

preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural,

histórico, artístico, paisagístico e arqueológico2603, e, além disso, exige a realização de

estudo prévio de impacto de vizinhança que identifique os efeitos positivos e negativos do

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e

suas proximidades2604; e d) quanto à proteção e acesso ao conhecimento tradicional

associado ao patrimônio genético, a Medida Provisória n° 2.186-16, de 23 de agosto de

2001, afirma que o Estado reconhece o direito das comunidades indígenas e das

comunidades locais para decidir sobre o uso de seus conhecimentos tradicionais associados

                                                          
2598 Art. 3°, VIII.
2599 Art. 14, II.
2600 Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001.
2601 Art. 40, § 4°, I.
2602 Art. 41, V, da Lei n° 10.257/2001.
2603 Art. 2°, XII.
2604 Art. 37, caput.
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ao patrimônio genético do País2605, lembrando o autor que para a efetividade da

participação das comunidades indígenas é necessária não só a sua anuência prévia por

meio de um conhecimento informado, o que é garantido pela Resolução n° 09/2003 do

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético2606, como, também, a sua inclusão dentre os

beneficiários dos resultados proveitosos.

Além dos exemplos citados acima sobre a participação indígena nos temas externos que

lhes afetam, outros ainda podem ser colhidos na legislação ordinária. O próprio Estatuto do

Índio traz dispositivos que dizem respeito à participação indígena. O seu artigo 2° coloca

como obrigação da União, Estados e Municípios, incluídos os órgãos das respectivas

administrações indiretas: a) assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus

meios de vida e subsistência, o que, logicamente, exige que participem e sejam ouvidos

sempre que forem ser tomadas decisões que os possam afetar2607; b) executar, sempre que

possível mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar

as comunidades indígenas2608; c) utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as

qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua

integração no processo de desenvolvimento2609. Além disso, embora estipule que a gestão

do Patrimônio Indígena cabe ao órgão de assistência, disposição essa que pode gerar

discussões sobre a sua recepção ou não pela atual Constituição, determina, ao mesmo

tempo, que seja propiciada a participação dos índios e dos grupos tribais na administração

dos seus próprios bens e que lhes seja totalmente confiado o encargo quando demonstrem

capacidade efetiva para o seu exercício2610.

A Portaria Interministerial nº 559, de 16/04/19912611, do Ministério da Justiça e do e

Ministério da Educação e Cultura, que dispôs sobre a educação escolar para as populações

indígenas ao prever o estímulo à criação de Núcleos de Educação Indígena nas Secretarias

Estaduais de Educação com a finalidade de apoiar e assessorar as escolas indígenas

                                                          
2605 Art. 8°, § 1°.
2606 Esta Resolução, de 18 de dezembro de 2003, estabelece diretrizes para a obtenção de anuência prévia
junto a comunidades indígenas e locais, a fim de acessar componente do patrimônio genético para fins de
pesquisa científica, sem potencial ou perspectiva de uso comercial.
2607 Art. 2°, IV.
2608 Art. 2°, VII.
2609 Art. 2°, VIII.
2610 Art. 38, caput.
2611 Texto completo publicado no D.O.U. de 17/04/1991, p. 7.084, Seção 1.
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estipulou que os citados núcleos deverão contar com a participação de representantes das

comunidades indígenas locais atuantes na educação2612.

Também é o caso da Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política

Nacional de Recursos Hídricos, segundo a qual nos Comitês de Bacia Hidrográfica de

bacias cujos territórios abranjam terras indígenas devem ser incluídos representantes das

comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia2613.

O respeito ao direito à participação indígena plena nos assuntos que atingem esses povos

ainda enfrenta sérios desafios, pois não está ainda incorporado definitivamente na cultura

das autoridades brasileiras. Tome-se, como exemplo, a Portaria nº 15–CH/GSI, de 11 de

maio de 20042614, do Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da

Presidência da República, a qual, no âmbito da Câmara de Relações Exteriores e Defesa

Nacional2615, do Conselho de Governo2616, criou um Grupo de Trabalho destinado a propor

uma nova política indigenista com base nos seguintes temas: a) estudos regionais sobre os

interesses de Governo e os das populações indígenas, nas Terras Indígenas; b) exploração

de recursos naturais em Terras Indígenas; c) questões relativas à existência de Terras

Indígenas em faixa de fronteira e a defesa do território nacional; d) modificações

legislativas que se fazem necessárias no Estatuto do Índio; e) implicações do crescimento

demográfico das populações indígenas; f) novo papel da Fundação Nacional do Índio –

Funai; e g) soluções possíveis para municípios criados em terras indígenas.

Inexplicavelmente não foram incluídos no citado grupo de trabalho representantes das

organizações indígenas2617, embora o Decreto n° 4.801/2003 permitisse a participação de

representantes de entidades privadas, o que viola o direito de participação desses povos2618.

                                                          
2612 Art. 5°, caput e parágrafo único.
2613 Artigo 39, § 3º, II.
2614 Diário Oficial da União, Seção 2, edição de 12 de maio de 2004.
2615 A inclusão da temática indígena na Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Decreto n.º 4.801,
de 06 de agosto de 2003), de perfil predominantemente militar, e não em outra instância mais pertinente,
como, por exemplo, a Câmara de Política Social (Decreto n.º 4.714, de 30/05/2003), sugere que,
lamentavelmente, ainda persiste em setores do governo a ultrapassada, etnocêntrica e inconstitucional idéia
de que a demanda indígena deve ser vista mais como um fator de risco para a segurança e a soberania do país
do que como uma questão social ínsita a um Estado pluriétnico e multicultural.
2616 O Conselho de Governo foi instituído pelo artigo 7°, I, da Lei n.º 10.683, de 28 de maio de 2003, que
trata da “organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências”, possuindo
competência para “assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes de ação governamental”.
A redação atual do citado inciso foi dada pela Lei n° 11.754, de 23 de julho de 2008.
2617 Nos termos da Portaria nº 15–CH/GSI compõem o Grupo de Trabalho instituído para propor uma nova
Política Indigenista representantes do Gabinete de Segurança institucional, da Casa Civil, do Ministério da
Justiça, do Ministério da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, do Ministério da Educação, do Ministério de Minas e Energia, da Secretaria Especial de
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Da mesma forma, o atual Estatuto da Fundação Nacional do Índio – FUNAI2619, não prevê

a participação de representantes indígenas no Conselho Indigenista2620, órgão ao qual

compete, dentre outras atribuições, zelar pelo cumprimento da legislação relativa à

proteção e assistência ao índio e às comunidades indígenas, bem como aconselhar o

Presidente quanto às atividades científicas e culturais2621.

O Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001, previu apenas a participação de

representantes de órgãos governamentais na composição do Conselho de Gestão do

Patrimônio Genético, órgão vinculado à Secretaria de Biodiversidade e Florestas, do

Ministério do Meio Ambiente, que cuida do Patrimônio Genético e do conhecimento

tradicional a ele associado2622, deixando de fora a participação de representantes das

comunidades tradicionais e dos povos indígenas, embora o tema os afete diretamente2623.

No que se refere à participação feminina, o direito à igualdade entre homens e mulheres é

assegurado pela Constituição2624, o que se aplica, em princípio, aos índios. Assim,

especialmente em questões externas, como a participação político-eleitoral, a oitiva em

audiências públicas e outros meios, nenhuma distinção pode ser feita. Porém não há uma

norma específica que explicitamente assegure ou estimule a participação feminina no

âmbito das decisões internas, o que não necessariamente se dará conforme os padrões da

igualdade ocidental, tendo em vista o reconhecimento constitucional da organização social

indígena e dos seus usos, costumes e tradições. Assim, embora as sociedades indígenas

brasileiras em geral sejam igualitárias, essa característica não é total ou absoluta, existindo

                                                                                                                                                                               
Direitos Humanos da Presidência da República, da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, da Fundação
Nacional do Índio – FUNAI, do Departamento de Polícia Federal – DPF, mais os Comandos do Exército,
Marinha e Aeronáutica.
2618 Art. 4°, § 1°. Também soa no mínimo inadequada a ausência de representantes de outros órgãos ou
entidades públicas ligadas direta ou indiretamente à causa indígena, como, por exemplo, o Ministério da
Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA, a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e o Ministério Público Federal.
2619 Decreto nº 4.645, de 25 de março de 2003.
2620 “Art. 7º O Conselho Indigenista será constituído por sete membros indicados pelo Presidente da FUNAI e
nomeados, com os respectivos suplentes, pelo Ministro de Estado da Justiça, com mandato de dois anos,
sendo permitida a recondução, devendo a escolha recair em pessoas de comprovado conhecimento da
realidade indígena”.
2621 Art. 19.
2622 Nos termos da Medida Provisória 2.186-16.
2623 Projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pelo governo em agosto de 2002 (projeto de lei n°
7.135/2002) poderia ter corrigido o equívoco, pois previa a participação de representantes de setores da
sociedade civil afetos ao tema n proporção de até 20% do total de membros do Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético. O projeto, porém, foi retirado pelo governo, tendo em vista que o Ministério do Meio
Ambiente reputou o quantum dessa representação insuficiente (Aviso n° 129/GM/MMA, de 06 de maio de
2003). Ocorre, porém, que até hoje não foi remetido novo projeto.
2624 Art. 5°, I.
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diferenciações entre homens e mulheres, jovens e velhos, adultos e crianças, o que se

reflete nas questões sociopolíticas, havendo geralmente uma tendência maior no sentido de

que os homens exerçam domínio sobre as mulheres, bem como os mais velhos sobre os

mais jovens, do que o contrário2625. Assim, por exemplo, a chefia ou liderança do grupo,

bem como a composição de conselhos, são normalmente tarefas exclusivamente

masculinas2626. A conciliação da igualdade de participação entre homens e mulheres com a

autodeterminação indígena e a manutenção da cultura daqueles povos é um grande desafio.

Vale lembrar, porém, que esse não é um desafio que se refere exclusivamente às

comunidades indígenas, tendo em vista que a equiparação política da mulher ao homem,

além de formalmente recente nas sociedades ocidentalizadas, ainda não se concretizou

praticamente em sua totalidade2627. Além disso, como anota Julio Cezar Melatti, não se

pode concluir que as mulheres não dispõem de poder nas sociedades indígenas brasileiras,

só que esse poder não se ostenta através das instituições políticas, embora possam exercer

cargos honoríficos, inclusive de chefes honorários de uma aldeia na outra, mas sim por

meio das suas opiniões no âmbito doméstico2628. Finalmente, o contato intercultural tem

provocado mudanças nas relações de gênero e nas formas de representação indígena, e,

nesse contexto, surgiram espaços de discussão femininos e organizações de mulheres

indígenas, gerando demandas relativas a projetos de desenvolvimento destinados

especificamente a elas2629.

O direito à participação indígena no Brasil também abrange as questões ligadas ao

empoderamento dos povos respectivos, o que inclui: a) as medidas voltadas à sua

capacitação, as quais são levadas a cabo no bojo do direito à educação; b) a legitimidade

para a demanda judicial em defesa dos seus direitos coletivos2630; c) a possibilidade de se

expressarem da maneira mais livre possível, inclusive utilizando a sua própria língua, sem

prejuízo de aprenderem o português2631.

                                                          
2625 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 60, 66.
2626 MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp.
43-44.
2627 Discute-se, por exemplo, ações afirmativas nesse sentido, como a adoção de cotas para cargos eletivos.
2628 MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp.
163-164, 167.
2629 Sobre o tema, vide SACCHI, Ângela. Mulheres Indígenas: o processo organizativo e as demandas de
gênero. In VERDUM, Ricardo (org.). Assistência técnica e financeira para o desenvolvimento indígena:
possibilidades e desafios para políticas públicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2005, pp. 141-161.
2630 O tema da legitimidade processual será enfocado adiante, quando cuidarmos da defesa judicial e
extrajudicial dos direitos indígenas no Brasil.
2631 As questões relativas às línguas indígenas no Brasil já foram debatidas no tópico sobre o direito à
manutenção da própria cultura no ordenamento jurídico brasileiro.
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3.4.3.6. O direito indigenista à melhoria das condições econômicas e sociais no Brasil

Como já dito2632, no Brasil as comunidades indígenas constituem o grupo mais

marginalizado da sociedade encontrando-se em situação de intensa vulnerabilidade e

portando os piores índices de IDH no Brasil. Nesse contexto, a melhoria das condições

econômicas e sociais ganha um relevo ainda maior, pois sem esse fator as possibilidades de

escolha desses povos ficam bastante reduzidas.

Os direitos sociais e econômicos têm previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro

desde o plano constitucional, aproveitando a todos os brasileiros, inclusive os indígenas. A

Constituição prevê como direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência

aos desamparados2633. Boa parte desses direitos tem disciplina constitucional no título

destinado à ordem social2634, o qual abriga, dentre outros, os direitos relativos à saúde, à

previdência social, à assistência social, à educação e à cultura, bem como os direitos dos

índios. A Constituição prevê, ainda, que a ordem econômica e fundada na valorização do

trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos uma existência

digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios, a

redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego2635.

A plena realização desses direitos é uma exigência para a efetivação do princípio da

dignidade da pessoa humana e para que possam ser atingidos os objetivos fundamentais da

república federativa do Brasil. São, portanto, necessários ao desenvolvimento nacional, o

qual, como vimos, deve ser compreendido à luz do paradigma do desenvolvimento humano

e deve incluir todos os povos que integram a dimensão humana do Estado brasileiro, dentre

os quais os indígenas.

Os membros das comunidades indígenas, além de serem titulares dos direitos sociais e

econômicos previstos para todos os brasileiros, são ainda beneficiados por projeções

                                                          
2632 No tópico referente a desenvolvimento e índios no Brasil.
2633 Art. 6º, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000.
2634 Artigos 193 a 232.
2635 Art. 170, caput, VII e VIII.
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específicas desses direitos previstas na Constituição e na legislação, as quais se justificam

pela proteção às suas peculiaridades culturais. Além disso, devem ser realizadas políticas

públicas particularmente dirigidas a estes povos. Nesse sentido, dentre dos deveres da

União, dos Estados e dos Municípios previstos no Estatuto do Índio consta o de executar os

programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas, para o que devem

contar sempre que possível com a colaboração dos índios2636. O Decreto nº 4.645, de 25 de

março de 2003, que aprova o Estatuto da Fundação Nacional do Índio, inclui entre as suas

finalidades promover o desenvolvimento comunitário2637, o que logicamente exige a ações

voltadas à melhoria das condições econômicas e sociais. Já a Portaria nº 542, de 21 de

dezembro de 1993, do Ministério da Justiça, que veicula o Regimento Interno da FUNAI,

inclui entre as diretrizes dos programas daquele órgão manter e/ou melhorar a qualidade

de vida das populações indígenas, promovendo a preservação, conservação ou

recuperação do meio ambiente em que vivem2638. Esses exemplos são meramente

ilustrativos, existindo ações e programas a cargo de outros órgãos dirigidas à melhoria das

condições econômicas e sociais indígenas.

Destacaremos, mais uma vez, os direitos à saúde, à educação, ao trabalho e à geração de

renda, devido à sua importância, e os estudaremos em separado. A ordem constitucional da

cultura, de sua vez, já foi abordada2639.

3.4.3.7. O direito indigenista à saúde no Brasil

Quando se fala na relação entre o Estado e a saúde indígena no Brasil não se pode deixar

de lembrar que a transmissão de doenças contagiosas como a gripe, o sarampo, a

tuberculose, a varíola, não raro intencionalmente, foi a principal causa da intensa

mortandande dos povos nativos desde a chegada dos europeus2640. Ao contrário, não há até

                                                          
2636 Art. 2°, VII.
2637 Art. 2°, VII.
2638 Artigo 2º, IV.
2639 Quando tratamos do direito das comunidades indígenas à manutenção à própria cultura no Brasil.
2640 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 75-76, 81, 230, 305, 346.



671

hoje notícia de uma única moléstia de origem indígena que tenha sido transmitida ao

restante da população, à exceção de algumas espécies de micose sem maior gravidade2641.

Darcy Ribeiro relata que em meados da década de 50 foram feitos estudos sobre saúde em

alguns grupos indígenas. No caso dos índios Xavante, que à época apenas iniciavam o

contato com a sociedade dominante e ainda conservavam seus hábitos alimentares, não foi

detectado nenhum caso de desnutrição nos cerca de quinhentos índios examinados em

1954. Já em um grupo de 1189 índios Kaiwá e Terena, do sul do Mato Grosso, que

mantinham contatos já seculares com o restante da população, foi registrado que 60%

portavam sinais de anemia e desnutrição2642. Conclui assim o autor que há uma expressiva

decadência física dos grupos indígenas que mantêm contato com os chamados civilizados,

como resultado do processo de transfiguração étnica que lhes reserva lugar apenas nos

estratos mais miseráveis da sociedade. A situação atual de muitas comunidades indígenas

ainda sustenta as conclusões acima, sendo freqüentes graves quadros de desnutrição,

inclusive infantil, especialmente em povos que não possuem a situação fundiária

regularizada e que vivem marginalizados2643.

Tais fatos demonstram a existência de uma enorme dívida moral do país em relação à

saúde indígena, o que talvez tenha sido um dos fatores que motivaram o incremento da

atuação do poder público nos últimos tempos, não só quanto a inovações legislativas como

também no implemento de programas e políticas públicas especificamente voltadas ao

tema. Dessa forma, cabe indagar como a Constituição de 1988, a primeira no Brasil a

reconhecer o direito à saúde, cuidou a questão.

Como aponta de forma percuciente Carlos Frederico Marés de Souza Filho, a leitura

desatenta da Constituição pode levar o intérprete a acreditar que a proteção à saúde

indígena não é mais do que aquela assegurada também a todos os demais brasileiros, tendo

                                                          
2641 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 305.
2642 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 316-317.
2643 É o caso, por exemplo, dos índios Guarani-kaiowá, Guarani-Nhandeva e Terena da reserva Francisco
Horta de Barbosa, situada no Estado do Mato Grosso do Sul nas proximidades da cidade de Dourados
(MARTINS, Tatiana Azambuja Ujacow. Direito ao pão novo: o princípio da dignidade da pessoa humana e
a efetivação do direito indígena. São Paulo: Editora Pilares, 2005, especialmente pp. 190-208). Diversos
artigos sobre a situação atual da saúde dos povos indígenas no Brasil podem ser encontrados em: COIMBRA
JR., Carlos E. A., SANTOS, Ricardo Ventura, ESCOBAR, Ana Lúcia (orgs.). Epidemiologia e saúde nos
povos indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ABRASCO, 2003; LANGDON, Esther Jean,
GARNELO, Luiza (orgs.). Saúde dos povos indígenas: reflexões sobre antropologia participativa. Rio de
Janeiro: Contra Capa Livraria, 2004.
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em vista que não há dispositivo específico sobre o tema, mas uma análise mais detida irá

revelar que os métodos, conhecimentos, formas e instrumentos indígenas de proteção à

saúde estão incluídos na garantia constitucional à cultura daqueles povos2644.

A Organização Mundial de Saúde – OMS – aponta no preâmbulo do seu documento

constitutivo que a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não

apenas a ausência de doença ou enfermidade2645. O completo bem-estar do ser humano

engloba, também, um aspecto cultural. De outro lado, toda cultura tem os seus meios de

prevenção e tratamento dos males que podem acometer as pessoas, sendo muito comum,

inclusive, uma farmacologia própria. O reconhecimento de um direito à cultura, portanto,

deve englobar também os aspectos relativos à saúde.

Disso resulta que assiste razão ao autor citado quando conclui que o direito indígena à

saúde no Brasil abrange dois aspectos distintos, ambos constitucionalmente assegurados: a)

o direito dos povos indígenas terem e manterem os métodos, conhecimentos,

medicamentos e instrumentos próprios de cura e prevenção; e b) o direito dos povos

indígenas receberem do Estado os métodos, conhecimentos, medicamentos e instrumentos

de cura e prevenção pertencentes à cultura da sociedade majoritária, com arrimo na igual

fruição de direitos em relação ao restante da população brasileira2646.

O primeiro, que constitui o direito à etnomedicina, tem sua base jurídica na ordem

constitucional da cultura, em especial na garantia à organização social e aos usos,

costumes, crenças e tradições indígenas2647. Nas sociedades indígenas brasileiras a

etnomedicina é bastante comum, sendo exercida por pajés ou xamãs, nos quais os índios

                                                          
2644 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. A saúde como cultura, a cultura como direito. In Revista de
Direito Sanitário, vol. 9, n° 3, nov. 2008 / fev. 2009, São Paulo, Núcleo de Pesquisas em Direito Sanitário da
USP, pp. 109-110.
2645 O texto original da Constituição da Organização Mundial de Saúde é o seguinte: “Health is a state of
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (World
Health Organization. Basic Documents. Forty-fifth edition, Supplement, Geneva, October 2006, p. 1). A
Constituição foi adotada pela Conferência Internacional de Saúde, realizada em Nova Iorque, no dia 22 de
julho de 1946, por representantes de 61 Estados.
2646 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. A saúde como cultura, a cultura como direito. In Revista de
Direito Sanitário, vol. 9, n° 3, nov. 2008 / fev. 2009, São Paulo, Núcleo de Pesquisas em Direito Sanitário da
USP, p. 110.
2647 Artigos 210, § 2°, 215, caput e § 1°, 216, 231, caput.
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reconhecem poderes mágicos e conhecimento para realização de curas e proteção contra

doenças, além exercerem outras tarefas2648.

Já o segundo, ou seja, o direito à medicina convencional, possui arrimo no direito à

igualdade2649 e na garantia Constitucional do direito à saúde. A Lei Maior incluiu a saúde

entre os direitos sociais2650, e, além disso, a firmou que se trata de um direito de todos e

dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação2651. Assim, diante do fato de

se tratar de um direito de todos e da garantia do acesso universal e igualitário, não há

qualquer dúvida quanto à titularidade indígena. Para tanto, disciplinou as ações e serviços

de saúde, a serem executadas diretamente ou por meio de terceiros2652, na forma de um

sistema único2653, permitindo, ainda, que a iniciativa privada participasse da assistência à

saúde2654. Dentre as diretrizes do sistema único de saúde a Constituição previu a

participação da comunidade2655, o que deve ser observado particularmente em relação às

coletividades indígenas, tendo em vista as suas especificidades.

O reconhecimento constitucional dessa dupla dimensão se alinha ao tratamento conferido

ao direito à saúde dos povos indígenas pelo sistema internacional de direitos humanos,

conforme já examinado.

Vale observar, ainda, que o direito à medicina convencional também é previsto na Lei

6.001/73, segundo a qual os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados à

comunhão nacional2656. A ausência de previsão do direito à etnomedicina naquele texto

normativo não deve surpreender, tendo em vista que à época da sua edição vigorava o

antigo paradigma assimilacionista.

O equilíbrio entre estes dois direitos é um desafio constante não só em abstrato, quanto à

adequada formulação teórica das políticas públicas de saúde indígena, mas, também, em

                                                          
2648 Sobre o tema vide, dentre outros: MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2007, pp. 198-202; RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São
Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 80-83.
2649 Art. 5°, caput.
2650 Art. 6°.
2651 Art. 196.
2652 Art. 197.
2653 Artigos 198 e 200.
2654 Art. 199.
2655 Art. 198, II.
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concreto, no que se refere aos profissionais envolvidos com as questões relativas à

intermedicalidade, considerando que uma eventual atuação equivocada representa um

duplo risco: o de se tornar fatal e o de descambar para o etnocentrismo.

Além disso, o citado equilíbrio é fundamental para o direito ao desenvolvimento dos povos

indígenas brasileiros, pois para que os membros daquelas coletividades possam alargar as

suas possibilidades de escolhas precisam, ao mesmo tempo, se encontrar em boas

condições de saúde e desfrutar de um ambiente de respeito à sua cultura coletiva. A maior

expectativa de vida, assim, deve vir acompanhada da ambiência cultural necessária ao

completo bem-estar dos índios. Nesse contexto, deve ser adotada uma série de precauções

e cuidados, conforme já mencionado quando estudamos o direito à saúde como elemento

do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no plano internacional.

As ações e serviços de saúde indígena no Brasil inicialmente ficaram a cargo da Fundação

Nacional do Índio – FUNAI2657, tendo em vista que a sua lei de criação previu dentre as

suas finalidades a de promover a prestação da assistência médico-sanitária aos índios2658.

Além disso, a Portaria nº 542, de 21 de dezembro de 1993, do Ministério da Justiça, que

veicula o Regimento Interno da FUNAI, incluiu entre as finalidades daquele órgão

promover a prestação de assistência médico-sanitária aos índios2659 e entre as diretrizes dos

programas da FUNAI garantir assistência à saúde de acordo com a situação de contato e

especificidades etno-culturais das populações indígenas, bem como valorizar a medicina

tradicional através da recuperação da sabedoria xamanística e da utilização da flora

medicinal2660. Nota-se neste último documento, de forma clara, uma referência à

etnomedicina, o que denota a influência da Constituição de 1988, a qual, como vimos,

rompeu com o paradigma assimilacionista e assumiu um compromisso com o direito à

alteridade e à manutenção da própria cultura.

Nos termos do Estatuto do Índio há o dever da União, Estados e Municípios, bem como

dos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites das suas competências,

adotar ações voltadas à proteção das comunidades indígenas e à preservação dos seus

direitos. Dentre as ações ali citadas algumas podem ser aplicadas em relação à saúde,

                                                                                                                                                                               
2656 Art. 54, caput.
2657 Sobre a atuação da FUNAI no tema da saúde indígena vide GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o
Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 94-95.
2658 Art. 1°, IV, da Lei nº 5.371, de 05 de dezembro de 1967.
2659 Artigo 1º, V.
2660 Artigo 1º, V.
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como, por exemplo, estender aos índios os benefícios da legislação comum, prestar-lhes

assistência e executar os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades

indígenas2661.

Com a promulgação da Constituição de 1988 as ações e serviços públicos de saúde em

geral passaram a integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema

único organizado conforme diretrizes constitucionalmente estabelecidas2662. Como já dito,

a saúde indígena não foi expressamente prevista no Texto Maior, e a tarefa continuou a

cargo da Fundação Nacional do Índio.

Posteriormente, no final da década de 90, as ações e serviços de saúde indígena foram

transferidas para a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA2663, por meio da Medida

Provisória n° 1.911, de 29 de julho de 1999, que alterou a Lei n° 9.649, de 27 de maio de

1998, a qual dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios2664.

Pouco depois, a Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999, instituiu o Subsistema de Atenção à

Saúde Indígena, acrescentando um capítulo próprio a respeito na Lei no 8.080, de 19 de

setembro de 1990, a qual dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e

recuperação da saúde e disciplina o Sistema Único de Saúde – SUS. As ações e serviços de

saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional,

coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto naquela lei2665, em especial às regras

do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, o qual é componente do Sistema Único de

Saúde e com ele deve funcionar em perfeita integração2666. É dever da União financiar,

com seus recursos próprios, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena2667. A articulação

do referido subsistema com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País será

                                                          
2661 Art. 2°, I, II e VII.
2662 A respeito, vide WEICHERT, Marlon Alberto. Saúde e Federação da Constituição Brasileira. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2004.
2663 Para um balanço das vantagens e desvantagens dessa mudança vide SOUZA FILHO, Carlos Frederico
Marés de. A saúde como cultura, a cultura como direito. In Revista de Direito Sanitário, vol. 9, n° 3, nov.
2008 / fev. 2009, São Paulo, Núcleo de Pesquisas em Direito Sanitário da USP, pp. 110-111.
2664 A citada medida Provisória introduziu no artigo 18 da Lei n° 9.649, de 27 de maio de 1998, o seguinte
inciso X: “Art. 18. São transferidas as competências: (...) X - para a Fundação Nacional de Saúde do
Ministério da Saúde as da Fundação Nacional do Índio do Ministério da Justiça, relacionadas com a
assistência à saúde das comunidades indígenas”. Conforme o artigo 3° do Decreto nº 3.156, de 27 de agosto
de 1999, que dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas, no
âmbito do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde estabelecerá as políticas e diretrizes para a
promoção, prevenção e recuperação da saúde do índio, cujas ações serão executadas pela Fundação Nacional
de Saúde.
2665 Art. 19-A da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999.
2666 Art. 19-B da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999.
2667 Art. 19-C da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999.
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promovido pelo Sistema Único de Saúde2668. Os Estados, Municípios, outras instituições

governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e

execução das ações relativas ao subsistema2669. A legislação estabelece ainda o dever de se

levar em consideração, obrigatoriamente, a realidade local e as especificidades da cultura

dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, a qual se

deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de

assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de

terras, educação sanitária e integração institucional2670. O Subsistema de Atenção à Saúde

Indígena deverá ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado2671, seguindo o modelo

do Sistema Único de Saúde, tendo como base, assim, os Distritos Sanitários Especiais

Indígenas2672. O Sistema Único de Saúde servirá de retaguarda e referência ao Subsistema

de Atenção à Saúde Indígena, devendo, para isso, ser promovidas adaptações na sua

estrutura e organização nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar

essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações2673. As

populações indígenas devem ter acesso garantido ao Sistema Único de Saúde, em âmbito

local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades,

compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde2674. As populações

indígenas têm, ainda, o direito de participar dos organismos colegiados de formulação,

acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de

Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso2675.

Mais recentemente, a Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003, reforçou a competência do

Ministério da Saúde para tratar da saúde indígena, afirmando que compete àquele órgão as

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos

                                                          
2668 Art. 19-D da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999.
2669 Art. 19-E da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999.
2670 Art. 19-F da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999.
2671 Art. 19-G da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999.
2672 Art. 19-G, § 1°, da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999. Vide, a respeito: MOREIRA,
Ubiratan Pedrosa. A FUNASA e a implementação de distritos sanitários especiais indígenas. In LIMA,
Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas
Públicas: bases para uma nova política indigenista II . Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 101-
106.
2673 Art. 19-G ,§ 2°, da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999.
2674 Art. 19-G, § 3°, da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999.
2675 Art. 19-H da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999. Para uma análise mais detalhada do
Subsistema de Saúde Indígena vide AITH, Fernando. Saúde Indígena no Brasil: Atual Quadro Jurídico-
Administrativo do Estado Brasileiro e Desafios para a Garantia do Direito à Saúde da População Indígena.
In Revista de Direito Sanitário, vol. 9, n° 3, nov. 2008 / fev. 2009, São Paulo, Núcleo de Pesquisas em
Direito Sanitário da USP, pp. 115-132.
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índios2676. De outro lado, o Decreto n° 4.727, de 09 de junho de 2003, ao aprovar o

Estatuto da Fundação Nacional de Saúde reiterou as atribuições daquele órgão quanto à

saúde indígena2677, criando, para tanto, um Departamento de Saúde Indígena2678.

Importante salientar que as atribuições do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde

e da Fundação Nacional de Saúde não significam que a Fundação Nacional do Índio tenha

sido afastada completamente do tema. Anote-se, a respeito, que o dispositivo da lei de

criação da FUNAI estipula como uma das suas finalidades a de promover a prestação da

assistência médico-sanitária aos índios ainda se encontra em vigor, não tendo sido

revogado. Ademais, a mesma medida provisória que transferiu as ações de saúde para a

Fundação Nacional de Saúde introduziu uma ressalva na Lei n° 9.649/1998 no sentido de

que a competência relativa aos direitos dos índios atribuída ao Ministério da Justiça, ao

qual é vinculada a FUNAI, inclui o acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em

prol das comunidades indígenas2679, o que foi repetido pela Lei n° 10.683/20032680. Nesse

sentido, o Decreto nº 4.645, de 25 de março de 2003, que aprovou o Estatuto daquele órgão

lista entre as suas finalidades apoiar e acompanhar o Ministério da Saúde e a Fundação

Nacional de Saúde nas ações e serviços destinados à atenção à saúde dos povos2681.

Merece destaque, ainda, a Portaria nº 254, de 31/01/2002, do Ministério da Saúde, que

aprovou a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Dentre os diversos

pontos ali abordados cabe mencionar a abordagem relativa aos Sistemas Tradicionais

Indígenas de Saúde, ou seja, à etnomedicina. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos

Povos Indígenas2682 reconhece que todas as sociedades humanas dispõem de seus próprios

sistemas de interpretação, prevenção e de tratamento das doenças, e que até os dias atuais

esses sistemas tradicionais de saúde são o principal recurso de atenção à saúde da

população indígena, ainda que seja uma realidade a presença de estruturas de saúde da

sociedade majoritária. Afirma que como os sistemas tradicionais integram a cultura

terminam por condicionar a relação dos indivíduos com a saúde e a doença e influenciar a

relação com os serviços e os profissionais de saúde no que concerne, por exemplo, à

                                                          
2676 Art. 27, XX, “c”.
2677 “Art. 2°. À FUNASA, entidade de promoção e proteção à saúde, compete: (...) II - assegurar a saúde dos
povos indígenas”.
2678 Artigos 5°, III, “b”, e 12. As competências do Departamento de Saúde Indígena disciplinadas ainda no
artigo 78 do Regimento Interno da FUNASA (Portaria MS n° 1.776, de 8 de setembro de 2003).
2679 Artigo 14, º 8° da Lei n° 9.649/1998.
2680 Art. 27, § 5°.
2681 Art. 2°, V.
2682 Anexo à Portaria nº 254, de 31/01/2002, item 4.4.
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procura ou não dos serviços de saúde, à aceitabilidade das ações e projetos de saúde, à

compreensão das mensagens de educação para a saúde, e, além disso, exercem influência

na interpretação dos casos de doenças. Assenta, ainda, que os sistemas tradicionais

indígenas de saúde têm como base uma abordagem holística de saúde, a qual adota como

princípio a harmonia de indivíduos, famílias e comunidades com o universo que os rodeia,

e, nesse contexto, as práticas de cura respondem a uma lógica interna de cada comunidade

indígena e representam o produto de sua relação particular com o mundo espiritual e com

os seres do ambiente em que vivem. Entende que essas práticas e concepções em geral

constituem recursos de saúde de eficácias empírica e simbólica, nos termos da definição

mais recente de saúde da Organização Mundial de Saúde. Portanto, conclui a Política

Nacional de Atenção à Saúde Indígena que a melhoria do estado de saúde daqueles povos

não ocorre pela simples transferência para eles de conhecimentos e tecnologias da

biomedicina, pois não são receptores passivos e não estão privados de saberes e práticas

próprios ligados ao processo saúde-doença. Assim, considera que o reconhecimento da

diversidade social e cultural dos povos indígenas, bem como a consideração e o respeito

aos seus sistemas tradicionais de saúde, são indispensáveis para a execução de ações e

projetos de saúde e para a elaboração de propostas voltadas à prevenção, à promoção e à

educação para a saúde adequadas ao contexto local2683.

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas deixou registrado, ainda, que

diversos órgãos exercem funções indispensáveis para a saúde indígena, na linha de que a

saúde deve ser compreendida como o completo bem-estar. Dentre os órgãos listados cabe

mencionar a Fundação Nacional do Índio, a qual, segundo o texto citado, tem uma

atribuição que assume uma relevância primordial entre os fatores determinantes de saúde e

qualidade de vida das populações indígenas, que é justamente a de garantir os territórios

indígenas, por meio de uma política de demarcação, fiscalização e retirada de invasores2684.

Além dos textos acima citados, são dignos de nota, dentre outros documentos da ordem

normativa infraconstitucional que se referem à saúde indígena, os seguintes: Resolução

MS/CNS nº 293, de 08/07/1999 - aprova a reestruturação da Comissão Intersetorial de

Saúde do Índio – CISI; Portaria MS nº 1.163, de 14/09/1999 - dispõe sobre as

                                                          
2683 Sobre a compatibilidade entre a medicina convencional e a etnomedicina vide LANGDON, Esther Jean.
A tolerância e a política de saúde do índio no brasil: são compatíveis os saberes biomédicos e os saberes
indígenas? In GRUPIONI, Luís Donisete Benzi, VIDAL, Lux Boelitz, FISCHMANN, Roseli (orgs.). Povos
Indígenas e Tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2001, pp. 157-165.
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responsabilidades na prestação de assistência à saúde dos povos indígenas; Portaria

FUNASA nº 852, de 30/09/1999 - cria os Distritos Sanitários Especiais Indígenas; Portaria

FUNASA nº 479, de 13/08/2001 – institui diretrizes para a elaboração de projetos de

estabelecimentos de saúde e de saneamento, em áreas indígenas; Portaria MS nº 2.405, de

27/12/2002 - cria o Programa de Promoção da Alimentação Saudável em Comunidades

Indígenas – PPACI; Portaria MS nº 70, de 20/01/2004 - aprova as Diretrizes da Gestão da

Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena; Portaria 266/2004 (Funasa) de 08/06/2004,

Trata da composição do Comitê Consultivo da Política de Atenção à Saúde dos Povos

Indígenas; Portaria MS/GM 1810 de 03/08/2006 - Define as transformações dos Distritos

Sanitários Especial Indígena (DSEI).

Como se vê, o tema tem tido a atenção do Poder Público, talvez como forma de compensar

a já mencionada dívida moral do país em relação à saúde indígena. O sistema atual, porém,

apesar se mostrar cada vez mais eficiente em relação a um dos aspectos do direito à saúde

indígena, qual seja o relativo ao direito à medicina convencional, ainda não avançou o

suficiente quanto ao outro aspecto daquele mesmo direito, o qual diz respeito à

etnomedicina, mesmo sendo impensável a qualquer povo indígena abrir mão da mesma e

dos seus xamãs ou pajés, como bem observa Carlos Frederico Marés de Souza Filho2685.

3.4.3.8. O direito indigenista à educação no Brasil

A Lei nº 5.371, de 05 de dezembro de 1967, ao criar a Fundação Nacional do Índio incluiu

dentre as suas finalidades a de promover a educação de base apropriada do índio visando a

sua progressiva integração na sociedade nacional2686, o que deixa claro o ideal

assimilacionista então vigente.

Poucos anos depois, a Lei nº 6.001/73 estendeu à população indígena, com as necessárias

adaptações, o sistema de ensino em vigor no País2687. Referiu-se a uma dentre essas

                                                                                                                                                                               
2684 Anexo à Portaria nº 254, de 31/01/2002, item 5.3.
2685 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. A saúde como cultura, a cultura como direito. In Revista de
Direito Sanitário, vol. 9, n° 3, nov. 2008 / fev. 2009, São Paulo, Núcleo de Pesquisas em Direito Sanitário da
USP, p. 111.
2686 Art. 1°, V.
2687 Art. 48.
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adaptações necessárias ao estabelecer que a alfabetização dos índios deve ser realizada na

língua do grupo a que pertençam e em português, salvaguardado o uso da primeira2688,

disposição essa certamente influenciada pela Convenção n° 107 da OIT, então vigente. O

paradigma assimilacionista fica evidente quando aquele diploma normativo afirma que a

educação do índio será orientada para a integração na comunhão nacional mediante

processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade nacional,

bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais2689. O Estatuto do Índio

também garante que a assistência educacional aos menores será prestada, tanto quanto

possível, sem afastá-los do convívio familiar ou tribal2690. Além disso, preocupa-se com a

capacitação indígena, determinando que será proporcionada ao índio uma formação

profissional adequada ao seu grau de aculturação2691.

Como se pode notar, a legislação citada limitava-se a tratar da educação escolar indígena,

ou seja, do ensino indígena, com o objetivo etnocêntrico de facilitar a sua incorporação

definitiva à sociedade majoritária, transformando-os pelo saber em homens civilizados2692.

As escolas indígenas, portanto, eram instrumentos de assimilação dos índios à comunhão

nacional, não havendo qualquer interesse em valorizar a cultura indígena2693.

Assim como a saúde, a educação também é garantida como um direito social de todas as

pessoas pela Constituição de 19882694. Trata-se de um dever do Estado e da família, que

deve ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação

                                                          
2688 Art. 49.
2689 Art. 50.
2690 Art. 51.
2691 Art. 52.
2692 “No Brasil, desde o século XVI, a oferta de programas de educação escolar às comunidades indígenas
esteve pautada pela catequização, civilização e integração forçada dos índios à sociedade nacional. Dos
missionários jesuítas aos positivistas do Serviço de Proteção aos Índios, do ensino catequético ao ensino
bilíngüe, a tônica foi uma só: negar a diferença, assimilar os índios, fazer com que eles se transformassem em
algo diferente do que eram. Nesse processo, a instituição da escola entre grupos indígenas serviu de
instrumento de imposição de valores alheios e negação de identidades e culturas diferenciadas” (item 9.1 do
Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei n° 10.172, de 09 de janeiro de 2001). Para uma análise da
atuação da FUNAI e do antigo Serviço de Proteção ao Índio na questão da educação vide GOMES, Mércio
Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 93-94.
2693 “Neste cenário, as 66 escolas indígenas organizadas pelo SPI até 1954, assim como as inúmeras escolas
missionárias, passaram a representar, junto com as frentes de trabalho, os principais instrumentos
institucionais desta ‘incorporação’ prevista em lei, processo marcado pela negação da diferença cultural e
pelo assimilacionismo étnico” (LUCIANO, Gersem José dos Santos. Cenário Contemporâneo da Educação
Escolar Indígena no Brasil. Brasília: Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Básica, 2007, p. 4. Texto disponível em
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/releeicebcnerev.pdf, acesso em 02/01/2009).
2694 Art. 6°.
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para o trabalho2695. Desenvolvendo o tema, a Constituição cuida dos princípios do ensino,

o qual é livre à iniciativa privada2696, dentre os quais encontramos a igualdade de acesso e

de permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, a arte e o saber, e o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas2697. O

ensino fundamental é obrigatório e gratuito2698, e o acesso ao mesmo é considerado um

direito público subjetivo2699. Ao contrário da saúde, não há um sistema único de educação.

Assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os seus

próprios sistemas de ensino, embora seja previsto não só um regime de colaboração como,

ainda, qual deve ser a atuação prioritária de cada uma das entidades federadas em relação

aos diversos níveis de ensino2700. Além disso, foram estipuladas na Constituição regras

referentes aos recursos financeiros destinados ao ensino2701. O ensino fundamental terá

conteúdos mínimos fixados de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais, e, além disso, será ministrado em língua

portuguesa2702. Finalmente, a Constituição prevê que a lei estabelecerá o Plano Nacional

de Educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino

em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à

erradicação do analfabetismo, à universalização do atendimento escolar, à melhoria da

qualidade do ensino, à formação para o trabalho e à promoção humanística, científica e

tecnológica do País2703.

Como se pode facilmente notar a partir da leitura dos dispositivos acima referidos, os

índios são titulares do direito à educação como quaisquer outros brasileiros. Além disso, a

disciplina constitucional da educação se refere expressamente às comunidades indígenas,

nos seguintes termos: O ensino fundamental regular será ministrado em língua

portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas

maternas e processos próprios de aprendizagem2704.

                                                          
2695 Art. 205.
2696 Art. 209.
2697 Art. 206, caput, I, II e III.
2698 Art. 208, I.
2699 Art. 208, § 1°.
2700 Art. 211, caput e §§ 1° a 4°.
2701 Artigos 212, caput e §§ 1° a 5°, e 213.
2702 Art. 210, caput e § 2°.
2703 Art. 214, I a V.
2704 Art. 210, § 2º.
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Ao se referir à possibilidade de utilização de suas línguas maternas, a Constituição, em

primeiro lugar, remete a um ensino indígena de natureza bilíngüe, o que se reveste de suma

importância, tendo em vista que, como já dito, a utilização da própria língua é fundamental

para a preservação da cultura indígena, cabendo relembrar que quando as ações estatais se

guiavam pelo ideal assimilacionista essa utilização chegou a ser proibida2705.

De outro lado, quando a Lei Maior ajunta ser possível utilizar também processos próprios

de aprendizagem abre significativo espaço para a educação indígena. A educação indígena

não se confunde com o ensino indígena acima referido, pois não se perfaz através de

estruturas formais escolares. Ao contrário, a educação indígena diz respeito aos processos

de aprendizagem próprios dos povos indígenas, por intermédio dos quais são transmitidos

entre as suas gerações os saberes e conhecimentos tradicionais pertencentes a cada

grupo2706. Normalmente a transmissão de conhecimentos ocorre por meios orais na

vivência do cotidiano coletivo, sendo importante, ainda, o papel de rituais e de mitos2707. A

educação indígena tem sido historicamente um poderoso instrumento de perpetuação da

cultura e da identidade indígena2708.

A aceitação da educação indígena alinha-se ao espírito pluricultural da Constituição, não

se tratando a menção à possibilidade de utilização de processos próprios de aprendizagem

indígena uma disposição isolada. Ao contrário, insere-se no contexto da proteção

constitucional às diversas culturas. Assim, a educação indígena encontra-se amparada,

ainda, pelos dispositivos da ordem constitucional da cultura, podendo até mesmo ser

compreendida como um bem de natureza imaterial que integra o patrimônio cultural

                                                          
2705 Conforme mencionamos ao tratar do direito à manutenção da própria cultura no Brasil.
2706 “A implantação das primeiras escolas nas comunidades indígenas no Brasil é contemporânea à
consolidação do próprio empreendimento colonial português. Isso não quer dizer que os povos indígenas não
tivessem seus processos próprios de educação antes da chegada dos portugueses. Processos educativos são
inerentes a qualquer sociedade humana, pois é por meio deles que produzem, reproduzem, difundem seus
conhecimentos e valores para garantir sua sobrevivência e continuidade histórica. O modelo de escola trazida
e implantada pelos portugueses (com professor, sala de aula, livros, carteiras, disciplinas, currículos, diretor
etc.) é totalmente estranho às culturas indígenas tradicionais, mas aos poucos foi sendo necessária e
importante para a vida pós-contato” (LUCIANO, Gersem José dos Santos. Cenário Contemporâneo da
Educação Escolar Indígena no Brasil. Brasília: Ministério da Educação/Conselho Nacional de
Educação/Câmara de Educação Básica, 2007, p. 3. Texto disponível em
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/releeicebcnerev.pdf, acesso em 02/01/2009).
2707 Para definições de educação indígena, vide MELIÀ, Bartomeu. Educação indígena e alfabetização. São
Paulo: Loyola, 1979.
2708 “Os povos indígenas sustentaram sua alteridade graças a estratégias próprias, das quais uma foi
precisamente a ação pedagógica. Em outros termos, continua havendo nesses povos uma educação indígena
que permite que o modo de ser e a cultura venham a se reproduzir nas novas gerações, mas também que essas
sociedades encarem com relativo sucesso situações novas” (MELIÀ, Bartomeu. Educação indígena na
escola. In Cadernos Cedes, ano XIX, nº 49, Dezembro/99, p. 12).
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brasileiro, pois, dizendo respeito às formas de expressão e aos modos de criar, fazer e viver

indígenas, porta uma referência inequívoca à identidade, à ação e à memória daqueles

povos, partícipes da formação da sociedade brasileira2709.

A disciplina constitucional do direito à educação das comunidades indígenas, portanto,

encontra-se em conformidade com a abordagem do sistema internacional de direitos

humanos, o qual, como visto, também sustenta o duplo aspecto desse direito, abarcando

não só o direito ao ensino escolar indígena como também o direito à educação indígena.

Dessa forma, a Lei Maior atendeu a uma reivindicação daqueles povos, que desde a década

de 70 começaram a se articular no sentido da adoção de uma educação escolar indígena

bilíngüe, intercultural e diferenciada2710. O atendimento a essa reivindicação, vale a pena

observar, encontra forte amparo popular, pois conforme a já referida pesquisa de opinião

realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística em fevereiro de 2000 a

pedido do Instituto Socioambiental, 93% dos entrevistados concorda que a educação dada

aos índios deve respeitar seus valores e suas culturas2711.

Em termos constitucionais, portanto, o ensino indígena deve funcionar como um

complemento à educação indígena. Essa complementação, entretanto, não deve ser

obrigatória. A utilização ou não dos serviços estatais de ensino indígena deve ser uma

decisão de cada comunidade com base na sua autodeterminação, e, ao nosso ver, relaciona-

se com o grau de intensidade do contato intercultural e com o tipo de desenvolvimento

desejado.

Na hipótese da comunidade optar por um modelo de desenvolvimento que tenha

características inspiradas no padrão majoritário, certamente o ensino indígena terá uma

importante função a cumprir como complemento à educação indígena, inclusive visando

capacitar os índios para tornar as situações de contato mais simétricas, através do seu

empoderamento. Nesse contexto, deverá valorizar a importância da cultura indígena e

fortalecer a auto-estima dos povos respectivos, de forma a repelir processos de depreciação

da pessoa do índio e da sua cultura. Dessa forma, através da educação escolar indígena

                                                          
2709 Art. 216, caput, I e II.
2710 Sobre a apropriação dessa luta pelo Estado e por organismos financeiros internacionais a partir da década
de 90, vide: ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à
autodeterminação dos povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 152.
2711 SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, p. 78.
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podem ser combatidos os fenômenos de consciência infeliz ou colonized consciousness, os

quais, como já visto, forçam o desejo de assimilação ao grupo majoritário.

Caso, porém, a opção seja por um modelo radicalmente alternativo de desenvolvimento, a

idéia de complementar a educação indígena pode perder o sentido, pois a intenção será

justamente manter preservadas as características culturais e evitar, o máximo possível,

situações de empréstimo cultural. Isso significa que há uma exceção constitucional à

obrigatoriedade do ensino fundamental, pois os povos indígenas, com base no seu

entendimento sobre o tipo de vida que desejam viver, podem dispensar o ensino indígena e

permanecerem apenas com os seus próprios processos de aprendizado, ou seja, com a

educação indígena.

O novo enfoque trazido pela Constituição de 1988 tornou necessárias modificações nas

políticas públicas educacionais, razão pela qual a educação escolar indígena foi objeto de

diversos atos normativos, dentre os quais alguns merecem destaque.

O Decreto nº 26, de 04/02/1991, dispôs sobre a educação indígena no Brasil tendo em vista

o disposto na Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 e em cumprimento da Convenção

nº 107, da Organização Internacional do Trabalho. O citado decreto atribuiu ao Ministério

da Educação a competência para coordenar as ações referentes à Educação Indígena, em

todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a FUNAI2712. Estipulou, ainda, que estas

ações serão desenvolvidas pelas Secretarias de Educação dos Estados e Municípios em

consonância com as Secretarias Nacionais de Educação do Ministério da Educação2713.

                                                          
2712 Art. 1º.
2713 Art. 2º. Sobre a transferência da responsabilidade pela educação indígena da Fundação Nacional do Índio
para o Ministério da Educação, o Plano Nacional de Educação que seria instituído mais tarde pela Lei 10.172,
de 09 de janeiro de 2001, afirmou, no seu item 9.1, que a mesma “não representou apenas uma mudança do
órgão federal gerenciador do processo. Representou também uma mudança em termos de execução: se antes
as escolas indígenas eram mantidas pela FUNAI (ou por secretarias estaduais e municipais de educação,
através de convênios firmados com o órgão indigenista oficial), agora cabe aos Estados assumirem tal tarefa.
A estadualização das escolas indígenas e, em alguns casos, sua municipalização ocorreram sem a criação de
mecanismos que assegurassem uma certa uniformidade de ações que garantissem a especificidade destas
escolas. A estadualização assim conduzida não representou um processo de instituição de parcerias entre
órgãos governamentais e entidades ou organizações da sociedade civil, compartilhando uma mesma
concepção sobre o processo educativo a ser oferecido para as comunidades indígenas, mas sim uma simples
transferência de atribuições e responsabilidades. Com a transferência de responsabilidades da FUNAI para o
MEC, e deste para as secretarias estaduais de educação, criou-se uma situação de acefalia no processo de
gerenciamento global da assistência educacional aos povos indígenas. Não há, hoje, uma clara distribuição de
responsabilidades entre a União, os Estados e os Municípios, o que dificulta a implementação de uma política
nacional que assegure a especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngüe às comunidades
indígenas”.
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A Portaria Interministerial nº 559, de 16/04/19912714, do Ministério da Justiça e do e

Ministério da Educação e Cultura tratou da educação escolar para as populações indígenas.

Logo em seus considerandos o documento reconhece que historicamente no Brasil a

educação para as populações indígenas tem servido como instrumento de aculturação e

destruição das respectivas etnias, e que todos os grupos indígenas hoje reivindicam uma

escolarização formal com características próprias e diferenciadas, respeitada e reforçadas

suas especificidades culturais, o que se trata de um direito garantido pela Constituição de

1988, especialmente através do § 2º do seu artigo 210. Além disso, afirma que estas

conquistas devem fazer com que as escolas indígenas deixem de ser um instrumento de

imposição de valores e normas culturais da sociedade envolvente, transformando-se em um

novo espaço de ensino-aprendizagem, com base na construção coletiva de conhecimentos,

de forma a refletir as expectativas e os interesses de cada grupo étnico, razão pela qual é

objetivo da ação intergovernamental garantir que as ações educacionais dirigidas às

populações indígenas encontrem seu fundamento no reconhecimento de suas organizações

sociais, costumes, língua, crenças, tradições, bem como nos seus processos próprios de

transmissão do saber. Nota-se, portanto, que o texto deixa claro que além do ensino escolar

indígena a educação indígena deve ser valorizada e reconhecida.

Diante de tais premissas, a Portaria Interministerial em foco, após reconhecer que a

educação dos grupos indígenas, por força da Constituição Federal de 1988, da Lei 6001, de

19 de dezembro de 1973 e em decorrência do Decreto nº 26, de 04 de fevereiro de 1991,

constitui um dever do Estado, resolveu: a) garantir às comunidades indígenas uma

educação escolar básica de qualidade, laica, e diferenciada, que respeite e fortaleça seus

costumes, tradições, língua, processos próprios de aprendizagem e reconheça suas

organizações sociais2715; b) garantir ao índio o acesso ao conhecimento e o domínio dos

códigos da sociedade nacional, assegurado às populações indígenas a possibilidade de

defesa de seus interesses e a participação plena na vida nacional em igualdade de

condições, enquanto etnias culturalmente diferenciadas2716; c) garantir o ensino bilingüe

nas línguas materna e oficial do país, atendido os interesses de cada grupo indígena em

particular2717; d) Garantir aos alunos indígenas condições para continuidade da

escolarização, nas demais escolas do sistema nacional de ensino quando não for oferecido

                                                          
2714 Texto completo publicado no D.O.U. de 17/04/1991, p. 7.084, Seção 1.
2715 Art. 1°.
2716 Art. 2°.
2717 Art. 3°.
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o ensino de 2º grau no interior das áreas indígenas2718. A Portaria dispôs, ainda, sobre: a

criação da Coordenação Nacional de Educação Indígena no âmbito do Ministério da

Educação2719; o estímulo à criação de Núcleos de Educação Indígena nas Secretarias

Estaduais de Educação, com a finalidade de apoiar e assessorar as escolas indígenas2720; a

garantia de recursos financeiros destinados às ações de educação escolar nas áreas

indígenas no orçamento dos diversos órgãos envolvidos2721; a necessidade de capacitação

dos profissionais responsáveis pela educação indígena2722; o processo de reconhecimento

das escolas destinadas às comunidades indígenas2723; a publicação e distribuição do

material didático pedagógico, através da Fundação de Assistência ao Estudante2724; a

inclusão das ações de Educação Indígena no Plano Nacional de Educação2725; a isonomia

salarial entre professores índios e não-índios2726; a necessidade de revisão da imagem do

índio, historicamente distorcida, com a adequada divulgação na rede de ensino através de

literaturas didáticas2727; a tarefa de colocar, à disposição das populações indígenas as

informações necessárias à defesa, preservação e proteção de suas reservas, assim como à

valorização do seu saber sobre o tema2728.

Já Portaria nº 542, de 21 de dezembro de 1993, do Ministério da Justiça, que veicula o

Regimento Interno da FUNAI, inclui entre as finalidades daquele órgão promover a

educação de base apropriada ao índio2729, e entre as diretrizes dos programas da FUNAI

garantir às populações indígenas uma educação escolar diferenciada e que dê acesso aos

conhecimentos e ao domínio dos códigos da sociedade nacional, a fim de assegurar-lhes a

participação na vida nacional em igualdade de condições2730. Tais disposições devem ser

lidas em conjunto com uma outra finalidade da FUNAI ali prevista, que é a de garantir o

cumprimento da política indigenista baseada, dentre outros, nos princípios do respeito à

pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais, da preservação do equilíbrio

cultural do índio no seu contato com a sociedade nacional e do resguardo à identidade

                                                          
2718 Art. 9°.
2719 Art. 4°.
2720 Art. 5°.
2721 Art. 6°.
2722 Art. 7°.
2723 Art. 8°.
2724 Art.10.
2725 Art.11.
2726 Art.12.
2727 Art.13.
2728 Art.14.
2729 Artigo 1º, VI.
2730 Artigo 2º, VI.
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diferenciada do índio no contexto da sociedade nacional. A prometida educação

diferenciada, dessa forma, deve atender a esses princípios.

De suma importância foi o tratamento conferido ao tema pela Lei n° 9.394, de 20 de

dezembro de 1996, denominada Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em

primeiro lugar, aquele documento cuidou da inclusão, no ensino da História do Brasil

ministrado nos estabelecimentos escolares comuns, de uma abordagem que considerasse as

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,

especialmente das matrizes indígena, africana e européia2731. Além disso, dispôs também

acerca da educação das pessoas pertencentes aos grupos indígenas. Reafirmou, de início, a

garantia constitucional da utilização pelas comunidades indígenas de suas línguas maternas

e processos próprios de aprendizagem2732. Estipulou, também, que o sistema de ensino da

União, contando com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de

assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, visando

oferecer uma educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com o objetivo

de proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias

históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e

ciências, bem como de garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às

informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais

sociedades indígenas e não-índias2733. Não se pode deixar de destacar a menção legislativa

expressa à palavra povos, para se referir às coletividades indígenas nacionais,

reconhecendo assim a existência de povos indígenas brasileiros, o que representa um

grande avanço. Também é digno de nota que o dispositivo legal garante o ensino bilíngüe e

intercultural, em um claro cumprimento dos ditames constitucionais a respeito da

pluralidade cultural. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ainda estabeleceu

que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da

educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de

ensino e pesquisa2734, os quais deverão ser planejados com audiência das comunidades

indígenas2735 e, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos:

a) fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena; b)

                                                          
2731 Art. 26, § 4°. Mais tarde a Lei nº 11.645/2008, acrescentaria à Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional traria novas disposições sobre o ensino escolar comum em relação o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena, como se verá.
2732 Artigo 32, § 3º.
2733 Art. 78, I e II.
2734 Art. 79, caput.
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manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas

comunidades indígenas; c) desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo

os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; d) elaborar e publicar

sistematicamente material didático específico e diferenciado2736. As disposições da Lei n°

9.394/1996, ao valorizarem a cultura indígena na rede regular comum e também na

educação escolar indígena, ajudam a afastar preconceitos e pendores discriminatórios por

parte da sociedade majoritária e combatem fenômenos de consciência infeliz ou de

colonized consciousness que podem acometer as pessoas que compõem aqueles povos.

No ano de 1999 foram produzidos dois documentos no âmbito do Conselho Nacional de

Educação que merecem menção. Trata-se do Parecer n° 14, de 14 de setembro de 1999, e

da Resolução n° 03, de 10 de novembro de 1999. Estes dois documentos, tomando como

base as disposições da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, criaram nos sistemas de ensino nacionais, no âmbito da educação básica, as

escolas indígenas. A criação dessas escolas foi vinculada à reivindicação ou iniciativa de

uma comunidade interessada, ou com a anuência da mesma, respeitadas suas formas de

representação2737. A participação da comunidade foi ainda considerada essencial para a

organização e gestão das escolas indígenas2738. A essas instituições foi reconhecida a

condição de escolas com normas e ordenamento jurídico próprios (sic), sendo fixadas

ainda as diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngüe, visando à valorização

plena das culturas dos povos indígenas e à afirmação e manutenção de sua diversidade

étnica2739. Dentre outras disposições relativas ao tema, foram tidos como elementos básicos

da organização, estrutura e funcionamento da escola indígena os seguintes: a) a sua

localização em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que se estendam por

territórios de diversos Estados ou Municípios contíguos; b) a exclusividade de atendimento

a comunidades indígenas; c) o ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades

atendidas, como uma das formas de preservação da realidade sociolingüística de cada

povo; e d) a organização escolar própria2740.

Dois anos depois, o Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei n° 10.172, de 09 de

janeiro de 2001, enalteceu o fato de a Constituição Federal ter assegurado o direito das

                                                                                                                                                                               
2735 Art. 79, § 1°.
2736 Art. 79, § 2°, I a IV.
2737 Art. 2°, parágrafo único, da Resolução n° 03/99 do Conselho Nacional de Educação.
2738 Art. 3° da Resolução n° 03/99 do Conselho Nacional de Educação.
2739 Art. 1° da Resolução n° 03/99 do Conselho Nacional de Educação.
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sociedades indígenas a uma educação escolar diferenciada, específica, intercultural e

bilíngüe, bem como a sua regulamentação por vários textos legais. Reconheceu, ainda, que

uma educação bilíngüe e adequada às peculiaridades culturais dos diferentes grupos é

atendida melhor através de professores índios. Finalmente, estabeleceu diversas diretrizes,

objetivos, e metas para a educação escolar indígena. Dentre tais objetivos e metas constam:

a) criar, no prazo de um ano, da categoria oficial de escola indígena, de modo a garantir a

especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngüe2741; b) universalizar, em dez

anos, a oferta às comunidades indígenas de programas educacionais equivalentes às quatro

primeiras séries do ensino fundamental, respeitando seus modos de vida, suas visões de

mundo e as situações sociolingüísticas específicas por elas vivenciadas2742; c) ampliar,

gradativamente, a oferta de ensino de 5ª a 8ª série à população indígena, quer na própria

escola indígena, quer integrando os alunos em classes comuns nas escolas próximas, e, ao

mesmo tempo, oferecer-lhes atendimento adicional necessário para sua adaptação, a fim de

garantir o acesso ao ensino fundamental pleno2743.

O Decreto nº 4.645, de 25 de março de 2003, que aprovou o Estatuto da Fundação

Nacional do Índio, incluiu entre as suas finalidades apoiar e acompanhar a educação de

base apropriada ao índio, visando a sua progressiva integração na sociedade nacional2744. A

parte final deste dispositivo encontra-se em nítido descompasso com a Constituição atual,

pois a educação escolar indígena, como já restou claro, não deve ter o propósito de integrar

os índios à sociedade nacional. A integração ou não, e o grau de intensidade respectivo,

deve ser uma decisão interna de cada uma das comunidades indígenas, com base na sua

autodeterminação. De qualquer forma, o Estatuto deixou evidente que a FUNAI ainda tem

um papel a cumprir quanto ao tema, não tendo sido completamente eximida das suas

funções a respeito do mesmo na esfera federal pela atuação principal do Ministério da

Educação.

No mesmo ano foi editada a Resolução nº 045, de 31/10/2003, do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação – FNDE, a qual estabeleceu critérios para o repasse de

recursos financeiros, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para o

atendimento dos alunos em escolas de educação indígena. A Resolução, de maneira

                                                                                                                                                                               
2740 Art. 2°, I a IV, da Resolução n° 03/99 do Conselho Nacional de Educação.
2741 Item 9.3, meta 06.
2742 Item 9.3, meta 03.
2743 Item 9.3, meta 04.
2744 Art. 2°, VI.
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condizente com a atenção diferenciada que deve ser dispensada aos povos indígenas,

previu a participação de representantes indígenas na elaboração do cardápio dos

estabelecimentos escolares indígenas, o qual deve ser elaborado por nutricionista

habilitado e deve respeitar os hábitos alimentares de cada etnia, priorizando os alimentos

semi-elaborados e in natura e respeitando sua vocação agrícola, ficando vedada a

aquisição ou a utilização de produtos que não sejam adequados aos hábitos alimentares

respectivos, bem como a aquisição de alimentação escolar pronta2745.

Em 2004 foi criada no âmbito do Ministério da Educação e Cultura a Comissão Nacional

de Educação Escolar Indígena – CNEEI, a qual foi composta por 15 representantes, sendo

10 de organizações de professores indígenas, 4 de organizações indígenas regionais e mais

o representante indígena no Conselho Nacional de Educação. Essa comissão, como

instância consultiva e assessora, tem sido o principal canal de interlocução daquele

Ministério no que se refere à política de educação escolar indígena.

Finalmente, a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, alterou a Lei de diretrizes e Bases da

Educação Nacional acrescentando dispositivos que tratam da obrigatoriedade do estudo da

história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e

de ensino médio, públicos e privados2746. O conteúdo programático respectivo deve incluir

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos

africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil2747. A

lei determina, ainda, que o conteúdo referente à história e cultura afro-brasileira e dos

povos indígenas brasileiros deve ser ministrado no âmbito de todo o currículo escolar, em

especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras 2748.

As informações existentes sobre o ensino indígena no Brasil indicam que boa parte das

nossas comunidades indígenas tem demandado este serviço. Os dados do Censo Escolar

realizado em 2006 pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e

                                                          
2745 Artigos 7° e 8°, caput e §§ 2° e 3°.
2746 Art. 26-A. Cumpre lembrar que a Resolução nº 001, de 17/06/2004, do Conselho Nacional de Educação
já havia instituído diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino
de história e cultura afro-brasileira e africana.
2747 Art. 26-A, § 1°.
2748 Art. 26-A, § 2°.
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Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP2749 demonstram que entre 2002 e 2006 a

oferta de educação escolar indígena aumentou 48,7 %. No ano de 2002 havia 117.171

alunos freqüentando os diversos cursos oferecidos por escolas indígenas, desde a educação

infantil até o ensino médio, distribuídas em 24 unidades federadas, contra 174.255

estudantes em 2006. Tais dados apontam para uma expansão a uma taxa de cerca de 10%

ao ano, o que representa o crescimento mais expressivo do período dentre todos os

segmentos educacionais. No ano de 2002 havia 1.706 escolas em funcionamento nas várias

terras indígenas, número que subiu para 2.324 em 2005 e para 2.422 em 2006. Nestas

últimas trabalhavam cerca de 10.200 professores, dos quais aproximadamente 90% eram

professores indígenas. Dentre as escolas citadas 1.113 estavam vinculadas diretamente às

Secretarias Estaduais de Educação, 1.286 eram mantidas por Secretarias Municipais de

Educação de 179 Municípios, especialmente nos estados do Amazonas, Bahia, Espírito

Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba e Paraná. As 23 escolas restantes

foram consideradas escolas particulares, já que eram mantidas no bojo de projetos

específicos ou por entidades religiosas.

Conforme análise da Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena da FUNAI e da

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da

Educação2750, os dados acima não significam que o acesso ao ensino esteja realmente

garantido aos povos indígenas, pois havia um desequilíbrio muito grande entre o número

de alunos matriculados nos diversos níveis de ensino: a) 18.918 alunos na educação

infantil; b) 105.453 alunos no primeiro segmento do ensino fundamental, abrangendo da 1ª

à 4ª série; c) 28.767 alunos no segundo segmento do ensino fundamental, entre a 5ª e a 8ª

série; d) 7.900 alunos no ensino médio; e) 13.217 na educação de jovens e adultos. Os

números sugerem que os jovens indígenas encontram dificuldades de acesso a partir do

segundo segmento do ensino fundamental, o que se agrava no ensino médio, obrigando-os

a migrar para as cidades caso desejem continuar os seus estudos, o que causa uma série de

problemas. Além disso, a maioria das escolas indígenas apresentava deficiências na sua

estrutura física e nos seus equipamentos, inadequados às suas necessidades. Segundo os

dados, 1.057 escolas indígenas, o que corresponde a 43,6%, funcionavam em instalações

improvisadas, ou seja, em locais como barracões, casas de farinha, galpões, casas

                                                          
2749 Dados disponíveis em http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/censosecad.pdf, acesso em 02/01/2009.
2750 FUNAI/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Escolas Indígenas no Brasil - Período 2003/2006. Brasília:
FUNAI/MEC, 2007. Disponível em http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/censosecad.pdf, acesso em
02/01/2009.



692

comunitárias, igrejas, casas dos professores, ou mesmo ao ar livre, e, ademais, quanto

àquelas que se encontravam instaladas em imóveis próprios, as quais somavam apenas

1.365, a maioria delas necessitava de reformas e da aquisição de equipamentos básicos2751.

Como se não bastasse, não havia avaliação adequada quanto à qualidade do ensino que era

ministrado nas escolas indígenas e a formação dos professores indígenas em alguns

Estados era feita de maneira intermitente e com questionável qualidade. Os dados apontam

que um professor de cada cinco que ministram aulas nas escolas indígenas não possui

sequer o ensino médio, bem como que apenas um em cada cinco professores daquelas

mesmas escolas conclui curso de nível superior, números esses que são piores do que

aqueles apresentados pelos demais estabelecimentos nacionais de ensino2752. Assim,

embora tenham ocorrido avanços, especialmente no que concerne ao volume de recursos

destinados, a educação escolar indígena ainda necessita de maiores esforços para vencer os

desafios ainda existentes2753.

A crescente demanda pela educação escolar indígena tem provavelmente como uma das

suas causas a atenção que o tema tem despertado após a Constituição de 1988,

especialmente a partir do novo paradigma de valorização das diversas culturas que formam

o Estado brasileiro.

Finalmente, uma questão que se encontra na ordem do dia no Brasil é a questão de reservas

de vagas no ensino superior para pessoas que integram as comunidades indígenas2754. O

Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional em maio de 2004 um projeto de lei

que institui um sistema especial de reserva de vagas para estudantes egressos de escolas

públicas, em especial negros e indígenas, nas instituições públicas federais de educação

superior2755. O projeto do governo, entretanto, terminou sendo tido por prejudicado tendo

                                                          
2751 LUCIANO, Gersem José dos Santos. Cenário Contemporâneo da Educação Escolar Indígena no Brasil.
Brasília: Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, 2007, p. 15.
Texto disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/releeicebcnerev.pdf, acesso em
02/01/2009.
2752 Sobre o tema dos professores indígenas, vide, dentre outros, GRUPIONI, Luís Donizete Benzi (org).
Formação de Professores Indígenas: repensando trajetórias. Brasília: MEC/SECAD, 2006.
2753 Para uma análise dos recursos financeiros orçamentários e extra-orçamentários dirigidos à educação
escolar indígena, bem como dos avanços obtidos e dos desafios pendentes, inclusive com sugestões a respeito
das soluções necessárias, vide LUCIANO, Gersem José dos Santos. Cenário Contemporâneo da Educação
Escolar Indígena no Brasil. Brasília: Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Básica, 2007, pp. 18-40. Texto disponível em
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/releeicebcnerev.pdf, acesso em 02/01/2009.
2754 Sobre o tema, vide MADRUGA, Sidney. Discriminação Positiva: Ações Afirmativas na Realidade
Brasileira. Brasília: Brasília Jurídica, 2005, pp. 243-252.
2755 Projeto de Lei n° 3.627/2004. Segundo o projeto, as instituições públicas federais de educação superior
devem reservar, em cada concurso de seleção para ingresso nos cursos de graduação, no mínimo, cinqüenta
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em vista a aprovação, em 20 de novembro de 2008, na Câmara dos Deputados de um outro

projeto que tramitava naquela casa desde 19992756.

O projeto aprovado na Câmara dos Deputados prevê que as instituições federais de

educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão em cada concurso

seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50%

(cinqüenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o

ensino médio em escolas públicas2757, e que no preenchimento destas vagas 50%

(cinqüenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com

renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita2758. Além disso, estipula que em

cada instituição federal de ensino superior, as vagas reservadas serão preenchidas, por

curso e turno, por autodeclarados negros, pardos e indígenas, no mínimo igual à proporção

de negros, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a

instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística - IBGE2759. No caso de não-preenchimento das vagas segundo os critérios acima

estabelecidos, o projeto ordena que aquelas remanescentes sejam completadas por

estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Os

mesmos critérios devem ser adotados em relação ao ingresso nas instituições federais de

ensino técnico de nível médio, as quais devem aplicá-los para estudantes que cursaram

integralmente o ensino fundamental em escolas públicas2760. A responsabilidade pelo

acompanhamento e avaliação do programa de reservas de vagas ali estabelecido é do

Ministério da Educação e da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade

Racial da Presidência da República, devendo ser ouvida a Fundação Nacional do Índio2761.

Algumas leis estaduais já fazem previsão da reserva de vagas no ingresso nas instituições

públicas estaduais de ensino superior para membros de comunidades indígenas. No Estado

do Amazonas, por exemplo, a Lei Estadual n° 2.894, de 31 de maio de 2004, determina

que a Universidade do Estado do Amazonas deverá reservar, a partir do vestibular 2005,

                                                                                                                                                                               
por cento de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas, as quais serão preenchidas por uma proporção mínima de autodeclarados negros e indígenas igual à
proporção de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a
instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
2756 Projeto de Lei n° 73-C de 1999, remetido ao Senado Federal em 25 de novembro de 2008 por meio do
Ofício nº 678/08/PS-GSE.
2757 Art. 1º.
2758 Art. 1º, parágrafo único.
2759 Art. 3º.
2760 Artigos 4ºe 5°.
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um percentual de vagas, por curso, no mínimo igual ao percentual da população indígena

na composição da população amazonense, para serem preenchidas exclusivamente por

candidatos pertencentes às etnias indígenas localizadas naquele Estado2762. Pelo prazo

mínimo de 10 (dez) anos, o percentual será igual, no mínimo, ao dobro do percentual de

índios na composição da população amazonense, para o oferecimento de vagas nos cursos

de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Direito, Administração Pública, Turismo,

Engenharia Florestal e Licenciatura Plena em Informática2763. Os percentuais de vagas

fixados para serem preenchidos pelos índios devem ser calculados sobre o número de total

de vagas de cada um dos cursos oferecidos2764. Já no Estado do Mato Grosso do Sul, ainda

a título de exemplo, a Lei nº 2.589, de 26 de dezembro de 2002, determinou que a

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS ficava obrigada a cotizar vagas

destinadas ao ingresso de vestibulandos índios, o que tem sido feito desde o vestibular

seguinte.

Aponte-se que, independentemente de obrigação legislativa, diversas universidades

púbicas brasileiras, com base na sua autonomia constitucionalmente assegurada, têm

adotado programas de reservas de vagas no acesso ao ensino superior que prevêem cotas

para pessoas que integram as comunidades indígenas. É o caso, por exemplo: a) da

Universidade de Brasília – UnB, desde o primeiro semestre letivo de 20042765; b) da

Universidade Federal da Bahia – UFBA, desde o vestibular 20052766; c) da Universidade

Federal do Tocantins – UFT, desde 20042767.

Embora não reserve uma quantidade determinada de vagas, a Universidade Estadual de

Campinas – UNICAMP, desde o vestibular de 2005 tem adotado um sistema que aumenta

a pontuação de candidatos indígenas que optem por participar do Programa de Ação

Afirmativa e Inclusão Social – PAAIS2768.

                                                                                                                                                                               
2761 Art. 6°.
2762 Art. 5°, caput.
2763 Art. 5°, § 1°.
2764 Art. 5°, § 4°.
2765 No bojo do seu Plano de Metas de Integração Social, Étnica e Racial, a Universidade de Brasília firmou,
em 12 de março de 2004, convênio com a Fundação Nacional do Índio tendo por objeto a reserva de 10 vagas
destinadas aos indígenas em cada vestibular.
2766 Programa de Ações Afirmativas da UFBA, aprovado pela Resolução de 06 de abril de 2004, do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE – daquela instituição.
2767 Resolução n° 3ª, de 03 de setembro de 2004, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE –
daquela instituição.
2768 Resolução GR N-45, de 19-7-2004.
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Quanto às entidades privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, a Lei n°

11.096, de 13 de janeiro de 20052769, a qual instituiu o Programa Universidade para Todos

– PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes

de cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, determinou que o termo de

adesão àquele programa deve prever, dentre as obrigações a serem cumpridas pela

instituição privada de ensino superior, uma cláusula necessária relativa ao percentual de

bolsas de estudo destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao ensino

superior de portadores de deficiência ou de autodeclarados indígenas e negros2770. Este

percentual deverá ser, no mínimo, igual ao percentual de cidadãos autodeclarados

indígenas, pardos ou pretos, na respectiva unidade da Federação, segundo o último censo

da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE2771.

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

Brasil

Como já mencionado, a subsistência das pessoas em geral nas sociedades modernas,

industriais e capitalistas depende da obtenção da renda necessária à aquisição dos bens

indispensáveis, sendo provida principalmente através do trabalho produtivo ou de políticas

públicas de assistência e previdência sociais.

Ao reconhecer a organização social, os usos e os costumes das comunidades indígenas a

Constituição também reconheceu o modo próprio de ser e viver dos índios brasileiros, bem

como a sua idéia de desenvolvimento, ou seja, o etnodesenvolvimento. Nessa toada,

também foi protegida pela Lei Maior a compreensão indígena própria sobre temas como

renda, trabalho e riqueza. Assim, é preciso respeitar a sua autodeterminação também nesse

campo.

Isso significa que deve caber a cada comunidade indígena e a seus membros decidir o seu

modelo de desenvolvimento e a forma pela qual assegurarão a sua subsistência, como uma

conseqüência do direito de cada um escolher o modo de vida que deseja viver. Porém, é

                                                          
2769 Trata-se da conversão em lei da Medida Provisória n° 213, de 10 de setembro de 2004.
2770 Art. 7°, II.
2771 Art. 7°, § 1°.
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fato que muitas comunidades indígenas não tiveram nenhuma oportunidade de escolha,

sendo submetidas a processos de assimilação forçada, os quais, se não se completaram, ao

menos resultaram em um determinado grau de integração e de incorporação de

necessidades só satisfeitas por bens e serviços de origem não índia. Essa assimilação

forçada pode ter se dado, inclusive, no contexto do processo de transfiguração étnica já

referido, o qual foi identificado por Darcy Ribeiro. Deve competir a elas, daqui por diante,

escolher se desejam continuar ou não com o seu modelo de desenvolvimento atual,

podendo, inclusive, como vimos, engajar-se em movimentos de contra-aculturação e de

etnogênese.

Assim, quando se trata de comunidades indígenas, a forma pela qual se dá a subsistência

dos seus membros depende do modelo de desenvolvimento no qual estão inseridos. Esse

modelo pode ser radicalmente alternativo, no qual não há contato ou, se existe, seu grau é

mínimo, ou pode estar impregnado por fenômenos de empréstimo cultural, decorrentes de

um grau de integração já existente, seja por vontade própria, com base na sua

autodeterminação indígena, seja como resultado de processos de assimilação forçada.

No primeiro caso, a subsistência física dos índios normalmente depende basicamente das

atividades tradicionais, e não de mecanismos de obtenção de renda. Ainda assim, é

possível que o direito indigenista termine reconhecendo direitos que levem a ganhos

financeiros, os quais, nesse caso, deverão ser geridos pelo órgão de assistência e

empregados em ações voltadas ao bem-estar desses povos, respeitadas as suas

peculiaridades, como, por exemplo, a preservação da terra tradicional respectiva e a

manutenção do estado de isolamento. É o caso do que resta do povo indígena Avá-

Canoeiro, em relação aos quais o Decreto Legislativo n° 103/1996, ao autorizar a

realização do aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mesa, em trecho do Rio Tocantins e

seus afluentes, no Estado de Goiás, inundando cerca de 10% das terras tradicionais

daqueles índios, determinou que a concessionária creditasse mensalmente em favor dos

mesmos o valor equivalente a dois por cento daquele distribuído a título de royalties aos

municípios inundados pelo reservatório da hidrelétrica2772.

                                                          
2772 No artigo 3° do Decreto Legislativo 103/1996 ficou previsto: “Deverá ser creditado pela concessionária,
mensalmente, ao grupo indígena Avá-Canoeiro, que habita esta terra indígena, o equivalente a dois por cento
do valor a ser distribuído a título de royalties aos municípios inundados pelo reservatório desta UHE.
Parágrafo único. Os recursos previstos no caput deste artigo serão administrados pelo órgão federal
competente e com a interveniência do Ministério Público Federal, até que a comunidade indígena local seja
considerada em condições de administrar diretamente estes recursos”. Sobre o tema, vide ANJOS FILHO,
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Já no segundo caso, diante dos fenômenos de empréstimo cultural a obtenção de renda

assume papel bastante relevante, pois a subsistência da comunidade indígena estará ligada,

também, à necessidade de aquisição dos bens e serviços estranhos à cultura original

indígena2773.

Independentemente do modelo de desenvolvimento, é preciso que esteja garantida a

subsistência física dos povos indígenas. Trata-se de um verdadeiro direito, o qual é

extraído das normas que compõem o direito constitucional indigenista, em especial o

artigo 231 da Constituição que institui um dever de proteção a cargo especialmente da

União.

O ideal é que as comunidades indígenas atinjam a autosustentabilidade em termos de sua

própria subsistência, o que pode ser objeto de programas e ações estatais específicos.

Nesse sentido, cabe observar que uma das diretrizes dos programas realizados no âmbito

da Fundação Nacional do Índio é justamente assegurar a autosustentação das populações

indígenas, consideradas suas especificidades culturais, ambientais, tecnológicas e sócio-

econômicas2774. Aos povos indígenas devem ser garantidos meios para proverem, por si

mesmos, a sua própria subsistência, seja através de atividades puramente tradicionais, no

caso de ser adotada uma visão de desenvolvimento radicalmente alternativa, seja por meio

de mecanismos de obtenção de renda, quando o desenvolvimento desejado incluir aspectos

do modelo majoritário. Em qualquer dessas situações a efetividade dos direitos

constitucionais indígenas assume capital importância para que seja atingida a

autosustentabilidade daqueles povos, especialmente no que concerne ao direito às terras

que tradicionalmente ocupam e aos recursos nelas existentes.

Fundamental para a subsistência e a autosustentabilidade dos povos indígenas é a garantia

do direito à terra. Nesse ponto, cabe anotar desde logo que a Constituição não limita a

forma de utilização das terras pelos índios. O reconhecimento de uma gleba como sendo

terra tradicional indígena não está condicionado ao exercício de atividades puramente

                                                                                                                                                                               
Robério Nunes dos. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns avanços e obstáculos
desde a Constituição de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel, BINENBOJM,
Gustavo (coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009,
pp. 594-595.
2773 Para uma análise antropológica sobre a questão da obtenção de renda em comunidades indígenas, vide,
dentre outros, SOUZA, Marcos Alves de. O PRONAF e os povos indígenas. In VERDUM, Ricardo (org.).
Assistência técnica e financeira para o desenvolvimento indígena: possibilidades e desafios para políticas
públicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2005, pp. 129-134.
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tradicionais na mesma. As terras tradicionais indígenas, assim, podem ser utilizadas

também em atividades não tradicionais de exploração econômica2775. Por isso, na busca do

desenvolvimento e da autosustentabilidade econômica das comunidades indígenas é

possível, considerando a realidade concorrencial da economia globalizada, que as terras

que ocupam ou os seus recursos naturais venham a ser explorados de forma não

tradicional, inclusive com uma visão empresarial capitalista e com a utilização de todo o

aparato tecnológico disponível nos dias atuais.

A subsistência e a autosustentabilidade exigem, portanto, políticas públicas adequadas à

proteção e efetivação dos direitos indígenas, especialmente o direito à terra, envolvendo

ainda os recursos financeiros necessários. Esses recursos podem decorrer de mecanismos

de obtenção de renda ou podem estar ligados a programas estatais de apoio às comunidades

indígenas.

Os mecanismos de obtenção de renda serão estudados adiante. Por ora, cabe anotar que boa

parte dos mesmos está ligada direta ou indiretamente aos bens integrantes do denominado

Patrimônio Indígena. Segundo o Estatuto do Índio, constituem bens do Patrimônio

Indígena: a) as terras pertencentes ao domínio das comunidades indígenas; b) o usufruto

exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas por

grupos indígenas e nas áreas a eles reservadas; c) os bens móveis ou imóveis, adquiridos a

qualquer título2776. Estão, porém, expressamente excluídas as terras de exclusiva posse ou

domínio do índio individualmente considerado e o usufruto das respectivas riquezas

naturais e utilidades, bem como a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os objetos

de uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os produtos da lavoura, caça, pesca e coleta

ou do trabalho em geral dos índios2777. Além disso, são tidos como titulares desse

patrimônio: a) a população indígena do País, no tocante a bens ou rendas pertencentes ou

destinadas aos índios, sem discriminação de pessoas ou comunidades indígenas; b) uma

comunidade indígena determinada, quanto à posse e usufruto das terras por ela

exclusivamente ocupadas, ou a ela reservadas; c) a comunidade indígena ou grupo tribal

                                                                                                                                                                               
2774 Art. 2°, VII, da Portaria nº 542, de 21 de dezembro de 1993, do Ministério da Justiça, a qual aprova o
Regimento Interno da Fundação Nacional do Índio.
2775 Segundo Luiz Fernando Villares “A gestão tradicional das terras indígenas já não supre as necessidades
da vida marcada por uma maior intensidade das relações interétnicas” (VILLARES, Luiz Fernando. Terras
indígenas, meio ambiente e sustentabilidade econômica. In Brasil Indígena, ano III, n° 5. Brasília: FUNAI,
dezembro 2006/janeiro 2007, pp. 39-40)
2776 Art. 39, I, II e III.
2777 Art. 41, I e II.
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nomeado no título aquisitivo da propriedade, em relação aos respectivos imóveis ou

móveis2778.

A Lei 6.001/73 estabelece ainda que cabe ao órgão de assistência a gestão do Patrimônio

Indígena, propiciando-se, porém, a participação dos índios e das comunidades indígenas na

administração dos próprios bens, sendo-lhes totalmente confiado o encargo quando

demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício2779. Ao nosso ver, embora a parte final

desse dispositivo faça uma ressalva importante, considerando os termos da atual

Constituição, em especial o direito à autodeterminação, a lógica deve ser invertida,

partindo-se da plena administração dos bens por parte dos índios e de suas coletividades e

admitindo-se a participação da Fundação Nacional do Índio, como órgão de assistência, de

forma suplementar apenas quando aquelas pessoas ou grupos, por qualquer motivo,

solicitarem essa ajuda ou não tiverem condições de administrar tais bens. Neste último

caso, essa impossibilidade deve ser aferida por laudo antropológico. A lei determina, ainda,

que o arrolamento dos bens do Patrimônio Indígena será permanentemente atualizado,

procedendo-se à fiscalização rigorosa de sua gestão, mediante controle interno e externo, a

fim de tornar efetiva a responsabilidade dos seus administradores2780, o que deve ser

observado em especial quando houver administração supletiva da Fundação Nacional do

Índio.

Importante consignar que legalmente os bens do Patrimônio Indígena gozam de plena

isenção tributária2781 e que lhes são extensivos os privilégios da Fazenda Pública quanto à

impenhorabilidade de bens, ações especiais, prazos processuais, juros e custas2782.

A legislação citada estabelece também restrições específicas em relação à possibilidade de

exploração, por terceiros, das riquezas do solo e do subsolo, bem como de madeira, em

terras que integrem o patrimônio indígena2783.

O poder público, em especial a União diante da sua obrigação constitucional de proteger os

índios e as suas terras, deve implementar programas de apoio voltados à subsistência

                                                          
2778 Art. 40, I, II e III.
2779 Art. 42.
2780 Art. 42, parágrafo único.
2781 Art. 61 da Lei n° 6.001/73.
2782 Art. 60 da Lei n° 6.001/73.
2783 Artigos 44, 45 e 46 da Lei n° 6.001/73. O art. 45, como já visto quando estudamos a exploração de
riquezas minerais em terras indígenas, não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Já os artigos 44 e 46
serão tratados adiante.
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indígena. Estes programas podem estar voltados, por exemplo, à proteção dos direitos e das

terras indígenas ou ao objetivo de conferir autosustentabilidade àqueles povos ou suprir a

sua ausência, inclusive através do fornecimento de bens e produtos básicos voltados à sua

subsistência. Esse último quadro pode se tornar especialmente necessário quando aqueles

povos se encontram privados de suas terras. Estes programas, emergenciais ou não, devem

ser adotados de todas as cautelas necessárias para não desvirtuarem o modo tradicional de

vida dessas comunidades e as tornarem dependentes de medidas assistencialistas.

Dentre os projetos específicos de proteção aos povos indígenas podemos citar, por

exemplo, o Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia

Legal – PPTAL. Trata-se de um projeto de natureza multilateral, com recursos

disponibilizados a fundo perdido, negociado pelo governo brasileiro com a coordenação do

Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil2784. O objetivo é

apoiar projetos indígenas voltados ao acompanhamento de demarcações e à proteção e

vigilância de terras indígenas. A execução do projeto foi entregue à Fundação Nacional do

Índio, mas a execução das tarefas a ele correlatas é de responsabilidade das comunidades

indígenas, as quais são as beneficiárias da sua implementação2785.

Os recursos financeiros estatais destinados às comunidades indígenas brasileiras em

programas de apoio diversos têm aumentado nos últimos anos. Segundo levantamento não

oficial2786, os valores correntes repassados anualmente pela União para programas ligados

                                                          
2784 Chamado de PPG7, trata-se de um acordo feito inicialmente entre o governo brasileiro e o grupo dos sete
países mais ricos do mundo, o chamado G7, tendo se transformado no maior programa internacional voltado
à conservação e uso sustentável da biodiversidade (cf. GRAMKOW, Márcia Maria, MELO, Guiomar,
VIANNA, Fernando de Luiz Brito, WENTZEL, Sondra. Antropologia, povos indígenas, cooperação
internacional e políticas públicas no Brasil. In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos
de Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra [orgs.]. Povos Indígenas: projetos e
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp. 137-150).
2785 Sobre o PPTAL vide, dentre outros: MATOS, Maria Helena Ortolan. Execução e gestão de projetos
indígenas: criando tradição e/ou reflexão? In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de
Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra (orgs.). Povos Indígenas: projetos e
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp. 21-36; MENDES, Artur Nobre. O PPTAL
e as demarcações participativas. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN, Maria
(orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova política indigenista II. Rio de
Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 37-40; GRAMKOW, Márcia Maria, MELO, Guiomar, VIANNA,
Fernando de Luiz Brito, WENTZEL, Sondra. Antropologia, povos indígenas, cooperação internacional e
políticas públicas no Brasil. In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de Souza,
ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra (orgs.). Povos Indígenas: projetos e
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp. 137-150.
2786 Os dados foram levantados pela organização não governamental Contas Abertas, a qual esclarece a
respeito dos mesmos o seguinte: “Os programas federais foram selecionados a partir de informações do Siga
Brasil (banco de dados orçamentários do Senado disponibilizado no site do órgão) e do Sistema Integrado de
Administração Financeira (Siafi), filtrando aqueles que tinham as palavras ‘índio’, ‘indígena’, ‘indigenista’ e
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aos índios foram os seguintes2787: a) em 2003, R$ 203.318.693,00; b) em 2004, R$

231.381.754,92; c) em 2005, R$ 316.992.206,25; d) em 2006, R$ 405.914.294,21; e) em

2007, R$ 418.452.314,23. Dentre os programas beneficiados por esses recursos dois se

destacam, sendo um ligado à identidade étnica e ao patrimônio cultural dos povos

indígenas e outro vinculado à proteção de terras indígenas, gestão territorial e

etnodesenvolvimento. Para este último foram destinados em 2007 R$ 61,3 milhões, dos

quais foram gastos R$ 44,1 milhões, ou seja, 71,9%2788. Esses valores, porém, são menores

do que aqueles de 20052789, quando o mesmo programa recebeu R$ 57,7 milhões, ou seja,

um montante 30,8% superior em comparação a 2007, embora os valores totais repassados

tenham crescido substancialmente, passando de cerca de R$ 317 milhões para

aproximadamente R$ 418 milhões, ou seja, R$ 131 milhões a mais. Esses dados sugerem

que nos últimos anos a questão da terra não tem sido priorizada em termos de destinação

de recursos financeiros, o que é preocupante considerando o seu papel fundamental em

qualquer modelo de desenvolvimento.

Uma outra forma de buscar a autosustentabilidade das comunidades indígenas é a

vinculação da concessão ou autorização para atividades econômicas localizadas nas

proximidades de terras indígenas, mas não no seu interior, a programas e projetos de apoio

e auxílio aos índios. Mesmo estando localizadas fora de terras indígenas, determinadas

atividades podem ser tão impactantes em termos sociais ou ambientais que justifiquem

uma reparação de natureza econômica aos índios envolvidos. Cite-se, como exemplo, a

exploração mineral em larga escala no entorno de uma determinada terra de ocupação

tradicional indígena. A simples presença de um grande número de garimpeiros na região, o

desmatamento, o desvio do curso de rios, e tantas outras ações podem afetar negativamente

a vida dessas comunidades, justificando a reparação2790.

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

radicalmente alternativo

A subsistência física e cultural dos povos indígenas está normalmente vinculada de forma

direta às suas atividades tradicionais, as quais devem ser entendidas como aquelas

realizadas com base nos seus usos, costumes, crenças e tradições, ou seja, conforme a sua

própria cultura. A hipotética privação absoluta de todas as características tradicionais de

qualquer um desses povos implicaria na perda do seu elemento diferenciador cultural, ou

seja, na aniquilação da sua cultura e da sua identidade, o que significaria a sua total

assimilação. Exatamente por isso essas atividades são especialmente reconhecidas e

protegidas pela Constituição, em especial pelo disposto no caput do seu artigo 231.

Quanto mais alternativo for o modelo de desenvolvimento de uma comunidade indígena

maior será a importância de determinadas atividades tradicionais para a sua subsistência

física. Assim, nos modelos de desenvolvimento radicalmente alternativos, como ocorre

com os povos indígenas que se mantêm em estado de isolamento, a subsistência é provida

exclusivamente ou quase exclusivamente por atividades tradicionais, vinculadas às

relações internas, sendo mínimas ou inexistentes as relações externas do grupo. Nesses

casos, o direito à vida e à existência dos seus membros dependerá diretamente de

atividades desde muito tempo realizadas e transmitidas de geração a geração, a exemplo da

caça, da coleta, da agricultura, e da pesca, através das quais são obtidos os bens necessários

à subsistência do grupo.

Importante relembrar que nesse contexto a execução das tarefas ligadas às atividades

tradicionais não é impregnada pela noção de trabalho existente na sociedade majoritária,

nem representa uma oposição ao lazer, pois a produção e a recreação não raro se

misturam2791. Aliás, a palavra trabalho sequer é tida como adequada para se referir às

                                                                                                                                                                               
(art. 3°, “e”). Assim, foi firmado o convênio n° 453/89, prevendo ações de assistência à comunidade indígena
Xikrin visando minorar os impactos ambientais decorrentes diretamente das operações minerárias da empresa
em área da Floresta Nacional de Carajás, nos limites da terra indígena. Sobre o convênio citado e o seu
impacto na comunidade, especialmente no que se refere às questões econômicas, vide GORDON, César.
Economia selvagem: ritual e mercadoria entre os índios Xikrin-Mebêngôkre. São Paulo: Editora UNESP,
2006.
2791 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 23-28.
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tarefas de execução das atividades tradicionais produtivas indígenas2792. Cabe observar que

os mecanismos de obtenção dos bens e de distribuição da produção podem variar nas

diversas sociedades indígenas, sendo equivocado imaginar que não há nenhuma noção de

propriedade privada a respeito dos bens obtidos2793. Porém, lembra Rita Alcida Ramos que

como a organização social obedece a um padrão comunitário e não individualista a noção

de propriedade não está vinculada à idéia de acumulação, existindo várias formas de inibir

tentativas nesse sentido e de evitar desigualdades sociais com base em uma aquisição

material diferenciada, cabendo destacar que a avareza é uma das ações anti-sociais mais

condenáveis em diversos grupos indígenas. Por tais razões não se nega, por exemplo,

alimentos a quem tem fome2794.

No quadro que tratamos, de um modelo de desenvolvimento bastante alternativo no qual o

papel das atividades tradicionais indígenas como instrumento de subsistência é enorme, os

direitos relativos ao trabalho e à seguridade social terão uma importância reduzida ou

mesmo inexistente. Povos indígenas que se mantêm em estado de isolamento ou com

muito pouco contato com a sociedade majoritária certamente não estão preocupados com

as normas trabalhistas do direito positivo brasileiro, ou com os requisitos necessários à

aposentadoria, mas sim com temas como caça, pesca, coleta e agricultura de

subsistência2795.

O papel do Estado e da sociedade em relação à subsistência dessas comunidades diz

respeito principalmente à obediência ao princípio do não contato, evitando-se o ingresso

de terceiros nas terras indígenas, o que inclui a proteção jurídica aos territórios respectivos,

bem como à adequada preservação ambiental da área indígena e do seu entorno. Caso

alguma espécie de renda seja devida a estes grupos com base no direito indigenista, a

mesma pode ser administrada pelo órgão de assistência e aplicada nessas finalidades2796.

                                                          
2792 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 26-27.
2793 MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp.
109-111; RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 37-45.
2794 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 37-39.
2795 “Quase todos as sociedades indígenas da América do Sul praticam agricultura, umas de forma mais
elaborada, outras de maneira mais rudimentar” (RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São
Paulo: Editora Ática, 1988, p. 31).
2796 É o caso, já referido, dos índios avá-Canoeiro.
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3.4.3.9.2. O direito indigenista à subsistência nos modelos de etnodesenvolvimento que

incorporam empréstimos culturais

Situação diferente ocorre quando o modelo de desenvolvimento de uma comunidade

indígena possui fenômenos de empréstimo cultural já incorporados, seja devido a uma

decisão do próprio grupo, com base na sua autodeterminação, seja em razão de processos

de assimilação forçada. Nesses casos, as atividades tradicionais não deixam de ter

importância para as comunidades indígenas. Ao contrário, continuam sendo capitais para a

manutenção da cultura e da identidade indígena, embora o seu grau e a sua intensidade

possam variar em cada um dos povos respectivos, os quais se encontram em uma miríade

de situações distintas. Porém, a subsistência passa a depender, também, da geração da

renda necessária à aquisição de bens e serviços não índios, tidos como imprescindíveis

devido ao modo de vida escolhido pelo grupo ou no qual estão inseridas as pessoas que

compõem a coletividade em questão.

Quando o modelo de desenvolvimento de uma comunidade indígena é mais próximo do

paradigma dominante, certamente será preciso a aquisição de bens e serviços junto aos não

índios, diante de fenômenos de empréstimo cultural ou interculturalidade, os quais

relativizam os elementos culturais originários daqueles povos e introduzem novas

demandas nas suas necessidades básicas. A relativização da cultura originária

necessariamente ocorre em algum grau nesse contexto, inclusive porque passa a ser preciso

lidar, dentre outras, com as noções de dinheiro, de troca comercial, de pagamento em

moeda. Como anota Alcida Rita Ramos, em geral na economia interna indígena é rara a

existência de um número elevado de bens que possuem exclusivamente valor de troca,

como o dinheiro, pois em sua grande maioria os bens possuem apenas valor de uso, e, além

disso, a troca representa acima de tudo uma relação social2797. Porém, mesmo nesse

contexto há trocas entre as sociedades indígenas brasileiras, muitas vezes de forma intensa,

pois umas produzem artefatos ou possuem em seus territórios coisas que as demais não

produzem ou não têm, e vice-versa2798. Só que essas trocas, nos seus moldes tradicionais,

envolvem bens e não moeda, além do que possuem um sentido social e não uma função

                                                          
2797 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 39-41. Para
exemplo de rituais de trocas que não possuem justificativa econômica e sim social, vide MELATTI, Julio
Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp. 115-116.
2798 MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, p. 113.
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puramente comercial. O dinheiro é, assim, para os índios brasileiros, em si mesmo um

fenômeno de empréstimo cultural2799.

Na grande maioria das comunidades indígenas que possuem um modelo de

desenvolvimento que exige a aquisição de bens e serviços da sociedade não índia a

necessidade de crescimento econômico é muito grande, pois, como já mencionado no

presente trabalho, os índios são os mais pobres entre os pobres2800, tratando-se do grupo

mais marginalizado da sociedade brasileira2801. Assim, é preciso que sejam adotados

mecanismos satisfatórios de obtenção de renda, pois estes se tornam imprescindíveis.

Nesse ponto a idéia de desenvolvimento humano em relação aos membros das

comunidades indígenas se aproxima daquela construída tomando por base a sociedade

majoritária, na qual a geração de recursos financeiros assume uma importância muito

grande, a ponto de fazer com que, como mencionado alhures, um dos indicadores que

compõem o Índice de Desenvolvimento Humano seja vinculado justamente à questão da

renda.

Diante disso, tem razão Gilberto Azenha quando afirma que o etnodesenvolvimento exige a

identificação das necessidades impostas pelo contato e da demanda por produtos

manufaturados, bem como a garantia dos meios necessários para obtê-los, e, além disso,

requer que sejam resolvidas questões ligadas ao tempo que será empregado para a geração

dos recursos financeiros necessários à aquisição desses bens, bem como que sejam

determinados os mecanismos pelos quais ocorrerá o ingresso de tais valores no âmbito

interno da comunidade envolvida2802. Portanto não é à toa que, como visto, o mesmo autor

incluiu entre grandes metas ou objetivos a atingir do etnodesenvolvimento a satisfação da

procura pelos bens produzidos pelos não índios2803. Essa satisfação deve ocorrer,

                                                          
2799 Para um estudo antropológico acerca do desejo indígena por dinheiro e mercadorias inclusive abordando
a possibilidade de identificação de fenômenos como o consumismo, vide GORDON, César. Economia
selvagem: ritual e mercadoria entre os índios Xikrin-Mebêngôkre. São Paulo: Editora UNESP, 2006.
2800 ANAYA, S. James. Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional. Madrid: Editorial Trotta, 2005,
p. 221.
2801 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, p. 150.
2802 AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, p. 32.
2803 AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, p. 32.
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preferencialmente, através de recursos gerados no âmbito interno e por intermédio de

processos não predatórios, o que se alinha à idéia de autosustentabilidade já referida.

São vários os mecanismos de obtenção de renda que podem servir para atender a demanda

relativa à aquisição de bens e serviços da sociedade dominante. Dentre eles merecem

destaque: a) o redimensionamento de atividades econômicas tradicionais; b) a renda

indígena; c) o exercício pelos índios de trabalho produtivo, seja através do trabalho

assalariado ou da exploração de atividade econômica; d) a exploração econômica de

recursos hídricos e minerais localizados em terras indígenas por terceiros; e e) a fruição de

benefícios decorrentes dos sistemas de previdência e assistência social.

Estes mecanismos de obtenção de renda serão adiante examinados. Entretanto, é

importante salientar desde logo que caso eventualmente seja alcançada a

autosustentabilidade ou mesmo ocorra um grande progresso econômico de um índio ou de

uma comunidade indígena através de qualquer desses mecanismos não se justifica nenhum

tipo de discurso no sentido da perda da identidade ou da condição de indígena. A eventual

riqueza econômica não descaracteriza necessariamente a identidade étnica indígena, pois

esta não exige a condição de pobreza. Não deve haver lugar, assim, no Brasil, para

fenômenos como o já mencionado rich indian racism2804.

Finalmente, anote-se que conforme Ricardo Antônio Lucas Camargo, prover os índios dos

bens necessários à satisfação das necessidades que tenham se incorporado ao seu contexto

cultural é um dos objetivos que devem ser perseguidos pela política econômica equilibrada

necessária à compatibilização do direito ao desenvolvimento das populações indígenas

com o direito ao desenvolvimento da sociedade majoritária, de forma a tornar possível a

convivência da manutenção do sistema econômico tribal coletivista dentro da área indígena

demarcada com o sistema econômico da sociedade dominante que a circunda2805.

3.4.3.9.2.1. Obtenção de renda através do redimensionamento das atividades

tradicionais

                                                          
2804 No tópico sobre o direito à subsistência, ao trabalho e à obtenção de renda das comunidades indígenas no
Direito Internacional.
2805 CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. O direito ao desenvolvimento, a sociedade ocidental e a sociedade
tribal no caso brasileiro. In Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 34, n° 133, jan./mar. 1997, pp.
41-42.
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Normalmente as atividades tradicionais indígenas visam obter apenas o necessário para o

próprio consumo, sem gerar excedente, o que se explica por uma série de fatores, dentre os

quais a ausência de um sentido maior para a idéia de acumulação e a dificuldade para

preservar e estocar produtos perecíveis, o que torna o consumo imediato2806. Quando

ocorre excesso o mais comum é dividi-lo com outras famílias ou comunidades vizinhas,

embora mecanismos de comercialização não sejam de todo estranhos para boa parte das

comunidades indígenas brasileiras2807.

No entanto, uma vez que uma determinada comunidade indígena esteja inserida em um

modelo de desenvolvimento que não seja radicalmente alternativo, uma possibilidade para

a geração da renda necessária à aquisição dos bens e serviços externos que tenham sido

incorporados como fenômenos de empréstimo cultural é o redimensionamento das

atividades tradicionais com o objetivo de gerar excedentes comercializáveis. Dentre as

atividades tradicionais que podem ser redimensionadas encontram-se, por exemplo, a

agricultura, a coleta, a pesca, a criação de animais e a produção de artefatos, as quais, em

tese, podem ser redimensionadas com o objetivo de gerar excedentes financeiros através do

comércio.

Esse redimensionamento sempre produz impactos na cultura do grupo. Em primeiro lugar,

porque o desejo de obter dinheiro pode desvirtuar mecanismos de distribuição ou de

divisão do produto de empreitadas coletivas2808. A noção de acumulação será introduzida

ou ganhará nova dimensão, e tornará necessária a adoção de processos de estocagem e

preservação dos produtos. Além disso, o redimensionamento das atividades implicará um

gasto de tempo maior na execução das mesmas, o que fará com que outras ocupações

tenham que ser reduzidas. Para se ter uma idéia, no modo de vida tradicional dos

Yanomami a execução das tarefas ligadas à produção exige que os homens dediquem às

mesmas uma média de apenas duas horas e cinqüenta e um minutos diários, e as mulheres

                                                          
2806 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, p. 45.
2807 “(...) quando uma determinada família ou comunidade tem excesso de produção, ela convida outra
família ou comunidade vizinha para partilhar dos alimentos. (...) Onde há acesso a mercados regionais, o
excedente é geralmente vendido” (RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora
Ática, 1988, p. 31).
2808 Segundo Julio Cezar Melatti é o caso da propriedade do couro dos animais caçados em expedições
coletivas dos índios craôs (MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 2007, pp. 110-111).
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uma média de uma hora e cinqüenta e oito minutos diários2809. Caso tenham que

redimensionar essas atividades para atingir fins comerciais o tempo dedicado às mesmas

teria que aumentar significativamente.

É possível, ainda, que surjam outros problemas, como, por exemplo, a necessidade obter

áreas agricultáveis maiores ou de abandonar o sistema de coivara, o qual consubstancia a

técnica rudimentar de plantio mais utilizada pelos índios brasileiros, mas que não se adapta

à larga escala2810.

Também pode ser um problema a divisão social do trabalho. Na maior parte das

comunidades há uma divisão das tarefas tradicionais conforme o gênero, o que precisa ser

modificado para que possa haver produção suficiente para o comércio. Darcy Ribeiro

conta, por exemplo, que os homens Xokleng julgavam que todo o trabalho agrícola deveria

ser feito pelas mulheres, e se negavam a cooperar, só se submetendo a realizar este tipo de

tarefa quando compreenderam a impossibilidade de retornar ao modo de vida antigo2811.

Apesar de todas essas dificuldades, o redimensionamento das atividades tradicionais é uma

alternativa que pode dar certo. A respeito, Roberto Cardoso de Oliveira registrou que a

integração dos índios Tuküna na economia regional envolveu uma nova dimensão da

produção indígena com vistas à comercialização, transformando os produtos de consumo

como mandioca e peixe em mercadorias, mas conclui que o processo de produção

envolvido nesses produtos jamais chegou a modificar substancialmente a organização

tradicional do trabalho indígena, tendo sido alterada não a natureza, mas sim apenas a

quantidade do trabalho2812.

3.4.3.9.2.2. Obtenção de renda através da Renda Indígena

                                                          
2809 Os dados foram colhidos em estudos realizados por Jacques Lizot com duas comunidades Yanomami da
Venezuela (apud RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, p.
30).
2810 Sobre o sistema de coivara vide RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo:
Editora Ática, 1988, pp. 31-35; MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2007, pp. 100-103.
2811 Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, pp. 416-417.
2812 OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O índio e o mundo dos brancos. 4ª edição. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1996, p. 111.



709

Conforme a Lei 6.001/73 considera-se renda indígena aquela resultante da aplicação de

bens e utilidades integrantes do Patrimônio Indígena, sob a responsabilidade do órgão de

assistência ao índio2813. Como já assinalado, o Estatuto do Índio deve ser atualizado com

uma leitura que considere o Texto Constitucional em vigor e a autodeterminação indígena.

Assim, a administração da renda indígena deve ser, a princípio, entregue aos próprios

povos respectivos, admitindo-se a participação da Fundação Nacional do Índio de forma

supletiva, ou seja, somente quando for solicitada sua ajuda ou quando a comunidade em

questão não possuir condições de gerir a renda indígena, conforme apontado em estudo

antropológico.

O Estatuto do Índio impõe, ainda, que a renda indígena seja preferencialmente reaplicada

em atividades rentáveis ou utilizada em programas de assistência ao índio, revertendo

principalmente em benefício da comunidade que produziu os primeiros resultados

econômicos. Ao nosso ver, quando as próprias comunidades indígenas gerem as suas

rendas elas têm plena autonomia para decidirem acerca da destinação dos recursos,

aplicando-se este dispositivo somente quando a administração couber à Fundação Nacional

do Índio diante da impossibilidade de uma dada coletividade realizar essa tarefa. É preciso

cuidar, entretanto, para que os valores envolvidos não sejam apropriados pelas lideranças

indígenas em detrimento dos demais, o que pode eventualmente ser corrigido através da

fiscalização do órgão de assistência e do Ministério Público2814.

Nos termos da lei as rendas do Patrimônio Indígena possuem isenção tributária plena2815 e

usufruem os privilégios da Fazenda Pública quanto à impenhorabilidade de rendas, ações

especiais, prazos processuais, juros e custas2816.

3.4.3.9.2.3. Obtenção de renda através do trabalho produtivo

A Constituição de 1988 inclui expressamente entre os direitos sociais o direito ao trabalho

produtivo2817. Este, como visto, possui duas projeções segundo a doutrina, sendo uma

                                                          
2813 Art. 43, caput.
2814 A atuação do Ministério Público se dará com base no artigo 129, V, da Constituição de 1988 e no artigo
5°, III, “e”, 6°, VII, “c”, e XI, 37, II, da Lei Complementar n° 75/93.
2815 Art. 61 da Lei n° 6.001/73.
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referente ao direito de exercer um trabalho assalariado e outra relativa ao direito à livre

exploração de uma atividade econômica independente2818. Todas essas duas projeções

encontram-se asseguradas pela Lei Maior2819.

As pessoas que integram as comunidades indígenas são também titulares dos direitos

acima mencionados, como quaisquer outros brasileiros, embora as suas peculiaridades

devam ser consideradas. Isso significa que constitucionalmente os índios podem auferir a

renda necessária à sua subsistência também por meio do direito ao trabalho ou pela

exploração de uma atividade econômica.

A idéia de trabalho produtivo pertencente à sociedade majoritária é diametralmente oposta

ao modo de vida tradicional indígena. Trata-se de uma grande relativização à sua cultura

tradicional, na qual como já dito, a noção de trabalho na forma como este é entendido pelo

restante da sociedade não é inteiramente aplicável2820. Normalmente, os índios buscam

uma colocação no sistema de labor produtivo capitalista apenas quando a isso são

obrigados, normalmente por se virem forçados a abandonar seus modos de subsistência

tradicionais devido à perda total ou parcial de suas terras2821. Muitos desses índios

sofreram o processo de transfiguração étnica descrito por Darcy Ribeiro, o qual concluiu

que o seu engajamento na força de trabalho nacional resultava apenas em maior miséria e

fome, sendo-lhes reservado apenas lugar nos substratos mais inferiores da sociedade2822.

Mas há também aqueles que, mesmo com as terras das suas comunidades asseguradas,

tendo contato com a sociedade envolvente com ela se envolvem e procuram um trabalho

produtivo.

A situação atual dos índios envolvidos com o trabalho produtivo parece confirmar as

observações de Darcy Ribeiro, pois a sua situação é a pior dentre todos os grupos étnicos

nacionais, conforme os dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE, os quais podem ser conferidos na tabela abaixo2823:

                                                                                                                                                                               
2816 Art. 60 da Lei n° 6.001/73.
2817 Art. 6°.
2818 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª edição, revista e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 343-344.
2819 Artigos 5°, XIII, e 170, caput, II, III, IV, VIII e parágrafo único.
2820 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, pp. 26-27.
2821 RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1988, p. 27.
2822 Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, pp. 407-421.
2823 Disponível em www.ibge.gov.br, acesso em 05/01/2009.



711

Posição na ocupação no trabalho principal

Cor ou raça (%)

Branca Preta Amarela Parda Indígena

Empregados 55,64 7,21 0,42 35,85 0,31

Empregadores 79,84 1,67 2,18 15,74 0,18

Conta própria 56,62 5,85 0,64 35,89 0,43

Não remunerado em

ajuda a outro

membro

50,80 5,11 0,44 42,40 0,60

Trabalhador na

produção para o

consumo

32,70 8,34 0,17 56,20 1,89

Total 55,67 6,68 0,51 36,17 0,40

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940 – 2000.

Dessa forma, avulta a importância do alcance de uma plena efetividade dos direitos

constitucionais acima referidos e dos demais direitos indígenas, bem como a importância

de serem envidados esforços ainda maiores no sentido da garantia da autosustentabilidade

daquelas comunidades.

Para tanto, seria de bom alvitre implementar plenamente o Estatuto do Índio no ponto em

que prevê que será proporcionada ao índio a formação profissional adequada, de acordo

com o seu grau de aculturação2824. Através de uma formação profissional adequada,

quando indicado conforme as peculiaridades culturais de cada um, o índio poderá se

qualificar melhor para exercer um trabalho assalariado ou para explorar atividades
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econômicas. O tema se insere no direito constitucional à educação, tendo em vista que um

dos seus objetivos é justamente a qualificação para o trabalho2825, o que deve ser lido em

conjunto com a proteção da cultura indígena.

3.4.3.9.2.3.1. Obtenção de renda através do trabalho assalariado

Independentemente da razão que vincule o índio ao trabalho assalariado, deve-se levar em

conta que a Constituição os assegura, assim como a todos os brasileiros, não só o direito ao

trabalho2826 como, também, as normas do direito do trabalho, dentre as quais diversos

direitos trabalhistas, individuais e coletivos, previstos diretamente na Lei Maior2827. Porém,

diante da situação de hipossuficiência específica dos povos indígenas, há regras especiais

no que concerne às relações de trabalho que os envolvem.

O Estatuto do Índio veiculou um capítulo próprio a respeito do tema2828. Dispõe,

inicialmente, que não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais

trabalhadores, aplicando-se aos primeiros todos os direitos e garantias das leis trabalhistas

e de previdência social2829. Em disposição condizente com a necessidade de preservação

dos índios, permite a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da

comunidade à qual pertencer o índio2830. Segundo Ismael Marinho Falcão, caso as

adaptações não sejam realizadas pelo empregador e o índio por essa razão não estiver

produzindo como deveria, nenhuma culpa lhe pode ser atribuída pela queda de produção

ou de rentabilidade, não podendo assim ser dispensado do trabalho2831.

Disposição importante é a que torna nulo o contrato de trabalho ou de locação de serviços

realizado com os índios isolados, desestimulando, assim, tentativas de contato e de

                                                                                                                                                                               
2824 Art. 52.
2825 Art. 205, caput.
2826 Art. 6°.
2827 Artigos 7° a 11.
2828 Capítulo IV do Título II, abrangendo os artigos 14 a 16.
2829 Art. 14.
2830 Art. 14, parágrafo único.
2831 Falcão, Ismael Marinho. O Estatuto do Índio Comentado. Brasília: Senado federal, 1985, pp. 43-44.



713

exploração dos mesmos2832. A disposição, portanto, encontra-se conforme o princípio do

não contato.

Em relação aos demais índios, a Lei 6.001/73 estipula que os contratos de trabalho ou de

locação de serviços realizados com indígenas em processo de integração ou habitantes de

parques ou colônias agrícolas dependerão de prévia aprovação do órgão de proteção ao

índio, obedecendo, quando necessário, a normas próprias2833. Esta disposição, claramente

motivada pela antiga tutela orfanológica, exatamente por isso não se encontra totalmente

de acordo com a Constituição de 1988 na nossa opinião. Entendemos que não é

necessariamente obrigatória a prévia aprovação da Fundação Nacional do Índio para a

efetividade dos contratos de trabalho ou de prestação de serviços dos índios que já

possuem contato com a sociedade dominante. Porém, caberá ao órgão de proteção atuar

subsidiariamente, podendo assistir aos índios sempre que for solicitado a tanto, ou agir de

ofício para evitar eventuais explorações. Nesse ponto, aquela lei estipula que em qualquer

caso de prestação de serviços por indígenas não integrados, o órgão de proteção ao índio

exercerá permanente fiscalização das condições de trabalho, denunciando os abusos e

providenciando a aplicação das sanções cabíveis2834. Para tanto, poderá, inclusive,

representar ao Ministério Público do Trabalho para adoção das providências cabíveis, caso

este órgão já não tenha adotado por iniciativa própria alguma medida, tendo em vista a sua

atribuição legal para propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos

índios decorrentes das relações de trabalho2835.

O Estatuto do Índio estimula a realização de contratos por equipe, ou a domicílio, sob a

orientação do órgão competente, de modo a favorecer a continuidade da via

comunitária2836 e prevê que o órgão de assistência ao indígena propiciará o acesso, aos seus

quadros, de índios integrados, estimulando a sua especialização indigenista2837. Esta última

disposição pode ser entendida inclusive como indicativa de uma política de ação

afirmativa, com a reserva de vagas para trabalhadores indígenas.

                                                          
2832 Art. 15.
2833 Art. 16.
2834 Art. 16, § 2°.
2835 Art. 83, V, da Lei Complementar n° 75/93.
2836 Art. 16, § 1°.
2837 Art. 16, § 3°.
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3.4.3.9.2.3.2. Obtenção de renda através da exploração de atividades econômicas não

tradicionais pelas comunidades indígenas

Como vimos, além do trabalho assalariado a noção de trabalho produtivo engloba o

direito à livre exploração de uma atividade econômica independente, o qual também está

garantido pela Lei Maior a todos os brasileiros, inclusive aos índios2838.

São muitas as espécies de atividades econômicas não tradicionais que podem ser

desenvolvidas pelas comunidades indígenas e por seus membros, dentre as quais, por

exemplo, a exploração de madeira, a pecuária intensiva, o comércio, a garimpagem a

faiscação e a cata.

A maior parte das ações e projetos existentes visando a obtenção de renda por meio de

atividades econômicas não tradicionais abrange naturalmente, de forma direta ou indireta,

o aproveitamento das terras indígenas e dos recursos naturais nelas existentes, embora não

seja impossível ou vedado que as mesmas sejam desenvolvidas fora delas, inclusive nas

cidades. Assim, as terras indígenas possuem importância capital para a

autosustentabilidade dos povos respectivos. Cabe lembrar, entretanto, que há uma

atividade legalmente proibida em terras indígenas, que é a pesquisa e o cultivo de

organismos geneticamente modificados – OGM’s2839. A vedação citada, embora

aparentemente tenha uma intenção nobre, ao nosso ver não se justifica

constitucionalmente, pois parte do princípio de que as comunidades indígenas

necessariamente não têm condições de decidir a respeito da melhor forma de utilização de

suas terras, o que viola não só o direito à autodeterminação indígena como, também, a

proporcionalidade. Embora, em princípio, a pesquisa e o cultivo de tais produtos não sejam

recomendáveis nas terras indígenas em geral, as comunidades respectivas não são

necessariamente desprovidas da capacidade de decidir de forma consciente a respeito. Ao

decidir pelos povos indígenas, assumindo como premissa que nenhum deles tem condição

de tomar uma decisão livre e consciente sobre o tema, ao nosso ver a lei em questão violou

a proporcionalidade e a autodeterminação daqueles grupos.

                                                          
2838 Artigos 5°, XIII, e 170, caput, II, III, IV, VIII e parágrafo único.
2839 Art. 1º da Lei nº 11.460, de 21 de março de 2007.
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As atividades produtivas não tradicionais podem ter caráter coletivo, o que se alinha à

natureza comunitária das relações sociais tradicionais daqueles grupos, ou podem ser

realizadas individualmente. Além disso, podem se dar no contexto empírico das ações e

esforços próprios dos membros de uma dada comunidade ou podem vir no bojo de projetos

sofisticados que contam com suporte técnico e financeiro.

É comum que essas atividades sejam estimuladas ou promovidas pelo órgão federal de

assistência, por organizações não governamentais com atuação na defesa de direitos

indígenas, além de outros atores eventuais. Há um histórico grande de projetos que foram

desenvolvidos buscando a autosustentabilidade de diversas comunidades indígenas a partir

da exploração pelos próprios índios de atividades econômicas. Como anota Julio Cezar

Melatti, embora seja bem antiga no Brasil, remontando ao século XIX, a chamada

mentalidade empresarial prevaleceu na Fundação Nacional do Índio especialmente durante

o período ditatorial militar no Brasil2840. Vale citar, como exemplo, os diversos projetos

comunitários criados pela Fundação Nacional do Índio, os quais muitas vezes fracassaram,

o que se deveu, segundo Mércio Pereira Gomes, principalmente à falta de compreensão das

atividades produtivas na totalidade sociocultural dos índios2841.

Nos últimos anos, vários projetos voltados a atividades econômicas que buscam a

autosustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental dos povos indígenas, têm sido

desenvolvidos em diversas instâncias governamentais, cabendo citar, a título de exemplo,

as ações desenvolvidas no âmbito dos seguintes programas: a) Projetos Demonstrativos –

PDA e Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas – PDPI, do Ministério do Meio

Ambiente2842; b) Etnodesenvolvimento das Sociedades Indígenas, do Ministério da

                                                          
2840 MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, pp.
259-261.
2841 GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 95-96.
2842 Os programas são componentes do Departamento de Extrativismo da Secretaria de Extrativismo e
Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. Informações podem ser obtidas em
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=24, acesso em 05/01/2009. A
respeito, vide SOUSA, Cássio Noronha Inglez de. Projetos Indígenas focados em atividades econômicas:
panorama geral da experiência do PDPI. In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de
Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra (orgs.). Povos Indígenas: projetos e
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp. 37-64; GRAMKOW, Márcia Maria,
MELO, Guiomar, VIANNA, Fernando de Luiz Brito, WENTZEL, Sondra. Antropologia, povos indígenas,
cooperação internacional e políticas públicas no Brasil. In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA,
Antonio Carlos de Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra (orgs.). Povos Indígenas:
projetos e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp. 137-150; VERDUM, Ricardo.
Etnodesenvolvimento e mecanismos de fomento do desenvolvimento dos povos indígenas: a contribuição do
subprograma Projetos Demonstrativos (PDA). In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-
HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova política
indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 87-105.
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Justiça2843; c) Programa de Apoio às Atividades Produtivas Agropecuárias em Terras

Indígenas, inicialmente a cargo do Ministério da Agricultura e posteriormente alocado no

Ministério do Desenvolvimento Agrário2844; d) Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar – PRONAF, do Ministério do Desenvolvimento Agrário2845.

Estes programas possuem algumas diferenças substanciais em relação aos mencionados

projetos comunitários promovidos pela Fundação Nacional do Índio, em especial uma

maior participação das comunidades indígenas, a qual não mais se resume apenas à

execução das ações ou à condição de beneficiárias e abrangendo agora diversas fases,

desde a concepção até a gestão2846, o que pode fazer com que os resultados sejam mais

satisfatórios.

Uma outra vantagem dos programas pode ser o suporte técnico e financeiro para as

atividades produtivas. O auxílio de um corpo técnico qualificado e a garantia do

financiamento podem ser fatores determinantes para o sucesso de qualquer empreitada que

se refira ao etnodesenvolvimento.

O suporte técnico, independentemente de ser fornecido no contexto de programas ou por

parte do órgão de assistência, deve incluir assistência antropológica qualificada para

neutralizar ou minimizar eventuais problemas decorrentes da introdução de atividades

econômicas não tradicionais. Dentre os vários problemas possíveis, alguns dizem respeito

ao fato de que a pretensão de introduzir essas atividades pode ser prejudicada por ações

dos próprios membros da comunidade, acostumados ao modo de vida tradicional. Darcy

Ribeiro conta, por exemplo, que os índios Xokleng não produziam nada que pudesse ser

                                                          
2843 Informações disponíveis em
http://www.abrasil.gov.br/avalppa/RelAvalPPA2002/content/av_prog/310/prog310.htm, acesso em
05/01/2009.
2844 O programa citado possui vínculos com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – PRONAF. Uma avaliação realizada em cinco de onze projetos implementados no âmbito do
Programa de Apoio às Atividades Produtivas Agropecuárias em Terras Indígenas pode ser encontrada em
FIALHO, Vânia. PRONAF: as relações de crédito e fomento com as populações indígenas. In SOUSA,
Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de, WENTZEL,
Sondra (orgs.). Povos Indígenas: projetos e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, pp.
65-94.
2845 Sobre o componente indígena do PRONAF vide SOUZA, Marcos Alves de. O PRONAF e os povos
indígenas. In VERDUM, Ricardo (org.). Assistência técnica e financeira para o desenvolvimento indígena:
possibilidades e desafios para políticas públicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2005, pp. 117-139.
2846 A respeito dessas diferenças, vide MATOS, Maria Helena Ortolan. Projetos Indígenas e diálogos
tripartites na IX ABANNE: experimentando a interculturalidade na produção de conhecimentos
antropológicos. In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de Souza, ALMEIDA, Fábio
Vaz Ribeiro de, WENTZEL, Sondra (orgs.). Povos Indígenas: projetos e desenvolvimento. Rio de Janeiro:
Contra Capa Livraria, 2007, pp. 151-171.
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aproveitado para o comércio com os não índios, razão pela qual o antigo Serviço de

Proteção ao Índio resolveu, à época, introduzir a agricultura e a criação gado. Porém, foi

necessária uma vigilância severa tendo em vista que os índios cavavam a terra logo após o

plantio para consumir as sementes, e, acostumados à caça, preferiam abater as reses em

lugar de cuidar das mesmas para no futuro obterem a produção de carne e leite, este último

sequer consumido pelo próprio grupo2847. Além disso, alguns aspectos de natureza sócio-

cultural da comunidade podem ser afetados. Roberto Cardoso de Oliveira, quanto à relação

dos índios Tuküna com a economia regional, observou que, ao contrário do que ocorreu

com o redimensionamento das atividades tradicionais, a introdução da produção de

borracha, atividade que era estranha àqueles índios e divorciada totalmente da sua cultura,

provocou profundas mudanças no estilo de vida do grupo, como, por exemplo, a idéia de

labor individual em contraste com a atividade coletiva tradicional2848.

Uma vez equacionados os problemas, a atividade produtiva das comunidades indígenas,

seja ela gerada a partir do redimensionamento das atividades tradicionais ou da exploração

de atividades econômicas não tradicionais, pode ser impulsionada se houver uma política

voltada à valorização dos produtos no mercado justamente por força da sua origem

indígena, gerando, só por isso, um sobre-preço para um público disposto a pagá-lo2849.

Algumas atividades econômicas que podem ser exercidas pelos índios para fins de

obtenção de renda possuem alguma disciplina no Estatuto do Índio e na legislação

ordinária. Uma delas é a exploração madeireira2850. A respeito, o Estatuto do Índio

estabelece que o corte de madeira nas florestas indígenas, as quais por força de lei são

consideradas de preservação permanente2851, está condicionado à existência de programas

                                                          
2847 Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, p. 416.
2848 OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O índio e o mundo dos brancos. 4ª edição. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1996, pp. 78, 111-112.
2849 AZENHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova
política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, p. 35.
2850 Sobre a experiência dos índios Xikrin com a exploração de madeira vide GIANNINI, Isabelle Vidal. A
construção do novo com os índios Xikrin. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN,
Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: bases para uma nova política indigenista. Rio de
Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 107-126.
2851 Conforme a Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), trata-se de áreas de preservação
permanente por força de lei: “Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: (...) g) a
manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; (...) § 2º As florestas que integram o
Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei”.
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ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas na exploração agropecuária, na

indústria ou no reflorestamento2852. Parece óbvio que o dispositivo não deve ser

interpretado no sentido de que é possível a qualquer um exercer atividade madeireira desde

que cumprido o requisito nele estabelecido2853. Ao contrário, a sua correta exegese indica

que apenas os índios podem explorar o corte de madeira em suas terras, e, ainda assim,

condicionado ao adequado aproveitamento das terras respectivas, aproveitamento este que

só pode ser destinado aos próprios índios, considerando que as comunidades respectivas

possuem o direito ao usufruto exclusivo das mencionadas glebas desde o regime

constitucional anterior, no qual foi editada a lei em exame2854.

A interpretação sistemática do Estatuto do Índio também não deixa dúvidas quanto ao fato

de que legalmente apenas os índios podem explorar madeira em suas terras. Nesse sentido,

vale lembrar que aquela lei dispõe que as terras indígenas não poderão ser objeto de

arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da

posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas, sendo vedada, nessas áreas, a

qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça,

pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa2855. Além

disso, também estipula que as riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos

silvícolas podem ser exploradas2856.

A exclusividade da exploração dos recursos florestais é garantida, ainda, por dispositivo

inserido no Código Florestal a partir de 2000, segundo o qual a exploração dos recursos

florestais em terras indígenas somente poderá ser realizada pelas comunidades indígenas

em regime de manejo florestal sustentável, para atender a sua subsistência, respeitados os

artigos 2° e 3° daquele Código2857.

                                                          
2852 Art. 46.
2853 Vale rememorar que durante muito tempo houve exploração de madeira em terras indígenas, inclusive
com o apoio do Serviço de Proteção ao Índio e mediante o arrendamento das referidas terras, o que causou
danos ambientais consideráveis e graves prejuízos aos índios. A respeito, vide GOMES, Mércio Pereira. Os
índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991, pp. 95, 167-171.
2854 Conforme o art. 198 da ordem constitucional anterior: “As terras habitadas pelos silvícolas são
inalienáveis nos têrmos que a lei federal determinar, a êles cabendo a sua posse permanente e ficando
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de tôdas as utilidades nelas
existentes”.
2855 Art. 18, caput e § 1°.
2856 Art. 44, caput, primeira parte.
2857 Trata-se do art. 3°-A, incluído pela primeira vez pela Medida Provisória n° 1.956-50, de 26 de maio de
2000, a qual foi reedita sucessivamente até a Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001, vigente até hoje por
força do art. 2° da Emenda Constitucional n° 32, de 11 de setembro de 2001.
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As comunidades indígenas também podem obter renda através do patrimônio genético,

seja ele proveniente de vegetais, fungos, micróbios ou animais situados ou encontrados em

terras indígenas2858. As mesmas comunidades também podem auferir recursos a partir do

seu conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético. O tema foi tratado na

legislação nacional pela primeira vez pela Medida Provisória nº 2.052, de 29 de junho de

2000, a qual foi posteriormente reeditada até se tornar a Medida Provisória no 2.186-16, de

23 de agosto de 20012859.

Considera-se patrimônio genético, para fins da legislação existente no Brasil, a informação

de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico,

microbiano ou animal, exceto seres humanos2860, na forma de moléculas e substâncias

provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos

vivos ou mortos, encontrados no seu habitat natural, inclusive domesticados, ou mantidos

em coleções fora do seu habitat natural desde que nele coletados, no território nacional, na

plataforma continental ou na zona econômica exclusiva2861.

                                                          
2858 Sobre as relações entre o patrimônio genético e desenvolvimento, vide LUIS, Alessandro S. Octaviani.
Recursos Genéticos e Desenvolvimento: os desafios furtadiano e gramsciano. Tese de Doutorado em Direito
Econômico e Financeiro, sob a orientação do Professor Gilberto Bercovici, apresentada ao Programa de Pós-
graduação Stricto Sensu da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.
2859 A Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art.
225 da Constituição, os artigos 1º, 8º, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre
Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento
tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua
conservação e utilização, e dá outras providências. A citada medida provisória foi alcançada pelo art. 2º da
Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, não necessitando de novas reedições. Conforme o
artigo 8, “j”, da Convenção da Diversidade Biológica, é dever dos países “respeitar, preservar e manter o
conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida
tradicionais relevantes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica”, assim como
“incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e participação dos detentores desses conhecimentos,
inovações e práticas”, e “encorajar a repartição justa e eqüitativa dos benefícios” oriundos de sua utilização”.
A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, estipulou como uma das metas do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza – SNUC – proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações
tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e
economicamente (art. 4º, XIII), para o que criou a Reserva Extrativista (art. 18) e a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (art. 20) como categorias de Unidades de Conservação de Uso Sustentável que
se destinam especificamente a proteger populações tradicionais, seus meios de vida e sua cultura. O Decreto
nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, cuida do registro dos bens culturais de natureza imaterial, determinado
que no Livro de registro dos Saberes sejam inscritos os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no
cotidiano das comunidades (art. 1º, § 1º, I),
2860 “Esta Medida Provisória não se aplica ao patrimônio genético humano” (art. 3º da Medida Provisória
2.186-16).
2861 Art. 7º, I, da Medida Provisória 2.186-16.
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No que concerne ao conhecimento tradicional associado2862, considera-se dessa natureza a

informação ou prática individual ou coletiva de comunidade indígena, com valor real ou

potencial, associadas ao patrimônio genético2863. A titularidade dos direitos respectivos

poderá ser da comunidade indígena ainda que apenas um indivíduo, membro dessa

comunidade, detenha esse conhecimento2864, o qual está protegido contra a utilização e

exploração ilícita e outras ações lesivas2865. As comunidades indígenas têm o direito de

decidir sobre o uso de seus conhecimentos tradicionais associados2866, os quais, além de

integrarem o patrimônio cultural brasileiro2867, podem servir para fins de pesquisa

científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industrial

ou de outra natureza2868. É garantido à comunidade indígena que cria, desenvolve, detém

ou conserva esse tipo de conhecimento, dentre outros, o direito de perceber benefícios pela

sua exploração econômica direta ou indireta por terceiros2869.

Conforme a legislação existente, os benefícios resultantes da exploração econômica de

produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio

genético e de conhecimento tradicional associado, obtidos por instituição nacional ou

instituição sediada no exterior, serão repartidos de forma justa e eqüitativa entre as partes

do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios2870, o

qual deverá conter uma cláusula essencial a respeito2871. Os benefícios poderão constituir-

se, dentre outros, de divisão de lucros, pagamento de royalties, acesso e transferência de

tecnologias, licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos, e capacitação de

recursos humanos2872. Cada comunidade indígena será parte obrigatória nos contratos

                                                          
2862 A respeito vide SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados: novos
avanços e impasses na criação de regimes legais de proteção. In LIMA, Antonio Carlos de Souza,
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da Tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio
de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002, pp. 83-104; SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos
direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005; SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Semear outras soluções: os
caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005;
KAINGANG, Lucia Fernanda Jófej. O conhecimento tradicional e os povos indígenas. Cadernos do
INBRAPI, São Paulo, n.1, pp. 08-15, 2004.
2863 Art. 7º, II, da Medida Provisória 2.186-16.
2864 Art. 9º, parágrafo único, da Medida Provisória 2.186-16.
2865 Art. 8º da Medida Provisória 2.186-16.
2866 Art. 8º, § 1º da Medida Provisória 2.186-16.
2867 Art. 8º, § 2º da Medida Provisória 2.186-16.
2868 Art. 7º, V, da Medida Provisória 2.186-16.
2869 Art. 9º, I, II e III, da Medida Provisória 2.186-16.
2870 Art. 24, caput, da Medida Provisória 2.186-16.
2871 Art. 28, III, da Medida Provisória 2.186-16.
2872 Art. 25, I a V, da Medida Provisória 2.186-16.
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relativos a patrimônio genético encontrado em suas terras ou que digam respeito a seus

conhecimentos tradicionais associados ao mesmo2873.

Trata-se, portanto, potencialmente de uma poderosa fonte de recursos dos povos indígenas

brasileiros. Segundo dados da Fundação Nacional do Índio, somente os povos indígenas da

Amazônia conhecem mais de 1.300 plantas que possuem princípios ativos medicinais, já

existindo utilização comercial de pelo menos 90 delas. Além disso, aproximadamente 25%

dos medicamentos em uso nos Estados Unidos possuiriam em suas fórmulas substâncias

ativas derivadas de plantas nativas das florestas tropicais2874.

Há, porém, um ponto da legislação existente que merece atenção especial. Segundo a

Medida Provisória nº 2.186-16, quando o acesso a componente do patrimônio genético ou

a conhecimento tradicional associado tiver que se dar em terra indígena a necessária

Autorização de Acesso e de Remessa dependerá de anuência prévia da comunidade

indígena envolvida, ouvido o órgão indigenista oficial2875. Porém, no caso de relevante

interesse público, assim caracterizado pelo Conselho de Gestão do Patrimônio

Genético2876, o ingresso na área para acesso a amostra de componente do patrimônio

genético dispensará anuência prévia das comunidades indígenas, embora continue

garantida a repartição de benefícios2877 e a necessidade das citadas coletividades serem

previamente informadas a respeito2878. A citada legislação, porém, ressalva expressamente

que como se trata de terra indígena deve ser observado o disposto no § 6º do artigo 231 da

Constituição Federal2879. Com isso, ao nosso ver, a citada legislação confessa a sua própria

inconstitucionalidade. Isso porque o dispositivo constitucional invocado expressamente

torna nulos e extintos, sem a capacidade de produzir efeitos jurídicos, todos os atos que

tenham por objeto a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos

existentes em terras indígenas, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o

                                                          
2873 Art. 27 da Medida Provisória 2.186-16.
2874

http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ5DA42EC9ITEMID699D91511200452BA2B4BE64360765ABPTBRIE
.htm, acesso em 07/01/2009. Para uma abordagem das relações entre os conhecimentos tradicionais e as
propriedades medicinais de plantas vide SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São
Paulo: Peirópolis, 2005, p. 197.
2875 Art. 16 § 9º, I, da Medida Provisória 2.186-16.
2876 Art. 10 da Medida Provisória 2.186-16. A composição do Conselho, o qual é vinculado à Secretaria de
Biodiversidade e Florestas, do Ministério do Meio Ambiente, encontra-se definida no Decreto nº 3.945, de 28
de setembro de 2001, sendo prevista a participação apenas de representantes de órgãos do governo, e não da
sociedade civil, das comunidades tradicionais ou dos povos indígenas.
2877 Art. 17 da Medida Provisória 2.186-16.
2878 Art. 17, § 1º, da Medida Provisória 2.186-16.
2879 Art. 17, § 2º, da Medida Provisória 2.186-16.
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que dispuser lei complementar. Dessa forma, como o patrimônio genético é uma espécie de

riqueza natural e a Constituição só admite a exploração de riquezas naturais situadas em

terras indígenas em nome de relevante interesse público da União nos termos disciplinados

por lei complementar, parece óbvio que o tema indubitavelmente está fora do campo

material que pode ser objeto de medida provisória conforme o artigo 62, § 1º, III da Lei

Maior. Em outras palavras, a espécie normativa utilizada – medida provisória – não

poderia tratar do assunto, diante da exigência constitucional relativa à edição de lei

complementar. Como se não bastasse, a possibilidade de ingresso em terras tradicionais

indígenas sem o consentimento da comunidade respectiva para acesso a bens do

patrimônio genético ali localizados viola a sua autodeterminação e o seu direito à posse

permanente das citadas terras e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais nelas

existentes2880.

Conforme anota Laymert Garcia dos Santos, os conhecimentos, práticas e inovações dos

povos indígenas são essenciais para a conservação da biodiversidade, a qual se encontra

cada vez mais ameaçada. Como guardiões dessa riqueza, os povos tradicionais deveriam

ter protegidos os seus conhecimentos associados aos recursos da biodiversidade, o que

deveria ser feito pela comunidade internacional e não por iniciativa de cada país. Além

disso, ajunta que não há maior forma de intolerância do que aquela praticada pelos

detentores do saber tecnocientífico, não só quando despreza e desqualifica os demais tipos

de conhecimentos como também quando os vampiriza através da biopirataria2881,

considerando-os apenas uma matéria-prima que pode ser empregada livremente visando

uma valorização industrial que será, essa sim, protegida pelo sistema de propriedade

intelectual2882.

Diante disso, é preocupante a previsão contida no artigo 8º, § 4º da Medida Provisória nº

2.186-16, segundo o qual a proteção ali instituída não afetará, limitará ou prejudicará

direitos relativos à propriedade intelectual, pois, como bem adverte Juliana Santilli, a

                                                          
2880 Em razão de tais inconstitucionalidades foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal as ADI’s nº
2245 e 2289, a primeira de autoria do Partido Comunista do Brasil – PC do B – e do Partido dos
Trabalhadores – PT, e a segunda promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura –
Contag. As duas ações foram extintas sem julgamento do mérito.
2881 Sobre o tema, vide SHIVA, Vandana. Biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento.
Petrópolis: Vozes, 2001.
2882 SANTOS, Laymert Garcia dos. Comentários a “Sobre o Diálogo Intolerante”, de Roberto Cardoso de
Oliveira, e “A Universalidade Parcial dos Direitos Humanos”, de Carlos Frederico Marés de Souza Filho”.
In GRUPIONI, Luís Donisete Benzi, VIDAL, Lux Boelitz, FISCHMANN, Roseli (orgs.). Povos Indígenas e
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norma termina por permitir que sejam patenteados processos ou produtos resultantes da

aplicação comercial ou industrial dos conhecimentos tradicionais, prejudicando inclusive a

proposta de criação de regimes legais sui generis para a proteção de conhecimentos

tradicionais que sejam capazes de considerar as especificidades com que são gerados, a

qual teria como um dos seus pilares a previsão de nulidade das patentes e de outros direitos

de propriedade intelectual concedidos sobre processos ou produtos resultantes direta ou

indiretamente da utilização dos conhecimentos das comunidades indígenas ou tradicionais

visando evitar o seu monopólio e permitindo o livre intercâmbio das informações

respectivas entre as várias comunidades, o que é essencial para a própria geração de

conhecimentos tradicionais2883. Vale ressaltar que dentre os objetivos específicos da

Política Nacional de Biodiversidade encontramos: a) estabelecer e implementar um regime

legal sui generis de proteção a direitos intelectuais coletivos relativos à biodiversidade de

povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, com a ampla participação

destas comunidades e povos2884; e b) desenvolver e implementar mecanismos sui generis

de proteção do conhecimento tradicional e de repartição justa e eqüitativa de benefícios

para os povos indígenas, quilombolas, outras comunidades locais detentores de

conhecimentos associados à biodiversidade, com a participação destes e resguardados seus

interesses e valores2885.

Dessa forma, a legislação brasileira, embora contenha pontos positivos, como a

determinação da repartição de benefícios com os povos indígenas, mereceria

aprimoramento para corrigir suas falhas, a exemplo daquelas acima apontadas2886.

O artesanato e as indústrias rurais também se inserem nas atividades que potencialmente

podem servir de fonte de obtenção de renda2887. A respeito, o Estatuto do Índio prevê que

                                                                                                                                                                               
Tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2001, p.267-268.
2883 SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados: novos avanços e impasses
na criação de regimes locais de proteção. In LIMA, Antonio Carlos de Souza, BARROSO-HOFFMANN,
Maria (orgs.). Além da tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa,
2002, pp. 83-104. O texto faz ainda um bom apanhado sobre o tratamento da matéria no direito comparado.
2884 Item 14.2.1 do Anexo do Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002.
2885 Item 14.2.5 do Anexo do Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002.
2886 Para uma análise da legislação, vide SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São
Paulo: Peirópolis, 2005.
2887 Embora muitas vezes projetos ligados ao artesanato indígena não se vinculem oficialmente à área
temática de atividades econômicas sustentáveis, e sim à valorização cultural (SOUSA, Cássio Noronha
Inglez de. Projetos Indígenas focados em atividades econômicas: panorama geral da experiência do PDPI.
In SOUSA, Cássio Noronha Inglez de, LIMA, Antonio Carlos de Souza, ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de,
WENTZEL, Sondra [orgs.]. Povos Indígenas: projetos e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contra Capa
Livraria, 2007, p. 60).
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ambas atividades serão estimuladas, exatamente no sentido de elevar o padrão de vida do

índio com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas2888.

O direito autoral e o direito de imagem, da mesma forma, podem gerar renda para os povos

indígenas, nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, denominada Lei de

Direitos Autorais2889.

Também é possível que as comunidades indígenas aufiram renda através de atividades

ligadas à exploração do turismo em suas terras, especialmente no bojo do que se tem

denominado ecoturismo indígena. Sobre o assunto vale rememorar que a proibição do

ingresso de terceiros em área indígena sem autorização da Fundação Nacional do Índio só

se aplica plenamente em áreas de índios em estado de isolamento. Quando se trata de

índios que já possuem contato, cabe a eles resolver quem pode ou não ingressar em suas

terras, com base na sua autonomia, salvo as exceções constitucionais2890. Como já frisamos

alhures2891, a posse permanente indígena não é um impeditivo absoluto ao ingresso e ao

trânsito de terceiros em terras indígenas, contanto que estas situações tenham o

consentimento dos índios. Assim, aberto está o caminho para atividades ligadas ao turismo,

como ocorre, por exemplo, na Terra Indígena de Coroa Vermelha, na Bahia, a qual conta

com lojas de artesanato indígena e com alguma estrutura voltada à recepção ao turista2892.

O governo federal tem concentrado no Ministério do Meio Ambiente os programas e

projetos a respeito do tema. Dentre as ações existentes cabe destacar o Programa-Piloto de

Ecoturismo em Terras Indígenas, a edição de um manual sobre o ecoturismo indígena2893 e

o Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo para a Amazônia Legal –

PROECOTUR2894. Este último é um programa de planejamento estratégico e de

                                                          
2888 Art. 53.
2889 A respeito, vide BAPTISTA, Fernando Mathias, VALLE, Raul Silva Telles do (orgs.). Os povos
indígenas frente ao direito autoral e de imagem. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004; PONTES
NETO, Hildebrando. O Índio Brasileiro e o Direito Autoral. In SANTOS, Silvio Coelho dos, WERNER,
Dennis, BLOEMER, Neusa Sens, NACKE, Anelise (orgs.). Sociedades Indígenas e o Direito: uma questão
de direitos humanos. Florianópolis: Editora da UFCS, CNPq, 1985, pp. 134-165.
2890 A respeito, vide o tópico sobre a posse permanente das terras indígenas no Brasil.
2891 Quando tratamos do direito à posse permanente no Brasil.
2892 Sobre o tema vide GRÜNEWALD, Rodrigo de Azeredo. Os índios do Descobrimento: tradição e
turismo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2001; LAC, Flávia. O Turismo e os Kaingang na Terra
Indígena de Iraí/RS. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em
Antropologia Social, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Setor de Ciências Humanas
Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, sob orientação do Prof. Dr. Ricardo Cid Fernandes. Curitiba,
2005, mimeo.
2893 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Manual de Ecoturismo Indígena. Brasília: MMA, 1997.
2894 http://www.mma.gov.br/proecotur, acesso em 06/01/2009.
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investimentos que objetiva desenvolver o ecoturismo na região da amazônia brasileira.

Criado em 2000, o programa é fruto da iniciativa do governo brasileiro e financiado pelo

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. A coordenação cabe à Secretaria de

Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, em

parceria com os noves estados que integram a Amazônia Legal Brasileira. Conta, ainda,

com o apoio do Ministério do Turismo e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. O programa abrange as comunidades indígenas

e obedece a um modelo de gestão participativa2895.

O Estatuto do Índio determina que as riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos

silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da

garimpagem, faiscação e cata das áreas referidas2896. Segundo Luiz Felipe Bruno Lobo, no

caso de atividade empreendida por índios com posse indigenata, estes podem explorar os

recursos minerais com base nesse dispositivo sem necessidade de autorização do

Congresso Nacional, desde que não se trata de uma situação na qual em verdade terceiros

explorem os recursos através dos indígenas2897. A possibilidade legalmente prevista dos

índios exercerem atividades de garimpo, faiscação e cata se alinha à previsão

constitucional de que cabe aos mesmos o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios

e dos lagos existentes nas suas terras2898. Assim, efetivamente não estão sujeitas à

autorização do Congresso Nacional nem tampouco do Departamento Nacional de Produção

Mineral. Não se aplica aos índios, assim, no que se refere à garimpagem em terras

indígenas, o artigo 3  da lei n° 11.685, de 02 de junho de 2008, que institui o Estatuto do

Garimpeiro, segundo o qual o exercício da atividade de garimpagem só poderá ocorrer

após a outorga do competente título minerário, expedido nos termos do Código de

Mineração2899 e da Lei no 7.805, de 18 de julho de 1989, sendo o referido título

indispensável para a lavra e a primeira comercialização dos minerais garimpáveis

                                                          
2895 Sobre os programas e o ecoturismo indígena vide: FARIA, Ivani Ferreira. Turismo em área indígena:
Projeto Tiquié. In VASCONCELOS, Fábio P. (org). Turismo e Meio Ambiente. Fortaleza: FUNECE, 1998;
FARIA, Ivani Ferreira. Ecoturismo: ilusões e contradições. In Revista de Geografia da Universidade do
Amazonas, Manaus, nº 1, v. 1, jan./dez. 2000; FARIA, Ivani Ferreira. Ecoturismo: etnodesenvolvimento e
inclusão social no Amazonas. In Passos: Revista de Turismo e Patrimônio Cultural. Vol. 3, n° 1, 2005, pp.
63-77; MULLER, Regina Polo. Duas décadas de projetos de desenvolvimento entre povos indígenas: da
resistência às frentes de expansão do capitalismo nacional à globalização e ambientalismo dos anos 90. In
Revista de Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília, v. 1, n° 1, jul. 2004, pp. 181-203; EMBRATUR. Diretrizes
para uma Política Nacional de Ecoturismo. Brasília: EMBRATUR, 1991.
2896 Art. 44.
2897 LOBO, Luiz Felipe Bruno. Direito Indigenista Brasileiro: subsídios à sua doutrina. São Paulo: LTr,
1996, p. 57.
2898 Art. 231, § 2°.
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extraídos. Também não se pode invocar contra os índios o artigo 73 do mesmo Código de

Mineração2900, segundo o qual dependem de permissão do Governo Federal a garimpagem,

a faiscação ou a cata, não cabendo outro ônus ao garimpeiro senão o pagamento da menor

taxa remuneratória cobrada pelas Coletorias Federais a todo aquele que pretender executar

esses trabalhos. Aliás, a Lei n° 7.805/89, ao disciplinar o regime de permissão de lavra

garimpeira, determinou expressamente que os seus dispositivos não são aplicáveis às terras

indígenas2901. Pelo menos até que seja editada nova legislação sobre o tema2902 os

dispositivos do Estatuto do Índio e da Lei 7.805/89 não podem ter a sua validade

contestada, pois estão alinhados à Constituição.

Importante consignar, entretanto, que nos termos da legislação em vigor garimpagem,

faiscação e cata não se confundem com mineração. Os três primeiros são legalmente

definidos2903 e caracterizados pela forma rudimentar de mineração, pela natureza dos

depósitos trabalhados, e pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta própria2904.

Assim, mineração é o gênero, do qual a garimpagem, a faiscação e a cata correspondem

às suas formas mais rudimentares. Isso significa a lei ordinária não dispensa os índios do

cumprimento das suas exigências quando houver a pretensão de explorar atividades

sofisticadas de mineração. O tema, assim, deve ser objeto da legislação especial

mencionada nos artigos 176, § 1°, e 231, § 3° da Constituição, parecendo ser óbvio que as

comunidades e organizações indígenas devem ter a preferência em relação a quaisquer

outros interessados.

                                                                                                                                                                               
2899 Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967.
2900 Renumerado do Art. 74 para Art. 73 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967.
2901 Art. 23, “a”. Caso ocorra, a garimpagem em terra indígena constituirá crime, na forma do artigo 21
daquela lei.
2902 Conforme determinado nos artigos 176, § 1°, e 231, § 3° da Constituição.
2903 Conforme o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967): “Art. 70 Considera-
se: I - garimpagem, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou
máquinas simples e portáveis, na extração de pedras preciosas, semi-preciosas e minerais metálicos ou não
metálicos, valiosos, em depósitos de eluvião ou aluvião, nos álveos de cursos d’água ou nas margens
reservadas, bem como nos depósitos secundários ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros;
depósitos esses genericamente denominados garimpos; II - faiscação, o trabalho individual de quem utilize
instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na extração de metais nobres
nativos em depósitos de eluvião ou aluvião, fluviais ou marinhos, depósitos esses genericamente
denominados faisqueiras; e, III - cata, o trabalho individual de quem faça, por processos equiparáveis aos de
garimpagem e faiscação, na parte decomposta dos afloramentos dos filões e veeiros, a extração de
substâncias minerais úteis, sem o emprego de explosivos, e as apure por processos rudimentares”
(renumerado do art. 71 para art. 70 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967).
2904 Art. 72, I, II e III, do Código de Mineração (renumerado do Art. 73 para Art. 72 pelo Decreto-lei nº 318,
de 1967).
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Cabe anotar, entretanto, que em relação às atividades garimpeiras acima citadas a doutrina

entende ser necessária licença dos órgãos ambientais toda vez que as mesmas disserem

respeito ao trabalho voltado para o mercado e não ao uso cultural da sociedade

indígena2905. Ao nosso ver essas razões se justificam diante do fato da proteção ao meio

ambiente também ser constitucionalmente assegurada, constituindo dever de toda

coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações2906. Diante disso,

considerando que os índios se incluem na coletividade brasileira, ao nosso ver sempre que

legalmente prevista a necessidade de autorização ambiental deve ser observada não apenas

quanto às atividades garimpeiras, mas, também em relação a todas as atividades

econômicas não tradicionais praticadas pelos índios, suas comunidades e organizações,

ainda que em terras tradicionalmente ocupadas por eles. No caso, porém, de atividades

tradicionais, a princípio não há que se exigir licença ambiental, diante do artigo 231 da

Constituição2907.

3.4.3.9.2.4. Obtenção de renda através da exploração econômica de recursos hídricos

e minerais localizados em terras indígenas por terceiros

Outra forma dos povos indígenas obterem renda diz respeito à exploração econômica de

recursos localizados em suas terras por parte de terceiros, inclusive o próprio Estado.

Como já visto, por determinação constitucional as terras tradicionalmente ocupadas pelos

índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas

do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes2908. Logo, a princípio, a exploração de

qualquer recurso situado em terras indígenas por terceiros está vedada, como forma de

proteção aos direitos indígenas sobre as suas terras.

Porém, a própria Constituição estabelece exceções expressas, as quais dizem respeito: a) à

exploração em terras indígenas de recursos hídricos, incluídos os potenciais de energia

                                                          
2905 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 142.
2906 Art. 225, caput.
2907 A solução dependerá de uma ponderação de interesses constitucionais, a ser realizada diante de um caso
concreto. Abordaremos o tema quando formos tratar das relações entre o direito ao desenvolvimento das
comunidades indígenas e outros direitos constitucionais.
2908 Art. 231, § 2°.
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hidráulica, e de riquezas minerais, conforme os artigos 176, § 1° e 231, § 3°2909; b) à

exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras

tradicionalmente ocupadas pelos índios, por força de relevante interesse da União, na

forma da lei complementar, nos termos do art. 231, § 6°. Nestes casos, quando a

exploração não for feita pelos índios que ocupam as terras respectivas ou por suas

organizações, os mesmos devem ser ressarcidos pela exploração realizada por terceiros,

mesmo que este seja o próprio Estado2910.

A Constituição de 1988 assegura expressamente a participação das comunidades indígenas

nos resultados da lavra realizada em suas terras, na forma da lei2911. Não há na

Constituição previsão expressa da participação da comunidade nos resultados da

exploração dos recursos hídricos, dentre os quais os potenciais energéticos, nem tampouco

de compensação financeira pela pesquisa mineral, já que o Texto Maior diz explicitamente

que fica assegurada apenas a participação no resultado da lavra. Também não há

referência direta à participação na exploração das demais riquezas naturais do solo, dos

rios e dos lagos das terras indígenas.

Como legalmente a lavra é o conjunto de operações coordenadas objetivando o

aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que

contiver até o beneficiamento das mesmas2912, o intérprete é levado a pensar, prima facie,

que a participação financeira é devida à comunidade indígena envolvida apenas em

relação à exploração mineral, e, assim mesmo, somente quando já em lavra, ou seja, a

partir da extração do minério. Essa conclusão aparentemente estaria confirmada pelo fato

de que o § 1° do artigo 20 da Lei Maior prevê que haverá participação dos Estados, do

                                                          
2909 Já estudamos os requisitos constitucionais para esse tipo de exploração no tópico sobre o direito
indigenista ao território e à utilização dos recursos naturais.
2910 Como já referido alhures, o mais recomendável é que as leis constitucionalmente referidas nos artigos
176, § 1°, e 231, §§ 3° e 6°, estipulem como condição específica da realização da exploração de recursos
hídricos e minerais em terras indígenas que a mesma seja realizada exclusiva ou, no mínimo,
preferencialmente por pessoa jurídica da administração indireta da União ou pelas próprias comunidades e
organizações indígenas.
2911 Art. 231, § 3°. A participação do resultado da lavra é, segundo Paulo de Bessa Antunes, a extensão dos
direitos previstos no artigo 176, § 2°, aos povos indígenas (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental.
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 1996, p. 288). Como já mencionado quando tratamos da exploração de
riquezas minerais em terras indígenas no Brasil, ao nosso ver a legislação em vigor hoje não permite
atividades de pesquisa ou lavra de recursos minerais por parte de terceiros em terras indígenas, considerando
que a Constituição de 1988 não recepcionou as disposições do Estatuto do Índio que cuidam do tema e o
Congresso Nacional ainda não aprovou as leis constitucionalmente previstas e que devem estabelecer um
regime jurídico especial para a matéria. A análise a seguir, porém, não está prejudicada, podendo ser útil
após a superação do óbice bem como para o estudo do direito à participação das comunidades indígenas no
resultado da exploração de outros recursos naturais das suas terras.
2912 Artigo 36 do Código de Mineração.



729

Distrito Federal e dos Municípios no resultado da exploração de recursos hídricos para fins

de geração de energia elétrica ou de recursos minerais situados em seus territórios, mas

nada fala sobre as comunidades indígenas.

Entretanto, uma interpretação sistemática e teleológica da Constituição aponta para a

obrigatoriedade da participação dos índios no resultado da exploração econômica

eventualmente realizada em qualquer riqueza natural existente nas suas terras. Como

cediço, a interpretação da Constituição não pode ser feita isoladamente e apenas pelo

elemento gramatical, devendo ser observados o princípio da unidade da Constituição e os

elementos sistemático e teleológico.

Assim, cabe indagar, inicialmente, qual teria sido o objetivo da previsão constitucional

expressa quanto à participação das comunidades indígenas no resultado da lavra mineral

realizada por terceiros em suas terras. Não há dúvida de que o constituinte desejou

compensar as coletividades indígenas pela exceção que criou em relação aos seus direitos

constitucionais à posse permanente das suas terras e ao usufruto exclusivo das riquezas

naturais nelas situadas. A idéia foi a de que uma vez privados, ainda que parcialmente ou

temporariamente, da posse permanente ou do usufruto exclusivo exista uma compensação

ou reparação para minimizar os prejuízos decorrentes. Além disso, inegavelmente o

constituinte vislumbrou uma forma de garantir àqueles grupos os recursos necessários à

sua subsistência. Se, por um lado, é certo que a utilização desses valores deve ser

acompanhada de perto pelos órgãos responsáveis, caso a caso, para não ser mais um fator

de descaracterização cultural, por outro também é correto afirmar que se trata de uma fonte

de recursos ao menos potencialmente importante para a sobrevivência e o desenvolvimento

dessas comunidades2913.

Como dito, existe uma garantia constitucional expressa de destinação de parte dos recursos

para as comunidades indígenas no caso de lavra de recursos minerais. Necessário observar

                                                          
2913 A necessidade de cuidado é evidente. Mércio Pereira Gomes, por exemplo, relata que houve alguns
reflexos imediatos positivos derivados da participação dos índios Kayapó na extração de ouro das suas terras.
Os índios adquiriram equipamentos como dois aviões de pequeno porte, videocassestes e eletrodomésticos
em geral. O acesso a tais equipamentos modernos teria facilitado a comunicação e uma maior consciência
entre os diversos grupos Kayapó, inclusive pacificando-os. Porém, o autor alerta que suas conseqüências são
ainda desconhecidas no Brasil, bem como que em experiências similares em outros países, como nos Estados
Unidos em relação a índios do Alaska, ocorreu, em médio prazo, a deteriorização da vida tribal e a perda da
identidade social (GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1991,
pp. 166-167).
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que a lavra incide sobre uma jazida2914, considerando-se como tal toda massa

individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à superficie ou existente no

interior da terra, e que tenha valor econômico2915. Disso se pode concluir que as

coletividades indígenas possuem direito constitucional explícito à participação no resultado

da exploração econômica de bens situados no solo ou no subsolo de suas terras, como

forma de compensação pela exceção à sua posse permanente e ao seu usufruto exclusivo e

como meio de auxiliar ou garantir a sua subsistência.

Nesse ponto cabe observar um detalhe que, ao nosso ver, possui suma importância. Trata-

se do fato de que o subsolo das terras indígenas não é citado expressamente quando a

Constituição confere aos índios a posse permanente das suas terras e o usufruto exclusivo

das riquezas naturais das mesmas. Em sua literalidade, o texto da Lei Maior afirma que

cabe aos índios o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes

nas terras que tradicionalmente ocupam e que se destinam à sua posse permanente. As

riquezas do subsolo, portanto, não estão expressamente citadas, embora até se possa

deduzir que implicitamente elas estão incluídas no usufruto exclusivo.

Assim, não faz qualquer sentido a Constituição ter garantido expressamente a participação

financeira das comunidades indígenas no produto da exploração de bens situados no

subsolo das suas terras e a mesma participação não ser assegurada em relação aos demais

bens situados no solo, nos rios e nos lagos nelas existentes, em relação aos quais a mesma

Lei Maior previu de forma explícita o direito dos índios ao seu usufruto exclusivo. A

incongruência se torna maior quando se observa que para os índios, em tese, considerando

o seu modo de vida tradicional, a posse e a utilização do solo, dos rios e dos lagos tem

utilidade maior do que a posse e a utilização dos bens do subsolo. Assim, a privação dos

direitos constitucionais em relação aos primeiros deve ser considerada mais grave do que

em relação aos últimos, o que pode justificar inclusive a necessidade de um ressarcimento

maior. Em outras palavras, estando garantida até mesmo a participação financeira na

exploração dos recursos do subsolo, não há como afastar o direito à participação na

exploração de qualquer das riquezas do solo, dos rios e dos lagos situados em terras

indígenas.

                                                          
2914 Art. 36 do Código de Mineração.
2915 Art. 4° do Código de Mineração.
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Some-se a isso que, constitucionalmente, tanto os recursos minerais, cuja exploração da

lavra expressamente gera o direito à participação dos índios nos seus resultados, como os

potenciais de energia hidráulica, o solo, os rios e os lagos situados em terras indígenas são

todos bens da União2916, logo, não há qualquer diferença substancial quanto à natureza

jurídica de todos eles, que é idêntica. Mais uma vez não faz sentido em negar a

possibilidade das comunidades indígenas terem direito à participação financeira em todos

os recursos naturais das suas terras, pois essa conclusão implicaria dar tratamento

diferenciado a bens que possuem a mesma natureza jurídica.

Em relação à pesquisa mineral, essa atividade também pode causar alguma restrição à

posse permanente e ao usufruto exclusivo dos índios, devendo, por tal razão, dar ensejo a

algum tipo de reparação para atender aos fins desejados pelo constituinte.

Corroboram todo o raciocínio acima exposto não só o princípio da máxima proteção ao

índio como, também, o fato de que, como já visto, os direitos expressamente consignados

na Constituição em relação às comunidades indígenas consubstanciam um standard

mínimo e podem ser ampliados. Saliente-se, nessa linha, que a Lei Maior não contém, de

forma alguma, uma vedação ao direito de participação das comunidades indígenas no

produto da exploração de todas as riquezas naturais contidas nas suas terras. Logo, está

autorizada a conclusão de que as comunidades indígenas têm direito constitucional à

participação nos resultados do aproveitamento das mesmas.

Ainda que assim não se entenda, e diante da ausência de vedação constitucional expressa a

respeito, o direito explícito das comunidades indígenas à participação nos resultados da

exploração econômica da lavra mineral em suas terras pode ser ampliado para todos os

demais bens nelas situados pelos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o

Brasil seja parte ou pela legislação ordinária. Partindo dessa premissa, a ampliação do

direito à participação de que tratamos está garantida no plano supralegal e, também, na

legislação ordinária.

Quanto ao plano supralegal, a Convenção n° 169 da OIT, como vimos, prevê que os povos

indígenas interessados deverão receber indenização eqüitativa por qualquer dano que

possam sofrer como resultado de atividades de prospecção ou exploração dos recursos

                                                          
2916 Art. 20, VIII, IX e XI.
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existentes nas suas terras2917. Cabe pontuar que durante o processo de tramitação do

Decreto Legislativo que aprovou a Convenção n° 169 da OIT houve discussão no Senado

Federal sobre a compatibilidade do artigo 15 daquele texto convencional com a

Constituição brasileira. Ao final a Convenção foi aprovada integralmente, sem qualquer

ressalva, tendo sido afastada a suposta incompatibilidade. Consta dos pareceres dos

relatores na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional2918 e na Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania2919 que o citado artigo 15, por ser mais abrangente, pode

ser lido com a flexibilidade necessária para torná-lo compatível com as disposições da

Constituição de 1988 que tratam da exploração de recursos naturais em terras ocupadas por

índios. Além disso, o segundo parecer acima citado acrescentou textualmente que a

participação dos povos interessados, sempre que for possível, nos benefícios que essas

atividades produzam e o recebimento de indenização eqüitativa por qualquer dano que

possam sofrer como resultado dessas atividades, são medidas de justiça salutar, embora

não previstas nos artigos 20, § 1° e 231, § 3° do Texto de 1988. Assim, a suposta

incompatibilidade foi afastada justamente porque a Constituição foi considerada menos

ampla do que a Convenção n° 169 da OIT, a qual veio, a bom termo, ampliar os direitos

indígenas em relação a esse tema específico no Brasil.

Já no que concerne à legislação ordinária, o Estatuto do Índio explicitamente determina

que o usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e

percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas,

bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades,

dizendo ainda que se incluem, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus

acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos

nas terras ocupadas2920. Assim, a rigor a lei garante mais do que o direito a uma

                                                          
2917 Art. 15, § 2°: “Em caso de pertencer ao Estado a propriedade de recursos minerais e de subsolo, ou de ter
direitos sobre outros recursos existentes na terra, os governos, antes de empreender ou autorizar qualquer
programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes em suas terras, deverão estabelecer ou manter
procedimentos com vistas a consultar esses povos, para definir se e até que ponto seus interesses seriam
prejudicados. Os povos interessados deverão participar, sempre que possível, dos benefícios que essas
atividades produzirem, e ser eqüitativamente compensados por qualquer dano que possam sofrer como
resultado dessas atividades” (grifos nossos).
2918 VIANA, Tião. Parecer nº 1.315 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal. Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25373-25377.
2919 TUMA, Romeu. Parecer nº 1.316 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Diário do Senado Federal, edição de 16/12/2000, pp. 25377-25380.
2920 Carlos Frederico Marés de Souza Filho afirma que a ocupação tradicional “determina a existência do
fenômeno jurídico chamado ‘terra indígena’. Quer dizer, basta que haja a ocupação tradicional, basta que
haja a posse permanente dos índios sobre a terra que a terra é indígena, com as conseqüências jurídicas
próprias dentro do sistema. As conseqüências são: a propriedade da União, inalienável e indisponível; a posse
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participação nos resultados, pois diz que pertence aos índios o produto da exploração

econômica de todas as riquezas, e não apenas uma parte dele.

Vale registrar que já foi concedida autorização para exploração de recursos hídricos a

terceiros em terras indígenas prevendo a participação das comunidades indígenas afetadas

nos resultados respectivos. O primeiro ato aprovado pelo Congresso Nacional após a

Constituição de 1988 versando sobre o aproveitamento de potenciais energéticos em terras

indígenas foi o já mencionado Decreto Legislativo n° 103/1996, o qual autorizou a

realização do aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mesa, em trecho do Rio Tocantins e

seus afluentes, no Estado de Goiás, inundando cerca de 10% das terras dos índios Avá-

Canoeiro2921. Citado documento estipulou ser dever da concessionária creditar

mensalmente em favor daquele grupo indígena o valor equivalente a dois por cento

daquele distribuído a título de royalties aos municípios inundados pelo reservatório da

hidrelétrica2922. De outro lado, o Decreto Legislativo n° 788/2005, que trata do

aproveitamento hidroelétrico Belo Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado

do Pará, não trouxe qualquer previsão no sentido de ser devida uma compensação

financeira aos índios, havendo, entretanto, discussão judicial2923. É recomendável que as

leis mencionadas nos artigos 176, § 1°, e 231, §§ 3° e 6°, disponham claramente sobre esse

direito. Além disso, nada impede que o grupo indígena condicione o seu consentimento a

essa exigência2924.

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

social

A subsistência indígena pode vir de programas e políticas públicas de seguridade social,

tanto no que se refere à previdência como no que toca à assistência social. A Constituição

de 1988 inclui expressamente entre os direitos sociais o direito à previdência social e o

direito à assistência aos desamparados2925, sendo estabelecido um sistema de seguridade

social que os abrange2926.

As pessoas que integram as comunidades indígenas são também titulares dos direitos

acima mencionados, como quaisquer outros brasileiros, podendo obter renda a partir dos

mesmos. Estes programas estão completamente regidos pelo direito comum, embora

devam ser consideradas as peculiaridades dos povos indígenas na sua aplicação.

Cabe apontar, por oportuno, a desnecessidade de assistência da Fundação Nacional do

Índio nas demandas judiciais sobre esses direitos que envolvam os índios, já que não mais

vigente a tutela orfanológica, embora a lide deva contar com a intervenção do Ministério

Público2927. O órgão de assistência, entretanto, caso seja solicitado por algum membro de

comunidade indígena que já esteja ou que vá a juízo na defesa dos seus interesses, deve

também intervir.

3.4.3.9.3. Atividades de subsistência e pluralismo jurídico

                                                                                                                                                                               
exigências estão uma área quatro vezes maior àquela que será alagada e a participação no montante de 1% do
faturamento bruto mensal da Usina Hidrelética de São Jerônimo.
2925 Art. 6°.
2926 Artigos 194, 195, 201 a 204.
2927 Nesse sentido, dentre outras decisões judiciais: Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Apelação
Cível 968966, processo nº 2004.03.99.030484-2/MS, Nona Turma, decisão de 05/11/2007, documento:
TRF300137390, DJU de 13/12/2007 p. 612, Relator Desembargador Federal Santos Neves.
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Como já tangenciado2928, há uma relação entre o modelo de desenvolvimento e o

pluralismo jurídico. Assim, as atividades tradicionais realizadas em um contexto de

desenvolvimento radicalmente alternativo a princípio não se regulam pelo direito comum,

mas sim pelo direito indígena. Em primeiro lugar, porque elas têm, como visto, expressa

proteção constitucional. Ademais, normalmente trata-se de situações apenas internas, que

não envolvem terceiros. Assim, a aplicação do direito indígena encontra amparo não só na

Constituição, como, ainda, na Convenção n° 169 da OIT2929, que tem força supralegal no

nosso ordenamento positivo, bem como no Estatuto do Índio2930.

Quando houver redimensionamento das atividades tradicionais visando obter renda, as

mesmas razões acima enumeradas justificarão a incidência, a princípio, do direito indígena

no que concerne às relações internas da comunidade indígena. Porém, as relações

comerciais entre índios e não índios, relativas aos excedentes gerados por atividades

tradicionais redimensionadas, serão reguladas, também em princípio, pelo direito comum,

o qual deverá, entretanto, ser afastado se houver prejuízo para o indígena, nos termos do

Estatuto do Índio2931.

Nas hipóteses relativas à obtenção de renda através da Renda Indígena; do trabalho

produtivo, seja ele assalariado ou ligado à exploração de atividade econômica; da

exploração econômica de recursos hídricos e minerais localizados em terras indígenas por

terceiros; e de programas de previdência e assistência social, preponderam, a princípio, as

normas do direito comum. Isso porque em todos esses casos encontramos atividades não

tradicionais e uma incidência francamente majoritária de relações externas, às quais se

aplica o artigo parágrafo único do artigo 6º do Estatuto do Índio, segundo o qual devem ser

aplicadas as normas de direito comum às relações entre índios não integrados e pessoas

estranhas à comunidade indígena, salvo quando menos favorável aos índios e a seus

interesses.

                                                          
2928 Quando tratamos do direito indigenista brasileiro à manutenção da própria cultura e à opção por um
processo próprio de desenvolvimento.
2929 “Esses povos deverão ter o direito de manter seus próprios costumes e instituições, desde que
compatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional e com os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos (...)” (Art. 8°, § 2°).
2930 “Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações
de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados entre índios,
salvo se optarem pela aplicação do direito comum” (Art. 6º, caput). Como já referido quando tratamos do
direito indigenista à manutenção da própria cultura no Brasil, a doutrina afasta essa limitação material,
pugnando pela possibilidade de aplicação do direito indígena em qualquer assunto interno.
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Como também já referido alhures2932, mesmo quando se tratar de uma hipótese na qual o

direito comum for aplicável, o operador do direito deverá considerar os costumes e o

direito consuetudinário indígena, por força da Constituição2933, da Convenção n° 169 da

OIT2934 e do Estatuto do Índio2935.

3.4.3.10. O direito indigenista à cooperação no Brasil

Assim como ocorre nas relações internacionais, no plano interno a idéia de cooperação

também remete à idéia de solidariedade, de contribuição mútua para o bem-estar de todos.

Dessa forma, a Constituição de 1988, ao incluir entre os objetivos fundamentais da

República a construção de uma sociedade solidária2936, indica um direito e um dever

correlato de cooperação geral e mútua em prol do alcance dos demais objetivos ali

previstos.

Como se não bastasse, a própria forma federativa de Estado também está impregnada por

essa lógica, podendo obedecer ao modelo de federalismo cooperativo, como ocorre no

Brasil2937. Assim, as pessoas jurídicas de direito público estão particularmente vinculadas a

um dever e a um direito respectivo vinculados ao tema da cooperação.

Além disso, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é um dos

princípios das nossas relações internacionais, o que aponta para a adoção de idêntico

parâmetro de comportamento na esfera nacional. Não há como atingir os objetivos

constitucionais e um desenvolvimento verdadeiramente nacional sem a cooperação entre

                                                                                                                                                                               
2931 Art. 6°, parágrafo único: “Aplicam-se as normas de direito comum às relações entre índios não integrados
e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o
disposto nesta Lei”.
2932 Nos tópicos sobre o direito indigenista à manutenção da própria cultura e à opção por um processo
próprio de desenvolvimento no Brasil.
2933 Art. 231.
2934 “Ao se aplicarem a esses povos leis e normas nacionais, deverão ser levados na devida consideração seus
costumes ou seu direito consuetudinário” (Art. 8°, § 1°).
2935 “Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos em
que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as
condições peculiares reconhecidas nesta Lei” (Art. 1°, parágrafo único, grifos nossos).
2936 Art. 3º, I.
2937 Sobre o federalismo cooperativo, vide BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e
Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp.
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todos os povos que integram o amplo conjunto humano que forma o que pode ser

identificado como sendo a nação brasileira.

A necessidade dos povos indígenas brasileiros obterem a cooperação dos demais setores da

sociedade e do governo em prol do seu bem estar é especialmente evidente, diante da sua

situação de hipossuficiência e da assimetria das relações sociais, econômicas e culturais

nas quais estão envolvidos. A previsão constitucional e legal de direitos direcionados

pontualmente àqueles grupos já pode ser considerada, de certa forma, um meio de

colaborar com os mesmos. Nessa linha, o Ministro Carlos Ayres Britto assinalou que os

artigos 231 e 232 da Constituição Federal são de finalidade nitidamente solidária, estando

vinculados a um superior estádio da integração comunitária de todo o povo brasileiro.

Essa integração comunitária, ainda segundo o Ministro citado, insere-se no processo de

construção da sociedade fraterna preconizada no preâmbulo da Constituição e tida como

um dos objetivos da República Federativa do Brasil, correspondendo assim a um patamar

superior à idéia de inclusão social2938.

Assim, todos estão vinculados a essa cooperação, tendo em vista, inclusive, como já

pontuado alhures, a larga extensão da legitimidade passiva do direito ao desenvolvimento

daqueles povos, a qual inclui, no âmbito nacional, o Estado brasileiro, as pessoas jurídicas

e as pessoas físicas. Porém, a estipulação meramente formal de direitos não trará por si só

os resultados desejados. Torna-se necessário, para que a cooperação com aqueles povos

seja efetiva, que exista uma conscientização geral, nos setores público e privado, em torno

do respeito e da necessidade de implementação prática de tais direitos, com o abandono de

preconceitos e tendências etnocêntricas.

Cabe apontar ainda, diante da natureza mútua do ideal de solidariedade, que é bastante

intenso e importante o sentido inverso da cooperação que tratamos, ou seja, que é de

grande valia a contribuição dos povos indígenas para o restante da sociedade brasileira.

Essa observação soa quase uma obviedade quando se observa que aquilo que a própria

Constituição denomina de processo civilizatório nacional tem justamente como um dos

seus protagonistas os grupos indígenas2939. Como se não bastasse, apenas a título de

exemplo cabe rememorar não só que a cultura indígena é considerada patrimônio cultural

                                                                                                                                                                               
87-116; BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. 1. ed. São Paulo: Max
Limonad, 2003, pp. 145-172.
2938 Voto proferido na Petição 3388, em 27/08/2008, § 74.
2939 Art. 215, § 1º.
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brasileiro2940 como, também, que os seus conhecimentos tradicionais são fonte de uma

riqueza ímpar que beneficia a todos. Além disso, os povos indígenas foram e são

fundamentais para a preservação do meio ambiente no país, razão pela qual podem ser

considerados verdadeiros guardiões da biodiversidade2941. Nesse sentido, não pode passar

desapercebido que boa parte das florestas e áreas não degradadas do país dizem respeito

exatamente às terras indígenas.

Finalmente, anote-se que embora não constituam Estados os povos indígenas têm o direito

de receber a ajuda e a cooperação de atores internacionais, especialmente quando se

considera a sua posição de sujeitos ativos do direito ao desenvolvimento naquela esfera.

Assim como as demais pessoas físicas e jurídicas brasileiras, os índios e suas organizações

têm o direito de travar relações, por exemplo, com pessoas físicas estrangeiras, organismos

internacionais, organizações não governamentais e outras pessoas jurídicas de direito

privado com atuação internacional. Não há nenhuma razão jurídica para que as relações

dos povos indígenas com esses atores sejam a priori condenadas, o que pode ser explicado

em razão de posições discriminatórias e etnocêntricas, ou então por uma vontade

deliberada de disseminar temores infundados com o objetivo de combater direito

indígenas, especialmente os territoriais.

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

Assim, como acontece no plano internacional, boa parte dos direitos acima examinados e

que integram o objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas na esfera

nacional correspondem a discriminações positivas de natureza permanente, as quais são

necessárias à efetividade do direito à não-assimilação, ou seja, à manutenção do elemento

diferenciador, o que decorre da condição de minorias culturais daqueles povos.

                                                          
2940 Art. 216.
2941 SANTOS, Laymert Garcia dos. Comentários a “Sobre o Diálogo Intolerante”, de Roberto Cardoso de
Oliveira, e “A Universalidade Parcial dos Direitos Humanos”, de Carlos Frederico Marés de Souza Filho”.
In GRUPIONI, Luís Donisete Benzi, VIDAL, Lux Boelitz, FISCHMANN, Roseli (orgs.). Povos Indígenas e
Tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2001, p.267-268.
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Cabe observar, nesse sentido, que parte relevante dos direitos aqui estudados como

integrantes do objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no Brasil

têm fonte constitucional, e, tratando-se de direitos fundamentais das pessoas que integram

aqueles grupos constituem, exatamente por isso, verdadeiras cláusulas pétreas, não

podendo ser eliminados ou restringidos sequer por meio de emendas constitucionais, nos

termos do art. 60, § 4º, inciso IV, da Lei Maior. Dessa forma, são permanentes por

natureza, não cabendo falar em temporariedade a respeito dos mesmos.

Essa conclusão não deve surpreender, considerando que há na Constituição outras

disposições que, ao nosso ver, consubstanciam discriminações positivas de natureza

permanente referentes a outros grupos vulneráveis que também são cláusulas pétreas. É o

caso, por exemplo, das disposições que determinam a proteção do mercado de trabalho da

mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei2942, a reserva legal de percentual

dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência2943, e garantia da

gratuidade dos transportes coletivos urbanos para os maiores de sessenta e cinco anos2944.

Exatamente por esse contexto, a existência de discriminações positivas em relação às

comunidades indígenas parece não suscitar maiores debates na doutrina e na

jurisprudência. Márcio Santilli, por exemplo, reconhece que os direitos constitucionais dos

índios são permanentes, e que constituem uma discriminação positiva2945. No Supremo

Tribunal Federal o Ministro Carlos Ayres Britto já deixou explícito que vivemos uma era

constitucional compensatória das desvantagens historicamente acumuladas pelos povos

indígenas, voltada à concretização de uma igualdade civil-moral e viabilizada por

mecanismos oficiais de ações afirmativas2946.

Trata-se, ainda, do cumprimento de obrigações assumidas no plano internacional,

especialmente no que concerne à Convenção nº 169 da OIT.

3.5. Desenvolvimento e defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses

indígenas no Brasil

                                                          
2942 Art. 7º, XX.
2943 Art. 37, VIII.
2944 Art. 230, § 2º.
2945 SANTILLI, Márcio. Os brasileiros e os índios. São Paulo: Editora SENAC, 2000, pp. 29 e 32.
2946 Voto proferido na Petição 3388, em 27/08/2008, § 74.
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Um tema bastante importante em relação à efetividade do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas no Brasil refere-se à defesa judicial e extrajudicial dos seus direitos

e interesses, o que é obviamente necessário para que possam escolher livremente e

implementar de forma satisfatória o modo de vida que desejam usufruir.

É possível, por exemplo, que as escolhas realizadas pelos povos indígenas ou os requisitos

necessários à sua concretização tenham que enfrentar a oposição de determinados setores

econômicos e sociais, gerando um conflito que necessitará de solução judicial ou

extrajudicial. A ausência de mecanismos adequados à defesa dos direitos indígenas, assim,

pode comprometer de forma séria a sua capacidade de desenvolvimento.

Sendo assim, o direito positivo brasileiro, em conformidade com o princípio da máxima

proteção aos índios e aos seus direitos, prevê que a defesa judicial e extrajudicial dos seus

direitos e interesses pode ser feita por diversos atores, tomando determinadas precauções

processuais a respeito.

O tema vem tratado já na Constituição, cujo artigo 232, aprimorando disposição da

legislação ordinária pré-existente2947, conferiu legitimatio ad causam aos índios, suas

comunidades e organizações. Não se trata de uma legitimação referente à defesa de direitos

ou interesses individuais de determinado índio, mas sim de direitos ou interesses coletivos

indígena. Além disso, ao mencionar que os índios, suas comunidades e organizações são

partes legítimas para ingressar em juízo o dispositivo se reporta à capacidade de ser autor,

oponente ou assistente, não à de ser réu na relação processual2948. Saliente-se, ainda, que a

legitimidade constitucionalmente reconhecida aos índios, suas comunidades e associações

para ingressarem em juízo em defesa de seus direitos e interesses não inclui a outorga de

jus postulandi, razão pela qual devem constituir advogado.

A menção a índios significa que um único índio ou um grupo de índios pode ir a juízo

defender os direitos coletivos de todo o seu grupo. A possibilidade constitucional de um

índio, individualmente, ir a juízo em defesa dos direitos e interesses da coletividade à qual

                                                          
2947 O artigo 37 do Estatuto do Índio já previa que Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes
legítimas para a defesa dos seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério
Público Federal ou do órgão de proteção ao índio.
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pertence é mais um fator que comprova a não recepção do regime tutelar e de incapacidade

anterior.

As comunidades indígenas não possuem personalidade jurídica, mas como pessoas formais

também podem agir, como visto, em defesa de seus direitos e interesses, a exemplo do que

ocorre com o condomínio e a massa falida.

À luz da autodeterminação e do pluriculturalismo constitucionalmente assegurados,

devemos entender como sendo organizações indígenas não apenas aquelas constituídas na

forma da legislação comum, como as associações civis em geral, mas, também, aquelas

formadas à luz da cultura indígena2949. A nota característica de tais organizações é o fato de

que ao menos uma boa parte dos seus instituidores e membros são índios e os seus

objetivos são vinculados à defesa de direitos e interesses indígenas. O termo não abrange,

porém, associações de não índios voltadas à defesa da causa indígena, embora estas

entidades possam propor ação civil pública na forma da legislação ordinária específica.

Pode ser, entretanto, que uma organização indígena aceite também não-índios em seus

quadros, o que de forma alguma afasta a aplicação do artigo 232 da Constituição.

A legitimidade dos índios, suas comunidades e associações para ingressarem em juízo, em

nome próprio, na defesa dos seus direitos e interesses, não retira a sua capacidade de

atuarem extrajudicialmente com os mesmos objetivos. Também não ceifa a legitimidade de

outros órgãos ou entidades também exercerem esse tipo de atuação, ajuizarem ou

intervirem em ações em benefício dos povos indígenas, na condição de substitutos

processuais, desde que haja autorização constitucional ou legal. É o caso, por exemplo, da

Fundação Nacional do Índio2950, da União Federal2951 e do Ministério Público2952.

                                                                                                                                                                               
2948 Essa é uma técnica usual para ampliar o acesso à justiça de determinadas coletividades para melhor
tutelar seus direitos. É o que acontece, por exemplo, na sistemática da Lei 7.347/85, que disciplina a ação
civil pública.
2949 Luciano Mariz Maia aparentemente adota uma visão um pouco mais restrita quando afirma que a
expressão organização indígena citado no art. 232 da Constituição “traduz associações ou entidades
constituídas por índios, sendo pessoas jurídicas de direito privado, com finalidade de promoção e defesa de
seus direitos e interesses, legitimadas para atuação judicial ou extrajudicial. Tais ‘organizações’ podem
receber nomes os mais diversos, como ‘Conselho Indígena de Roraima’, ‘Núcleo de Direitos Indígenas’,
‘Organização dos Povos da Amazônia’ etc.” (MAIA, Luciano Mariz. Comunidades e Organizações
Indígenas. Natureza jurídica, legitimidade processual e outros aspectos jurídicos. In SANTILLI, Juliana
[coord.]. Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 282).
Além disso, afirma que “A prova da existência da organização indígena, portanto, se faz mediante certidão
do registro dos seus atos constitutivos perante o órgão competente, ordinariamente o serviço notorial e de
registro das Pessoas Jurídicas” (op. cit., p. 289).
2950 Artigos 35 e 63 do Estatuto do Índio.
2951 Artigos 36, caput e parágrafo único, e 63 do Estatuto do Índio.
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O Estatuto do Índio estipula que cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa

judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas2953, e que,

sem prejuízo dessa atribuição, compete à União adotar as medidas administrativas ou

propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à

proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem2954. Cabe lembrar que

atualmente a representação judicial da União não mais cabe ao Ministério Público Federal,

e sim à Advocacia da União, razão pela qual o dispositivo merece ser atualizado. Afirma,

ainda, que quando tais medidas judiciais forem propostas pelo órgão federal de assistência,

ou contra ele, a União será litisconsorte ativa ou passiva2955. Finalmente, garante que

nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolvam interesse

de silvícolas ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e do órgão de

proteção ao índio2956.

Conforme o Regimento Interno da Fundação Nacional do Índio, veiculado pela Portaria nº

542, de 21 de dezembro de 1993, do Ministério da Justiça, entre as diretrizes dos

programas daquele órgão está a de patrocinar a defesa dos direitos e interesses das

populações indígenas2957.

O Ministério Público, por obrigação constitucional, deve intervir em todo e qualquer feito

que trate de matéria indígena, seja como autor da ação ou fiscal da lei, não só em virtude

do artigo 232 como, também, do inciso V do artigo 129 da Lei Maior, que inclui dentre as

funções institucionais daquele órgão defender judicialmente os direitos e interesses das

populações indígenas. A ausência da intimação do órgão ministerial, portanto, acarreta a

nulidade do processo2958, salvo, no nosso entendimento, nos casos em que a decisão

judicial terminar por favorecer os índios, suas comunidades e organizações, tendo em vista

o princípio da máxima proteção a esses grupos.

                                                                                                                                                                               
2952 Artigos 129, V, da CF/88; 5°, III, e, e 6°, VII, c, e XI da Lei Complementar 75/93; e 36, caput e 37 do
Estatuto do Índio.
2953 Art. 35.
2954 Art. 36.
2955 Art. 36, parágrafo único.
2956 Artigo 63 da Lei n° 6.001/73.
2957 Art. 2°, VIII.
2958 São aplicáveis os artigos 84 e 246 do CPC.
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O Ministério Público a que se referem os artigos 232 e 129, V, da Constituição é, a

princípio, o Ministério Público Federal2959, já que, como dito acima, a ação deverá ser

proposta na Justiça Federal por força do artigo 109, XI, da Lei Maior. Porém, o Ministério

Público Estadual também deve estar atento ao tema2960, até mesmo porque diante de sua

maior capilaridade no território nacional sua atuação conjunta com o Ministério Público

Federal pode ser extremamente favorável aos interesses dos índios2961. Além disso, em

determinadas situações cabe ao órgão ministerial do Estado acompanhar causas individuais

envolvendo índios2962. Não se pode olvidar, ainda, como já assinalado, que versando o

conflito sobre matéria laboral referente aos indígenas a atuação é do Ministério Público do

Trabalho.

Questão que vem provocando polêmica é a possibilidade ou não da Defensoria Pública, m

especial a da União, atuar na defesa das populações indígenas2963. Atos normativos têm

sido editados nesse sentido. Conforme, por exemplo, a Portaria nº 258, de 07 de julho de

2008, assinada pelo Defensor Público-Geral da União, dentre as atribuições ordinárias dos

defensores públicos titulares de Ofícios de Direitos Humanos e Tutela Coletiva inclui-se a

de pleitear as medidas necessárias, judiciais e administrativas, voltadas à proteção das

pessoas que integram minorias e grupos vulneráveis alcançados pela violência, tais como

índios, quilombolas, homossexuais e mulheres vitimas de agressões no âmbito

doméstico2964.

                                                          
2959 A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal é o órgão setorial de coordenação,
de integração e de revisão do exercício funcional dos Procuradores da República, nos temas relativos aos
povos indígenas e outras minorias étnicas, funcionando na sede da Procuradoria Geral da República. Além
disso, há ofícios de atuação em matéria indígena em todos os Estados e nas Procuradorias Regionais da
República.
2960 Nem que seja para preservar a competência federal nos casos, especialmente de natureza possessória,
propostos por terceiros na justiça estadual contra comunidades indígenas omitindo essa condição.
2961 Sobre o tema da atuação conjunta vide ANJOS FILHO, Robério Nunes dos, OLIVEIRA JUNIOR, Oto
Almeida. Breves anotações sobre a atuação conjunta de membros do Ministério Público. In CHAVES,
Cristiano, ALVES, Leonardo Barreto Moreira, ROSENVALD, Nelson. Temas atuais do Ministério Público.
A atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 241-286.
2962 A doutrina aponta que o Ministério Público Estadual deve atuar em causas que envolvam indígenas, mas
não direitos indígenas, como, por exemplo, pedidos de registro de nascimento, de retificação de nome,
separação, divórcio, alimentos (BARRETO, Helder Girão. Direitos Indígenas: vetores constitucionais. 1ª
edição, 5ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2008, pp. 102-103). O Ministério Público Estadual também deve atuar nas
causas envolvendo indígenas que sejam propostas na Justiça Estadual por força da delegação de competência
federal prevista nos §§ 3° e 4° do artigo 109 da Constituição.
2963 A questão nasceu da modificação introduzida pela Lei n° 11.448/2007 no artigo 2°, inciso II, da Lei n°
7.347/1985, conferindo legitimidade à Defensoria Pública para propor ação civil pública e ação cautelar a ela
vinculada.
2964 Art. 1º, V.
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A destinação constitucional da defensoria pública é a orientação jurídica e a defesa, em

todos os graus, dos necessitados2965, e boa parte dos grupos indígenas brasileiros, como

visto, encontra-se em situação de pobreza e necessidade. Ao nosso ver, não há dúvida de

que, em se tratando de defesa de direito individual, um índio, como qualquer outro

brasileiro, pode se valer dessa importante instituição, tão necessária à concretização do

acesso à justiça e da ampla defesa, garantidos pelo Estado Democrático de Direito. Aliás, a

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos

reconheceu que a atribuição de defensores públicos para a defesa de direitos individuais

dos índios foi uma das formas do Estado brasileiro responder pela morte de um jovem

macuxi de 17 anos, que foi assassinado nas dependências de uma delegacia em

Roraima2966.

Porém, quando se trata de direitos e interesses de uma coletividade indígena enquanto tal,

não nos parece que a Defensoria Pública possa atuar, ao menos como regra geral,

considerando que há uma outra instituição constitucionalmente incumbida de maneira

expressa e específica dessa tarefa, qual seja o Ministério Público2967. Assim, a regra

especial de atuação do Parquet em relação à defesa judicial das populações indígenas deve

prevalecer sobre a atribuição geral da Defensoria Pública promover a defesa dos

necessitados. Aliás, a condição de índio é prevalecente sobre a de necessitado, não só

porque enquanto a primeira é alvo de proteção constitucional, a erradicação da segunda é

um dos objetivos da Lei Maior2968, mas, também, porque a noção de pobreza não é um

conceito originário da cultura tradicional indígena, decorrendo, justamente do contato

interétnico. Ademais, a conclusão contrária terminaria por desviar a Defensoria Pública

dos seus reais objetivos2969.

                                                          
2965 Artigos 5°, LXXIV, e 134 da Constituição.
2966 Cf Corte Interamericana de Justiça, Relatório do Acordo de cumprimento de recomendações, caso
11.516, Brasil (Ovelário Tames). Relatório 10/99. http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/informativos-pfdc/edicoes-de-
2006/fevereiro/anexo_inf-21-2006_1.pdf, acesso em 11/01/2009.
2967 Artigos 129, V, e 232.
2968 Artigo 3°, inciso III, CF/88.
2969 A atribuição de defesa judicial das populações indígenas, além de não constar da Constituição também
não é mencionada na Lei Complementar 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito
Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras
providências. Vale rememorar que no voto proferido no julgamento da ADI 3022, o Relator, Ministro
Joaquim Barbosa, consignou que “a atribuição de quaisquer outras atribuições à Defensoria tende a
desvirtuar sua missão institucional vinculada à concretização de um direito fundamental específico, cujo fim
último é a democratização do acesso à Justiça” (STF, ADI 3022/RS, Relator Min. Joaquim Barbosa,
julgamento de 02/08/2004, Tribunal Pleno, DJ de 04/03/2005, p. 10. O inteiro teor está disponível em
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(3022.NUME.%20OU%203022.ACM
S.)&base=baseAcordaos, acesso em 16/01/2009).
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De qualquer forma, caso seja reconhecida a possibilidade da Defensoria Pública atuar em

matéria indígena será preciso, em cada caso, fazer a prova de que a comunidade indígena

em questão se insere na condição de necessitado. Ou seja, embora em geral os índios

estejam entre os grupos mais necessitados do Brasil, não há correlação absoluta e

necessária entre povos indígenas e pobreza. Logo, é possível que algumas coletividades

indígenas sejam excluídas da esfera de atuação da Defensoria Pública em razão da sua

pujança econômica.

As ações que versem sobre direitos indígenas, independentemente de quem seja o seu

autor, deverão ser propostas na Justiça Federal, por força do artigo 109, XI, da

Constituição, o qual afirma a competência dos juizes federais para processar e julgar a

disputa sobre direitos indígenas. Para que essa competência seja afirmada é necessário que

o conflito diga respeito a demandas que ultrapassem a esfera puramente individual, sendo

atinente a direitos coletivos da comunidade em questão, não importando a sua natureza

civil ou penal. Assim, por exemplo, demandas trabalhistas puramente individuais devem

ser processadas e julgadas na Justiça do Trabalho. Para o reconhecimento da competência

federal também não há necessidade que a demanda diga respeito especificamente a terras

indígenas, podendo se referir a qualquer direito coletivo2970.

Quanto à defesa extrajudicial dos direitos e interesses indígenas, a mesma pode contar com

instrumentos específicos, tais como o inquérito civil público e a recomendação legal, no

âmbito do Ministério Público, e o termo de ajustamento de conduta2971, que pode ser

                                                          
2970 “1. Nos termos do art. 109, XI, da Constituição Federal, a competência para processar e julgar a ‘disputa
sobre direitos indígenas’ é da Justiça Federal. 2. A referida competência não se deve restringir às hipóteses de
‘disputa de terras’. Incide, também, aos direitos previstos no art. 231 da Constituição Federal, uma vez que os
delitos praticados assumiram proporções de transindividualidade, atingindo diretamente a organização social
da comunidade indígena Reserva do Guarita/RS, bem como os seus costumes e cultura. Inaplicabilidade do
verbete sumular 140/STJ” (STJ, HC 77280/RS, Quinta Turma, decisão de 11 de dezembro de 2008, Relator
Min. Arnaldo Esteves Lima). Para uma abordagem maior sobre a questão da competência para processar e
julgar causas relativas a direitos indígenas firmada no artigo 109, XI, da Constituição, vide, dentre outros,
SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Apontamentos sobre o direito indigenista. Curitiba: Juruá Editora,
2006, pp. 106-116.
2971 Sobre o tema vide RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e Termo de Ajustamento de
Conduta. Rio de Janeiro: Forense, 2006. A mesma autora realizou pesquisa sobre a celebração do
compromisso de ajustamento no âmbito do MPF, patrocinada pela Escola Superior do Ministério Público, no
qual constatou que no período de 1998 a 2004, foram firmados 20 Termos de Ajustamento de Conduta
envolvendo matéria indígena. Segundo o relatório final da pesquisa: “No que concerne ao direito indígena a
maioria dos ajustes ainda versa sobre disputas sobre terra indígena, e especificamente sobre a exploração
econômica em terra indígena. Mas já existem termos tratando do direito à educação, direito à saúde,
segurança alimentar das comunidades indígenas e proteção de meio ambiente em área indígena. Embora
existam ajustamento de conduta em todas as regiões, tanto em números absolutos, 8, quanto
proporcionalmente , 28% dos ajustes do Norte do país versa sobre a matéria em virtude da concentração das
comunidades indígenas na região” (disponível em www.esmpu.gov.br, acesso em 11/01/2009).
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utilizado pelo Ministério Público ou por qualquer outro órgão público, em especial a

Fundação Nacional do Índio e a própria União Federal. Com base no seu direito à

participação os próprios índios, suas comunidades e organizações devem participar das

discussões extrajudiciais que lhes dizem respeito, salvo quando essa providência não for

possível, como ocorre com os índios em estado de isolamento.

3.6. A relação entre o direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas e outros

direitos constitucionais no Brasil

O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, embora seja um direito

fundamental e encontre forte lastro na Constituição e na legislação infraconstitucional, não

é, obviamente, absoluto. Não há nenhum direito fundamental absoluto no Estado

Democrático de Direito, como já asseverou o Supremo Tribunal Federal2972.

Sendo assim, o direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas pode entrar em rota

de colisão com muitos outros direitos no plano constitucional. Não se trata, aqui, de uma

questão relativa ao pluralismo jurídico, pois a dúvida não diz respeito ao direito aplicável,

ou seja, se deve ser utilizado o direito indígena ou o direito indigenista. O problema surge

dentro de um único direito, quando é necessário aplicar o direito da sociedade majoritária,

e diz respeito à necessidade de identificar uma solução para a hipótese de conflito entre

duas normas constitucionais.

O tema não é novo. Consoante pontua a doutrina para as tensões jurídicas em geral,

tratando-se de regras aplicam-se os critérios tradicionalmente utilizados para as soluções

de antinomias, os quais, segundo Norberto Bobbio, são os da especialidade, da

temporariedade e da hierarquia2973; quando o conflito envolver princípios, especialmente

                                                          
2972 Por exemplo: “Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de
caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de
convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais,
de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos
estabelecidos pela própria Constituição” (STF, MS-23452/RJ, DJ de 12/05/00 p. 20, julgamento em
16/09/1999, Tribunal Pleno, Relator Ministro Celso de Mello).
2973 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 2ª reimpressão. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1989, pp. 91-97.
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no âmbito constitucional, a solução, conforme a melhor doutrina, deve ser encontrada

através da aplicação da técnica da ponderação de interesses2974.

No que concerne ao direito constitucional indigenista, há disposições que constituem

verdadeiras normas-regra, como, por exemplo, a que determina que as terras tradicionais

indígenas são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis2975, ou a

que estipula o prazo de cinco anos para a demarcação das mesmas2976. Outras, porém,

veiculam princípios, como aqueles já identificados pela doutrina2977 ou apontados no

presente trabalho: a) princípio do reconhecimento e proteção do Estado à organização

social, aos costumes, às línguas, às crenças e às tradições indígenas; b) princípio do

reconhecimento dos direitos originários dos índios sobre as terras que tradicionalmente

ocupam e da proteção de sua posse permanente em usufruto exclusivo para os índios; c)

princípio da igualdade de direitos e da igual proteção legal; e d) princípio da máxima

proteção aos índios e aos seus direitos.

Assim, será necessário investigar o conflito, caso a caso, para que se possa identificar a

natureza das normas envolvidas, ou seja, se consubstanciam normas-regra ou normas-

princípio, para, a partir daí, determinar como se dará a sua solução.

A maior parte das dúvidas provavelmente dirá respeito à colisão entre princípios, tendo em

vista que os mesmos, por natureza, possuem um grau de indeterminação elevado, ao

contrário das normas, que são mais precisas. Por isso, não será despiciendo fazer algumas

observações acerca da ponderação de interesses aplicada à questão indígena.

Consoante lição da doutrina2978, a ponderação de interesses deve ser efetivada à luz das

circunstâncias concretas de cada caso, impondo restrições recíprocas aos bens que estão

protegidos pelos princípios, de forma que sobre cada qual só incidam as limitações

necessárias à preservação do outro, preservando o núcleo essencial dos direitos

fundamentais. A intensidade dessas limitações é inversamente proporcional ao peso do

princípio protetor do bem e diretamente proporcional ao peso do princípio do bem oposto,

                                                          
2974 Vide, por todos, SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2000.
2975 Art. 231, § 4°.
2976 Art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
2977 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998, pp. 139-142.
2978 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2000, pp. 196-197.
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e para mensurá-las deve ser utilizado como parâmetro o princípio da proporcionalidade.

Também devem ser levados em conta os resultados da decisão, a qual deve ser guiar pela

busca do resultado mais justo. Finalmente, dentre as suas múltiplas funções o princípio da

dignidade da pessoa humana, embora não se sujeite ele próprio a ponderações, serve de

critério material para a ponderação de interesses.

Partindo dessa premissa, embora não se desconheça a necessidade de situações concretas

para a correta aplicação da técnica da ponderação de interesses, é possível identificar que,

de forma geral, há uma tendência no sentido de que a intensidade das limitações impostas

aos bens ligados aos princípios do direito constitucional indigenista será menor do que

aquela que incidirá sobre os bens que lhes são opostos. Essa tendência decorre da evidente

vinculação do direito constitucional indigenista à dignidade das pessoas que integram

aqueles grupos, bem como do peso que deve ser conferido aos princípios do direito

constitucional indigenista considerando a intensa vontade constituinte no sentido da quebra

do paradigma assimilacionista e da garantia do direito à alteridade e à diferença.

É possível que a tendência identificada acima tenha um comportamento semelhante àquele

que se verifica quanto à questão do pluralismo jurídico e das atividades de subsistência.

Em outras palavras, parece que quanto mais tradicionais as atividades indígenas

envolvidas em uma dada situação concreta forem, menor deverá ser a limitação imposta

aos bens ligados aos princípios do direito constitucional indigenista na tarefa de

ponderação de interesses constitucionais. Isso se alinha, em especial, ao princípio do

reconhecimento e proteção do Estado à organização social, aos costumes, às línguas, às

crenças e às tradições indígenas. Atividades não tradicionais, ainda que sejam importantes

para a subsistência do grupo, não trazem em si mesmas a proteção à diferença e ao

pluriculturalismo. Além disso, em termos de dignidade da pessoa humana o significado

dessas atividades para os índios é semelhante àquele que a obtenção de renda tem para

qualquer outro segmento nacional.

Tomemos como exemplo, dentre as variadas hipóteses possíveis, a colisão dos princípios

do direito constitucional indigenista com os princípios constitucionais ambientais. Como

visto, na ponderação de interesses o intérprete deve considerar as circunstâncias concretas

do caso e os resultados que podem advir da sua decisão. Nesse contexto, não se pode

olvidar que o meio ambiente é um dos temas mais importantes da atualidade, inclusive no

que concerne ao desenvolvimento, tendo em vistas as ameaças concretas existentes para a
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vida humana, as quais decorrem, por exemplo, da poluição atmosférica, do desmatamento

e do aquecimento global2979.

Atenta a essa situação, a Constituição, em seu artigo 225, estatui que todos têm direito ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual é considerando um bem de uso comum

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual impôs ao poder Público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Abraçou a Lei Maior, destarte, um sistema de proteção ambiental avançado, que inclui a

noção de equidade intergeracional, razão pela qual a geração presente possui um

importante dever em relação às gerações futuras, qual seja o de lhes legar os recursos

naturais necessários à subsistência humana2980. Assim, o poder público e toda a

coletividade possuem obrigações constitucionais relativas à proteção e à preservação do

ecossistema. Isso significa que as normas constitucionais ambientais possuem eficácia não

só vertical, mas também horizontal, projetando-se nas relações privadas2981.

Logo, as normas ambientais devem ser consideradas nas relações das comunidades

indígenas com o poder público e com pessoas físicas e jurídicas privadas. Por mais que os

povos indígenas tenham sido historicamente eficientes guardiões da natureza, a

necessidade de obter renda para atender o consumo de bens e serviços incorporados à sua

cultura por meio de fenômenos de empréstimo cultural pode ser satisfeita, como vimos,

dentre outros mecanismos, por meio da exploração de atividades econômicas, inclusive

dentro de terras tradicionais indígenas. E tais atividades, especialmente no que concerne

àquelas que por natureza são não tradicionais, podem ser potencialmente causadoras de

graves degradação ambiental, merecendo, portanto, medidas especiais de cautela para a sua

implementação, conforme previsto inclusive na própria constituição, a exemplo dos

estudos prévios de impacto ambiental2982.

                                                          
2979 O já mencionado Relatório do Desenvolvimento Humano 2007/2008, do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento, tem como tema central as mudanças climáticas, afirmando que essa questão pode
frear o desenvolvimento dos países e pessoas mais pobres, que ficariam aprisionados permanentemente em
um ciclo de pobreza. Disponível em <http://www.pnud.org.br/rdh/>, acesso em 26/11/2007.
2980 “Part of the idea of intergenerational equity is that there should be a fair balance between the resources
available to people today and resources available to generations in the future” (NICKEL, James W..
Intergeneration Equity, future generations, and sustainable development. In 2º Congresso Internacional de
Direito Ambiental. Anais. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 1997, pp. 73/81).
2981 Não se desconhece a discussão doutrinária sobre a aplicação dos direitos fundamentais às relações
privadas e as diferentes correntes a respeito. No entanto, é fato que no Brasil o Supremo Tribunal Federal
historicamente tem aplicado os direitos fundamentais nas relações privadas. Sobre o tema, vale conferir o
voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 201819/RJ.
2982 Art. 225, § 1°, IV.
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Não é possível, por um lado, entender que o direito ambiental é absoluto em relação aos

povos indígenas. Não sendo absoluto em relação aos demais grupos da sociedade, não há

porque pretender que seja aplicada somente às coletividades indígenas a teoria malthusiana

do século XVIII, segundo a qual o desenvolvimento dos povos deve ser inexistente para

que se garanta o equilíbrio do meio ambiente. Tratar-se-ia de uma injustiça ímpar, tendo

em vista, inclusive, que aqueles grupos são os que menos culpa possuem em relação à

degradação ambiental atual. Por outro lado, também não é cabível afirmar que os direitos

indígenas se sobrepõem necessariamente às obrigações referentes ao meio ambiente. O

ideal é usar a técnica da ponderação de interesses, evitando-se o sacrifício integral de um

em relação ao outro2983.

Nesse quadro, cabe observar também que a defesa do meio ambiente é um dos princípios

constitucionais da ordem econômica, por força do artigo 170, VI, da Constituição Federal.

Esse dispositivo também deve ser considerado em relação às comunidades indígenas, as

quais integram a coletividade brasileira, constitucionalmente obrigada a defender e

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações2984.

Assim, também no que se refere ao meio ambiente é possível que se aplique o quanto

acima exposto no sentido de que em geral as atividades indígenas tradicionais resultam em

uma restrição menor dos bens ligados aos princípios do direito constitucional indigenista,

ao passo que atividades não tradicionais permitem uma maior limitação desses bens em

nome do direito ambiental2985.

                                                          
2983 Conforme Dalmo de Abreu Dallari, “O índio não tem privilégios: ele está sujeito à ação penal e está
obrigado a respeitar a legislação inclusive em termos de conservação ambiental. (...) É preciso que o juiz
pondere, em cada caso concreto, até que ponto o índio tinha consciência do significado jurídico e social do
ato que praticou. Mas ele não é isento pelo fato de ser índio”. (DIREITOS INDÍGENAS. Debate com Dalmo
Dallari, Sérgio Leitão, Paulo de Bessa Antunes e Paula Montero. Debate realizado no Cebrap em 04 de junho
de 2004. In: Novos Estudos, CEBRAP, nº. 69, julho 2004, p. 66). No mesmo sentido: “Na ocorrência de
conflito entre os bens tutelados, vale dizer, índios e meio ambiente, deve-se evitar primazia à proteção
exclusiva de um dos bens envolvidos e obstar qualquer forma de sacrifício total de um bem ou direito em
detrimento do outro. Assim serão alcançadas a defesa eficaz do direito dos índios e a necessária proteção ao
meio ambiente, ambas amparadas por normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos, pela
Constituição de 1988 e por vasta legislação infraconstitucional”. (SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos.
Índios, Convenção 169/OIT e Meio Ambiente. In Revista CEJ, Brasília, n. 33, p. 16-21, abr./jun. 2006).
2984 Artigo 225, caput.
2985 “O usufruto das terras indígenas, no entanto, também encontra restrições quanto a sua proteção
ambiental. Os povos indígenas, ao exercerem o usufruto de suas terras de forma não tradicional, não podem
comprometer o equilíbrio do meio ambiente. As atividades tradicionais estão protegidas pelo artigo 231 da
Constituição, pois devem ser reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam. É legal, portanto, a restrição e a proibição
de atividades não tradicionais danosas ao meio ambiente dentro dessas áreas” (VILLARES, Luiz Fernando.
Terras indígenas, meio ambiente e sustentabilidade econômica. In Brasil Indígena, ano III, n° 5. Brasília:
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Embora se deva, mais uma vez, apontar para o fato de que qualquer solução exige o estudo

do caso concreto, com todas as suas circunstâncias específicas, a conclusão acima tem

grande chance de se repetir nas demais hipóteses de ponderação de interesses voltadas à

solução de colisões constitucionais, tendo em mira os motivos já expostos e o fato de que a

referida conclusão se coaduna com o princípio do reconhecimento e proteção do Estado à

organização social, aos costumes, às línguas, às crenças e às tradições indígenas.

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

É tempo de concluir, ao menos por enquanto, já que não há verdades tão absolutas que não

possam, amanhã, ser superadas por novos saberes, convicções e experiências, os quais, por

sua vez, também serão sempre provisórios. Deveriam fazer parte do cotidiano de todos não

só a curiosidade e a investigação, mas, também, o instinto de que sempre ainda há muito a

aprender e que estar aberto a metamorfoses é muito mais instigante do que se fechar em

certezas inalteráveis. Talvez por isso Guimarães Rosa tenha feito Riobaldo observar, com

sabedoria, que a gente só sabe bem aquilo que não entende, e que Mestre não é quem

sempre ensina, mas quem de repente aprende2986.

As conclusões que se seguem não são, portanto, irrefutáveis. Entretanto, representam o

sumo do que aprendemos por ora, nessa jornada sem par que foi a elaboração do presente

trabalho. Foram muitas as deduções a que chegamos, e todas elas foram expostas no texto

da pesquisa. No presente momento, optamos não por reproduzir todas, mas sim por

formular breves enunciados com as principais ilações referentes ao objeto do nosso estudo,

as quais demonstram, conforme entendemos, a confirmação de nossa hipótese de trabalho:

1) A noção de desenvolvimento não deve ser confundida com o mero crescimento

econômico, devido à insuficiência desse último. Assim, deve-se atentar para o

paradigma do desenvolvimento humano, o qual vem sendo trabalhado no âmbito da

organização das nações unidas nas últimas décadas;

2) O desenvolvimento possui valor jurídico, cabendo apontar que o direito ao

desenvolvimento se encontra afirmado no plano do direito internacional;

3) Além de uma dimensão individual, o direito ao desenvolvimento admite uma

dimensão coletiva, a qual pode ter como titulares povos, estados, coletividades

internas regionais, grupos vulneráveis em sentido estrito e minorias;

                                                          
2986 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 19ª edição, 2ª reimpressão. Rio de Janeiro: Editora
Nova Fronteira, 2001, pp. 326, 394.
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4) A expressão grupos vulneráveis deve ser reservada para designar um gênero, do

qual são espécies os grupos vulneráveis em sentido estrito e as minorias, sendo que

estas últimas diferenciam-se dos primeiros porque os componentes dos grupos

assim caracterizados portam especificidades próprias, consubstanciadas em

elementos objetivos e subjetivos que os distinguem das demais coletividades

vulneráveis;

5) Dentre as diferenças entre grupos vulneráveis em sentido estrito e minorias cabe

destacar os mecanismos jurídicos de proteção a ambos. A proteção dos grupos

vulneráveis em sentido estrito pode se dar por: a) direitos humanos gerais, nos

quais se incluem direitos relativos à não-discriminação; b) direitos de discriminação

positiva temporários; b) direitos reconhecidos especificamente em relação a

determinados grupos vulneráveis em sentido estrito ou a seus componentes. Já as

minorias podem ser protegidas por meio de: a) direitos humanos gerais, dentre os

quais os direitos de não-discriminação; b) direitos de discriminação positiva

temporários; c) direitos de discriminações positivas permanentes; c) direitos

reconhecidos especificamente a uma determinada minoria ou a seus componentes;

6) Os grupos vulneráveis em sentido estrito são vítimas de desigualdades, ao passo

em que as minorias encontram-se no bojo de uma relação de diferença cultural

com o restante da sociedade. As desigualdades que lesam os grupos vulneráveis em

sentido estrito devem ser abolidas, por meio da implementação dos direitos

humanos em geral, especialmente aqueles voltados à não-discriminação, utilizando-

se medidas de discriminação positiva temporária, visando realizar a igualdade

material na sua dimensão de justiça distributiva. De outro lado, a diferença cultural

que trespassa as relações entre as minorias e a sociedade majoritária deve ser

mantida se esse for o desejo do grupo minoritário, para o que podem ser utilizadas

medidas de discriminação positiva permanentes, com o objetivo de promover a

igualdade material com foco especialmente na sua dimensão de justiça relativa ao

reconhecimento de identidades;

7) A palavra minorias, no sentido que é aqui empregada, diz respeito a um grupo

étnico que possui uma identidade cultural e que deve ter uma proteção coletiva dos

seus traços distintivos. Assim, não há dúvida de que as comunidades indígenas

constituem verdadeiras minorias. A rigor, não formam uma minoria única, mas sim
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várias minorias, considerando as enormes diferenças existentes entre os diversos

grupos indígenas. Apesar disso, de maneira geral todos os grupos indígenas

apresentam os elementos necessários à sua identificação como uma minoria;

8) Quando aplicada em relação aos índios e às suas coletividades, a noção de

desenvolvimento se vincula ao denominado etnodesenvolvimento indígena, cuja

face jurídica é o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas;

9) No plano do direito internacional, o direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas possui como fontes diversas convenções internacionais, em especial a

convenção nº 169 da OIT e a convenção de Madrid sobre o fundo de

desenvolvimento indígena. Além disso, pode ser identificado em outras fontes,

dentre as quais vários documentos que integram o soft law, destacando-se a

declaração das nações unidas sobre direitos dos povos indígenas, assim como na

doutrina especializada em direitos humanos e em direitos indígenas e na

jurisprudência internacional;

10) As comunidades indígenas são titulares do direito ao desenvolvimento, o qual

ganha contornos especiais quando vinculado às mesmas, tendo em vista as suas

especificidades. Em relação especificamente a esse direito, e sem prejuízo da sua

identificação como povos, é mais apropriado vincular a titularidade ativa das

comunidades indígenas à noção de minoria, especialmente sob a perspectiva

cultural, tendo em vista que essa medida permite uma maior afirmação do direito à

diferença e à alteridade, e, em decorrência, abre a possibilidade não só da adoção

de uma perspectiva de desenvolvimento especificamente indígena, mas também da

fruição de direitos próprios, não usufruídos pelos povos em geral;

11) Ainda no plano internacional, assim como ocorre com o direito ao desenvolvimento

em geral os sujeitos passivos do direito ao desenvolvimento das comunidades

indígenas são os estados, os quais possuem as responsabilidades primárias, as

pessoas físicas, as pessoas jurídicas, a comunidade internacional, as organizações

internacionais e os organismos internacionais, cujas obrigações consubstanciam

principalmente obrigações de meio, não de resultado;

12) O objeto do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no plano

internacional possui elementos comuns ao direito ao desenvolvimento geral e ao
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direito ao desenvolvimento de grupos vulneráveis e minorias, além de outros

elementos próprios. Integram o objeto desse direito: o direito à autodeterminação

indígena; o direito à manutenção da própria cultura; o direito à opção por um

processo próprio de desenvolvimento; o direito ao território indígena e à utilização

dos recursos naturais; o direito à participação; o direito à melhoria das condições

econômicas e sociais; o direito à saúde; o direito à educação; o direito à

subsistência, ao trabalho e à obtenção de renda; o direito à cooperação

internacional;

13) O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas não constitui uma

simples soma dos direitos que compõem o seu objeto, projetando-se para além

deles. Os direitos e as liberdades indígenas são indivisíveis e interdependentes,

inclusive no que concerne aos demais direitos humanos e liberdades fundamentais.

A concepção contemporânea dos direitos humanos entende que todos os aspectos

do direito ao desenvolvimento desses grupos devem ser considerados em um

contexto integral. Dessa forma, modifica-se o alcance dos vários direitos que

integram o direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas,

independentemente de serem comuns à sociedade majoritária ou serem específicos

daqueles grupos, conferindo novas dimensões ao conteúdo próprio de cada um

deles. Os direitos humanos se expandem a partir do direito ao desenvolvimento, o

qual constitui um vetor ou todo integral desses direitos. Assim, a satisfação desses

direitos não abrange apenas o mínimo indispensável à sobrevivência, englobando

também tudo o mais que se mostra necessário ao pleno desenvolvimento da pessoa

humana indígena, tanto no plano individual como no coletivo. Ademais, a

igualdade, o direito à diferença e a não-discriminação, fazem com que todos os

direitos devam ser adaptados à realidade e à cultura das comunidades indígenas,

com o que passam a portar características especiais;

14) No plano nacional, embora não tenha sido expressamente mencionado pela

Constituição de 1988, o regime e os princípios por ela adotados, bem como os

tratados internacionais dos quais a república federativa do Brasil é parte, permitem

concluir no sentido da integração do direito ao desenvolvimento ao direito positivo

brasileiro como um direito fundamental;
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15) Os objetivos fundamentais da nossa república federativa, os quais estão previstos

no artigo 3º da Constituição brasileira, são verdadeiras premissas necessárias ao

pleno respeito à dignidade da pessoa humana, considerando que essa tarefa exige a

construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a erradicação da pobreza e da

marginalização; a redução das desigualdades sociais e regionais; a promoção do

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras

formas de discriminação; e, ainda, que seja garantido o desenvolvimento nacional.

Todos esses objetivos fundamentais, dessa forma, encontram-se intimamente

vinculados à dignidade da pessoa humana, indicando que a noção constitucional de

desenvolvimento nacional deve se alinhar plenamente à idéia de desenvolvimento

humano que serve de alicerce ao direito ao desenvolvimento. Destarte, o

desenvolvimento nacional pleno seria a realização integral dos objetivos

fundamentais do Brasil e a efetivação da dignidade da pessoa humana em seu mais

alto patamar possível, o que significa dizer que alcançar o desenvolvimento

nacional é alcançar o desenvolvimento humano;

16) O desenvolvimento nacional deve ainda considerar o todo da nação, não apenas a

sua parcela majoritária. É preciso, portanto, que o desenvolvimento nacional adote

uma natureza dialógica, por meio do diálogo intercultural, considerando as

diferentes visões de desenvolvimento pertencentes às múltiplas coletividades

humanas que formam, conjuntamente, o estado pluriétnico e pluricultural;

17) As comunidades indígenas brasileiras também podem ser qualificadas como

minorias, pois portam os elementos que caracterizam essa condição. Sua situação é

bastante delicada, pois estas populações são as que possuem os piores índices de

desenvolvimento humano no nosso país, encontrando-se, no geral, entre os grupos

menos favorecidos da sociedade;

18) O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas no âmbito nacional

possui como fontes principais a Constituição de 1988 e legislação

infraconstitucional, destacando-se nesta última as convenções internacionais de

direitos humanos incorporadas ao direito interno com status supralegal e o direito

infraconstitucional indigenista;
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19) A principal fonte formal do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas

no Brasil – e de todo o direito indigenista brasileiro – é a Constituição federal de

1988, a qual rompeu com o antigo paradigma assimilacionista e abraçou o princípio

da proteção da identidade, ou seja, o direito à alteridade;

20) O direito constitucional indigenista brasileiro atual possui princípios próprios já

identificados pela doutrina: a) princípio do reconhecimento e proteção do Estado à

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos índios originários e

existentes no território nacional; b) princípio do reconhecimento dos direitos

originários dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam e proteção

de sua posse permanente em usufruto exclusivo para os índios; e c) princípio da

igualdade de direitos e da igual proteção legal. Além disso, um outro princípio do

direito constitucional indigenista, é o da máxima proteção aos índios e aos seus

direitos, a partir do qual é possível extrair a regra in dubio pro indígena;

21) O direito constitucional indigenista constitui um standard mínimo de proteção,

admitindo ampliação por meio de disposições oriundas: a) do poder de reforma,

com a alteração formal da Constituição por meio de emendas; b) de novos tratados

internacionais que venham a ser incorporados ao ordenamento positivo,

especialmente aqueles que tratam de direitos humanos; c) de tratados

internacionais já incorporados ao ordenamento positivo, em especial os que tratam

de direitos humanos; d) do poder legislativo, através de leis complementares e de

leis ordinárias posteriores ou que, pré-existentes, tenham sido recepcionadas.

22) No bojo da mudança de paradigma, que foi da assimilação à alteridade, a

Constituição atual protege a identidade indígena, reconhece a importância da

diversidade cultural e assegura o direito dos índios serem diferentes e assim

permanecerem enquanto desejarem, proibindo qualquer possibilidade de

discriminação em razão dessa decisão e impedindo também qualquer ato que

implique, de maneira direta ou indireta, no âmbito jurídico, administrativo ou

político, a afirmação de que a sociedade dominante é culturalmente superior aos

povos indígenas; a Constituição, assim, se alinhou ao sistema internacional de

proteção aos direitos humanos e perfilhou a idéia de estado multiétnico ou

multinacional;
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23) O direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas é um direito fundamental

implícito da Constituição de 1988, não só em razão do regime e dos princípios por

ela adotados como, também, por força dos tratados internacionais dos quais o Brasil

é parte que foram incorporados ao direito positivo interno com status supralegal,

especialmente a convenção n° 169 da OIT e a convenção de madrid sobre o fundo

de desenvolvimento indígena. Além disso, uma interpretação sistemática da

Constituição também afirma a existência do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas;

24) Na esfera legal o principal diploma normativo que trata de direitos indigenistas

ainda é a lei n° 6.001/73 – estatuto do índio. Além desse texto há na legislação

ordinária uma série de espécies normativas que se aplicam aos índios. Estas normas

podem ser gerais, referindo-se a todos os brasileiros, inclusive os índios, ou podem

tratar especificamente de matéria indígena. A todo esse conjunto de normas,

especialmente no que concerne àquelas que cuidam apenas de matéria indígena,

podemos chamar de direito indigenista infraconstitucional brasileiro. Não há um

dispositivo expresso na legislação indigenista infraconstitucional brasileira acerca

do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas, entretanto é possível

identificar naquele conjunto normativo a presença de diversos elementos que

compõem esse direito;

25) Embora não seja comum na doutrina pátria uma abordagem expressa sobre o direito

ao desenvolvimento das comunidades indígenas brasileiras, considerando que a

bibliografia ora disponível no máximo resvala o tema ou cuida especificamente de

tópicos que dizem respeito a seus elementos constitutivos, já é possível identificar

em alguns autores ao menos uma tendência em reconhecer o direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas;

26) A jurisprudência existente sobre o direito ao desenvolvimento, mesmo no que

concerne ao seu aspecto geral, ainda é bastante escassa no Brasil, não sendo de se

estranhar, portanto, que a sua projeção específica relativa às comunidades indígenas

ainda não tenha sido expressamente consagrada nas cortes judiciais brasileiras;

27) As comunidades indígenas exercem a titularidade ativa do direito ao

desenvolvimento respectivo no Brasil, sem prejuízo dos seus integrantes
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individualmente considerados também serem titulares do direito ao

desenvolvimento comum como quaisquer outros brasileiros;

28) A legitimidade passiva do direito ao desenvolvimento das comunidades indígenas

no Brasil diz respeito ao estado brasileiro, incluindo todas as pessoas de direito

público interno, às pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito

privado, e às pessoas físicas. As obrigações dos legitimados passivos do direito ao

desenvolvimento das comunidades indígenas no Brasil são em geral obrigações de

meio, e não de resultado;

29) Os elementos que compõem o objeto do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas no âmbito internacional também estão presentes no direito

interno brasileiro, seja por força de tratados internacionais internalizados com

status supralegal ou em virtude de previsão na Constituição de 1988 ou na

legislação ordinária nacional. Assim, é possível identificar no âmbito nacional os

seguintes direitos que integram o objeto do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas no Brasil, os quais são vinculados e conexos entre si,

considerando inclusive a sua indivisibilidade e interdependência: a) o direito à

autodeterminação indígena; b) o direito à manutenção da própria cultura; c) o

direito à opção por um processo próprio de desenvolvimento; d) o direito ao

território indígena e à utilização dos recursos naturais; e) o direito à participação; f)

o direito à melhoria das condições econômicas e sociais; g) o direito à saúde; h) o

direito à previdência social; i) o direito à educação; j) o direito à subsistência, ao

trabalho e à obtenção de renda; k) o direito à cooperação. Cada um desses direitos

possui peculiaridades próprias, conforme o seu tratamento constitucional e

legislativo, as quais foram identificadas quando discorremos sobre os mesmos;

30) Da mesma forma que ocorre no plano internacional, boa parte dos direitos acima

enumerados e que compõem o objeto do direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas na esfera nacional correspondem a discriminações positivas

de natureza permanente;

31) O direito positivo brasileiro, atendendo ao princípio da máxima proteção aos índios

e aos seus direitos, prevê que a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e

interesses indígenas, a qual é fundamental para a efetividade do direito ao
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desenvolvimento das comunidades indígenas, pode ser feita por diversos atores,

tomando determinadas precauções processuais a respeito. As partes legitimadas

para essa defesa são os próprios índios, suas comunidades e organizações, a

fundação nacional do índio, a união federal e do ministério público;

32) Embora possua a natureza de direito fundamental e encontre forte lastro na

Constituição e na legislação infraconstitucional, o direito ao desenvolvimento das

comunidades indígenas não é absoluto, podendo entrar em rota de colisão com

muitos outros direitos no plano constitucional. No que concerne às tensões jurídicas

em geral, quando se chocam regras devem ser aplicados os critérios

tradicionalmente utilizados para as soluções de antinomias, quais sejam,

especialidade, temporariedade e hierarquia; quando, porém, o conflito envolve

princípios, especialmente no âmbito constitucional, a solução, deve ser encontrada

através da aplicação da técnica da ponderação de interesses. Como o direito

constitucional indigenista possui disposições que constituem normas-regra e

disposições que veiculam princípios, quando houver conflito do mesmo com outras

normas constitucionais será necessário identificar em cada caso a natureza das

normas envolvidas para determinar como se dará a sua solução;

33) Embora seja necessária uma situação concreta para que se possa aplicar

adequadamente a técnica da ponderação de interesses, de uma forma geral é

possível identificar uma tendência no sentido de que a intensidade das limitações

impostas aos bens ligados aos princípios do direito constitucional indigenista será

menor do que aquela que incidirá sobre os bens que lhes são opostos. A tendência

referida é uma conseqüência da vinculação do direito constitucional indigenista à

dignidade das pessoas que compõem aqueles grupos e do peso que deve ser

conferido aos princípios do direito constitucional indigenista, tendo em

consideração a intensa vontade constituinte no sentido da quebra do paradigma

assimilacionista e da garantia do direito à alteridade e à diferença, bem como o

princípio do reconhecimento e proteção do estado à organização social, aos

costumes, às línguas, às crenças e às tradições indígenas.

As conclusões acima, em seu conjunto, confirmam a hipótese de trabalho, no sentido de

que há um direito ao desenvolvimento específico em relação às comunidades indígenas no

Brasil.
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