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Onde estão os Indígenas? 



Para começo de conversa... 

O Dos 235 povos indígenas registrados no 
Brasil, 27-32 povos indígenas 
encontram-se no território do Estado 
do Pará. De um total de 896.917 
indígenas existentes no país, 342.386 
estão localizados na Região Norte 
(Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, 
Amapá, Pará e Tocantins).  



Onde estão os Indígenas? 





 

O O Pará concentra cerca de 39 mil indígenas, 

segundo o censo de 2010.  

 

O Segundo o Censo de 2000, habitavam à cidade de 

Belém cerca de 2.291 indígenas de diferentes 

povos, dentre eles: Juruna, Sateré-Mawé, Gavião, 

Munduruku, Karipuna, Cambeba, Amanayé, Tembé, 

Galibi e Apalai. 

 



A questão Indígena no Brasil 
O Qual a importância de debatermos a 

evolução histórica dos direitos das 
populações indígenas?  

 

O Quem pode se identificar como indígena?  

 

O Quais os efeitos práticos, no dia a dia do 
advogado/ator do direito, entender sobre o 
direito indigenista e o direito indígena? 



A questão Indígena no Brasil 

O Como vemos os indígenas? 

 

O  Os indígenas são incapazes civilmente?  

 

O Depois que um indígena faz uma faculdade, 

ele deixa de ser indígena?  

 



Questão Histórica 
O 1º OS ÍNDIOS NO BRASIL DE 1500 E O IMAGINÁRIO 

COLONIAL. 

 

O 2º REGIME DOS ALDEAMENTOS MISSIONÁRIOS [1549-
1755] 

 

O 3º ASSIMILAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO [1755-1910] 

 

O 4º O REGIME TUTELAR [1910-1988] 

 

O 5º A CIDADANIA INDÍGENA [1988-?] 

 

 

 

 



1º OS ÍNDIOS NO BRASIL DE 1500 E O IMAGINÁRIO 
COLONIAL 

 

O DUAS CONCEPÇÕES DE HUMANIDADE SOB O PONTO DE 

VISTA EUROPEU: 

1. Eram seres humanos que estavam degradados, vivendo 

como selvagens e canibais, mas possuíam todo o 

potencial para se tornarem cristãos. Na idade Média, 

Santo Agostinho defendeu a conversão dos selvagens; 

Índios Aliados = Catequizados e Evoluídos/Civilizados 

2. Eram seres inferiores, animais que não poderiam se 

tornar cristãos, mais poderiam ser escravizados ou 

mortos; 

Índios Bárbaros = Guerra Justa; 

 



2º REGIME DOS ALDEAMENTOS MISSIONÁRIOS [1549-
1755] 

 

O A política indigenista no período colonial era 

fragmentada, dois grupos polarizados; 

 

O O Emprego da força era permitido pela legislação 

imperial; 

 

O Não havia um reconhecimento da relatividade das 

culturas, nem espaços significativos de autonomia; 



2º REGIME DOS ALDEAMENTOS MISSIONÁRIOS [1549-
1755] 

 
O Existia uma imensa legislação colonial referente às 

questões locais e aos índios, assim como aquelas dirigidas 
ao estabelecimento de direitos gerais (liberdade, trabalho 
etc.). Tal legislação mudava suas disposições conforme os 
indígenas fossem aliados ou inimigos dos portugueses. 
Eram poucas as leis nas quais não ocorriam tais 
distinções. 

 

O Desde o início da colonização, a Coroa portuguesa 
reconhecia legalmente o direito dos indígenas aos 
territórios que ocupavam. 

 

O As missões não eram apenas um empreendimento 
religioso, mas também econômico e políticomilitar. 



 
3º ASSIMILAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO 

[1755-1910] 

 O Com a era Pombalina, com a expulsão dos religiosos, temos os 
Diretórios do Índios do Pará e Maranhão, que dispôs sobre a 
liberdade dos indíos, alterou a administração – buscou a 
civilização dos índios; 

 

O O Diretório estabelecia a necessidade da introdução e do uso 
da língua portuguesa pelos povos colonizados e prescrevia 
também a utilização da língua geral. Toda a instrução e a 
comunicação entre os indígenas deveriam fazer-se 
exclusivamente mediante o uso da língua portuguesa. 

 

O Entre 1808 e 1910, houve um massacre aos indígenas nas 
chamadas guerra justa.  

 

 

 



 
3º ASSIMILAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO 

[1755-1910] 

 
O O art. 12º da Lei 601 reservava terras devolutas 

para a colonização dos indígenas. A regulamentação 

deste artigo garantia para o aldeamento de “hordas 

selvagens” essas terras devolutas, permitindo seu 

usufruto e impedindo sua alienação (Decreto 1.318, 

art. 72º ao 75º). A legislação colonial possibilitava 

aos índios serem aldeados em suas próprias terras, 

que lhes eram reservadas (títulos de sesmarias etc.).  

 

 

 



 
3º ASSIMILAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO 

[1755-1910] 

 O Ainda em 1850, uma Decisão do Império mandou incorporar 
às terras da União as terras dos índios que já não viviam 
aldeados, conectando o reconhecimento da terra à finalidade 
de civilizar hordas selvagens (Decisão nº 92 do Ministério do 
Império, 21/10/1850). Na prática, a lei de terras reduzia o 
direito indígena aos territórios dos aldeamentos. 

 

O Na Constituição Imperial outorgada em 1824, durante a 
Assembleia Constituinte em 1823, José Bonifácio de Andrade, 
se incumbiu de apresentar uma representação que extinguisse 
a escravidão, além de garantir direitos as populações 
indígenas, contudo no texto final não foi contemplado; 

 

 

 



4º O REGIME TUTELAR [1910-1988] 
 

O No ordenamento jurídico interno, antes da Constituição de 
1988 – Paradigma da Aculturação e Assimilação; 

 

O Segundo o Procurador da República Paulo Thadeu Gomes 
da Silva: “A aculturação produz a assimilação e a 
integração, como se estas duas fossem espécies daquela, 
que por sua vez é gênero. Assimilação significa a 
alienação da cultura de origem e assimilação da cultura 
de acolhimento. Difere-se de integração, pois esta supõe 
uma aceitação/respeito dos valores culturais da 
sociedade de acolhimento, mas com base na preservação 
da identidade de origem. Portanto, a assimilação pode ser 
considerada como uma forma imposta de aculturação, 
enquanto que a integração como uma forma espontânea”. 

 



4º O REGIME TUTELAR [1910-1988] 
 

O Durante o Regime Tutelar podemos compreender 
três principais momentos: 

 

- Comissão Rondon e o Indigenismo 
brasileiro: 

 

- Regime Tutelar e o Serviço de 
Proteção aos Indígenas; 

 

- Funai 
 

 

 

 



4º O REGIME TUTELAR [1910-1988] 
 

O Em 1910 com a criação do Serviço de Proteção ao Índio – 

SPI, comandado por Marechal Rondon, iniciou-se um 

período de pacificação e proteção. 

 

O Uma característica comum entre as constituições 

anteriores a CF/88, é o caráter integracionalista das 

políticas indigenistas. 

 

O O regime tutelar carrega uma ambiguidade, o tutor dos 

indígenas deveria protege-lo da sociedade, e defender os 

interesses mais amplos da sociedade junto aos indígenas. 

 

 

 

 

 

 



4º O REGIME TUTELAR [1910-1988] 
 

O Paradigma vigente: Assimilação e Aculturação. 

O A ideia durante o SPI, era a de transformar o 

indígena em trabalhador nacional ou pequeno 

produtor rural. 

O Estatuto do Índio: 

a)Índios Nômades; 

b)Índios Aldeados; 

c)Índios pertencentes a povoações indígenas; 

d)Índios que viviam promiscuamente com 

civilizados. 

 

 

 

 

 

 

 



Constituição de 1934 
Pela primeira vez em 1934 os índios tiveram seus direitos 
garantidos constitucionalmente. Resguardou aos silvícolas a 
posse de suas terras vedando sua alienação. Apenas dois artigos 
tratavam dos direitos indígenas: 

“Art. 5º - Compete privativamente à União:  

XIX - legislar sobre:  

m) incorporação dos silvícolas à comunhão 
nacional.  

 

Art. 129 - Será respeitada a posse de terras de 
silvícolas que nelas se achem. permanentemente 
localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-
las.”  

 

O artigo 5º deixou clara a competência exclusiva da União para 
estabelecer normas sobre a incorporação dos silvícolas à 
comunhão nacional. 

 



Constituição de 1937 

O A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 10 de 

novembro de 1937, conhecida como Polaca, manteve 

os direitos a terra em seu artigo 154 “Será respeitada 

aos silvícolas a posse das terras em que se achem 

localizados em caráter permanente, sendo-lhes, 

porém, vedada a alienação das mesmas.” 

O Os indígenas continuaram tendo direito a posse de 

suas terras e manteve vedada a alienação. O objetivo 

de manter a vedação a alienação era proteger suas 

terras de possíveis compradores. 

 



Constituição de 1946 
O Foi promulgada em 18 de setembro de 1946 

mantendo os mesmo artigos da constituição de 34. 

 

O Garantiu aos silvícolas o direito de terra vedando sua 

alienação e sendo competência exclusiva da União 

legislar sobre a incorporação dos silvícolas a 

sociedade. Em todas as legislações que resguardava 

direitos aos indígenas sempre manteve o caráter 

integracionista. 

 



Constituição de 1967 e EC 69 

O A CF/67 manteve os direitos já existente e 

acrescentou de maneira taxativa em seu artigo 186 

que as terras indígenas são bens da União “é 

assegurada aos silvícolas a posse permanente das 

terras que habitam e reconhecido o seu direito ao 

usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas 

as utilidades nelas existentes.” 

O O intuito do legislador era proteger esse território 

impedindo sua venda e o loteamento. Em outro 

artigo, garantiu aos indígenas o direito de usufruir os 

recursos naturais. 



Constituição de 1967 e EC 69 
O A Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969 trouxe uma 

importante mudança na relação jurídica: 

“Art. 198. 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. 

§ 1º 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. 

§ 2º A nulidade e extinção de que trata o parágrafo 
anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou 
indenização contra a União e a Fundação Nacional do 
Índio.” 

O Dessa forma, tornou nulo os efeitos jurídicos de domínio, posse ou 
ocupação por terceiros das terras indígenas sem direito a ação ou 
indenização contra a União e a FUNAI. 

 



4º O REGIME TUTELAR [1910-1988] 
 

O FUNAI (1968): Foi criada para continuar o 

exercício da tutela do Estado sobre os índios, 

a FUNAI tem os seus princípios de ação 

baseados no mesmo paradoxo fundador do 

SPI: o “respeito à pessoa do índio e às 

instituições e comunidades tribais” associado 

à “aculturação espontânea do índio” e à 

promoção da “educação de base apropriada 

do índio visando sua progressiva integração 

na sociedade nacional”. 

 

 

 

 



5º A CIDADANIA INDÍGENA [1988-?] 
 

O Com relação, especificamente, à questão indígena, 

pode-se afirmar, sem qualquer margem à dúvida, 

que até o advento da Constituição de 1988 sempre 

houve, por parte do Estado brasileiro, tentativas de, 

senão assimilar os índios, ao menos integrá-los à 

sociedade majoritária, portanto, aculturá-los, 

história essa que, precedeu ao próprio 

constitucionalismo brasileiro, pois que data de antes 

de 1824. 



5º A CIDADANIA INDÍGENA [1988-?] 
 

O Desta forma, até a CF 88 todas as políticas públicas, 

bem como as legislações feitas pelos homens 

brancos, olhavam a “cultura indígena” como uma 

cultura transitória, assim o indígena deixaria de ser 

incapaz, quando fosse aculturado ou assimilado, 

assim seria capaz para o direito civil e não mais 

necessitava ser tutelado, acompanhado por um 

órgão estatal.  



A situação Jurídica dos 
Indígenas 

 

O Convenção 169 da OIT 

 

O Constituição de 1988: Paradigma da Cidadania 
Diferenciada 

 

O 100 regras de Brasília. 

 

O Multiculturalismo e Pluralismo Jurídico. 

 

 

 



Constituição de 1988 

Art. 231. São reconhecidos aos índios 

sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo 

à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 



O Como já mencionada com o advento da CF 88, que se 
difere dos demais instrumentos normativos fundantes 
do ordenamento constitucional do Estado 
Democrático de Direito, é fruto de um processo pós 
regime totalitário onde diversas forças antagônicas 
convergiram na positivação de direitos fundamentais, 
sejam de índole econômica, de liberdade individuais, 
direitos sociais, culturais, reconhecendo o que 
denominamos no direito de PLURALISMO JURÍDICO E 
MULTICULTURALISMO. 

 

O Os direitos indígenas foram positivados na CF de 88, 
fruto da organização e pressão do movimento 
indígena. 

 

 



O O indígena que deixou sua aldeia no meio rural, 

continua sendo indígena, pois “ser de sua etnia”, ser 

de sua “nação indía”, assim é possível porque a 

Constituição Federal de 1988, trouxe um novo 

ordenamento jurídico par o Brasil que reconheceu o 

direito fundamental “à diferenciação 

social”, conceito esse que engloba o território, a 

organização social e a cultura. Isto posto, que para a 

Constituição não basta a igualdade perante a lei, 

mais também a igualdade material, mas não 

bastando isso eu preciso lutar pelo reconhecimento 

da diferença. 



Direito Indígena 
≠ 

Direito Indigenista 

O O DIREITO INDIGENISTA são as normas de direito positivo 

produzidas pelo poder legislativo, bem como as políticas 

públicas pensadas para as populações indígenas, e que 

muitas das vezes partem para sua formulação e 

construção do ponto de vista da “sociedade não índia”.  

O O DIREITO INDÍGENA, é aquele produzido a partir dos 

costumes, das tradições, que levam em conta a oralidade, 

as relações de poder e sabedoria das lideranças, dos 

pajés, caciques, Tuchauas, baseados na ideia da auto-

organização de cada etnia. 

 



Direito Penal Indígena 
1)A autonomia do DPI; consequentemente, são válidos os 
julgamentos feitos pelos povos e tribos indígenas, relativamente às 
infrações cometidas no seu território envolvendo seus membros;  

2)Não obstante isso, é possível recorrer-se à justiça comum, nos 
termos do art. 5°, XXXV, da CF (princípio da inafastabilidade da 
jurisdição), quer por iniciativa da tribo, quer do próprio imputado, 
quer por órgão competente (FUNAI, MP etc.);  

3)O DPI não é aplicável a conflito envolvendo não-índio, ainda que 
ocorrido dentro de território indígena;  

4)O DPI não incide, em princípio, sobre conflito ocorrido fora do 
território indígena, ainda que envolvendo índios;  

5)O direito penal oficial é acessório/residual, relativamente ao DPI, 
e não o contrário, pois há de pressupor a impossibilidade de sua 
aplicação. 

 



Convenção 169 OIT 
Artigo 8 

1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados 

deverão ser levados na devida consideração  seus costumes 

ou seu direito consuetudinário. 

 

2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus 

costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam 

incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo 

sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, 

deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar 

os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio. 

 



Qual é o papel da Defensoria 
Pública? 

O Defensoria Pública como uma política pública de 
acesso a assistência jurídica, como fundamento do 
regime democrático – MUDANÇA DE PARADIGMA. 

 

O Funções Institucionais da Defensoria Pública: 
Constituição e LC 132. 

 

O Defensoria Pública: Efetivar direitos das pessoas em 
condição de exclusão social e vulnerabilidade. 

 

 



Qual é o papel da Defensoria 
Pública? 

O Defensoria Pública como destinatário dos 
preceitos estabelecidos pelas 100 regras de 
Brasília. 

 

O As 100 regras reconhece a relevância da 
assessoria técnico-jurídica para a efetividade 
dos direitos das pessoas em condição de 
vulnerabilidade. 

 

 

 



Qual é o papel da Defensoria 
Pública? 

O As 100 regras, reconhece a importância de se 
ampliar as funções do Defensor Público, não 
somente no campo jurisdicional, mas também 
no campo de consultoria e formação em direitos. 

 

O O art. 232 da CF garantiu aos indígenas a 
legitimidade para em nome próprio, ou através 
de suas comunidades ou organizações, a 
possibilidade de ingressarem em juízo na defesa 
de seus interesses e direitos. 

 

 

 



A atuação da Defensoria Paraguaia na defesa 
dos direitos Indígenas 

O A Constituição do Paraguai e a Legislação Criminal 
reconhecem o “direito indígena” e seus costumes como 
fontes do direito, reconhecendo o pluralismo jurídico. 

 

O Defensoria Pública possui uma Assessoria para os Povos 
Indígenas: realização de audiências para resolução de 
conflitos; consultas aos povos tradicionais; formações 
com os indígenas; capacitação dos defensores públicos. 

 

O As 100 regras de Brasília são reconhecidas pela Suprema 
Corte Paraguaia. 

 



Problemas enfrentados pelos 
Indígenas: 

O Situações em que são impedidos pelos cartórios 
de efetuar o registro de nascimento constando o 
nome indígena e o nome da etnia; 

 

O Situações em que um grupo de indígenas de uma 
determinada etnia não possui o nome indígena; 

 

O Problemas referentes a prestação educacional 
por parte do Município e do Estado; 



Problemas enfrentados pelos 
Indígenas: 

O Assessoria Jurídica para a criação e manutenção 
das associações de indígenas; 

 

O Problemas referentes ao direito à saúde de média 
e alta complexidade, quando prestado pelo SUS; 

 

O Educação em Direitos Humanos; 

 

O Problemas referentes ao Direito de Família; 

 



Problemas enfrentados pelos 
Indígenas: 

O Problemas referentes ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (colocação em família substituta, 
adoção por parentes); 

 

O O conselho tutelar e os órgãos públicos não 
conhecem as especificidades da cultura indígena; 

 

O Atuação na esfera criminal (utilização das normas 
protetivas internas e internacionais dos Direitos 
Indígenas). 



O que fazer? 

1- Utilizar em nossa atuação as 100 regras de Brasília, 
enquanto documento produzido pela “Cumbre Judicial 
Iberoamericana”, como instrumento de garantia dos 
Direitos dos Povos Indígenas; 

 

2 – Realização de Formações com os Defensores 
Públicos sobre a temática do Direito Indígenas; 

 

3 – Criação de grupos de trabalhos nas Defensorias 
Públicas para discutir a temática dos direitos 
indígenas; 



O que fazer? 

4 – Criação de cargos de antropólogos das Defensoria 
Públicas Estaduais; 

 

5 – Observância por parte dos Defensores Públicos da 
condição especial dos indígenas, no que tange a 
“Cidadania Diferenciada”; 

 

6 – Aplicação do multiculturalismo e do pluralismo 
jurídico como fundamento da defesa dos direitos 
indígenas, seja na esfera judicial como na esfera 
extrajudicial; 

 

 

 

 



O que fazer? 

7 – Criação de grupos de trabalhos a nível Municipal e 
Estadual, contando com membros dos Poder 
Judiciário, Ministério Público, Defensoria, FUNAI, 
Polícia Federal, Polícia Civil, Prefeituras, Secretarias e 
Lideranças Indígenas, com objetivo de garantir 
esforços na efetivação dos direitos dos povos 
indígenas. A título de exemplo temos o Estado do 
Tocantins o Poder Judiciário que realizou em 09 de 
maio de 2014, workshop com a temática: “Interfaces 
entre o sistema judiciário e os direitos indígenas”, 
tendo na ocasião produzidos 10 enunciados, com o 
objetivo de orientarem os atores do sistema de justiça 
na atuação em casos que envolvam direitos indígenas. 



O que fazer? 

8 – Criação de convênios de cooperação entre as Defensorias 
Públicas Estaduais, da União e FUNAI, tendo como objeto 
proporcionar o atendimento jurídico integrado e centralizado 
de indígenas na cidade e a sistematização do atendimento no 
interior, mediante a conjugação de recursos humanos e 
logísticos dos órgãos partícipes e a interação de suas 
atribuições legais. 

 

 

9 – Estimulo por parte das Administrações da Defensoria 
Pública ao desenvolvimento de práticas voltadas a difusão dos 
Direitos Humanos e a prestação de assessoria jurídica aos 
grupos indígenas; 

 



O que fazer? 
 

10 – Estímulo ao reconhecimento de formas 
próprias de justiça na resolução de conflitos 
surgidos no âmbito das comunidades 
indígenas, desde que estejam em conformidade 
com as normas de Direitos Humanos; 

 

11 – Estimular a harmonização do sistema 
jurídico Estatal com o sistema jurídico-cultural 
indígena. 

 



 

As 100 regras de Brasília nos orientam a como agir 
com os grupos em situação de vulnerabilidade, 
quando os mesmos necessitam da tutela dos órgãos 
integrantes do sistema de justiça para resolverem 
seus conflitos, bem como nos mostra a necessidade 
de estarmos mais próximos daqueles que 
necessitam, passando da figura de atores para 
INSTRUMENTOS, e como INSTRUMENTOS 
devemos lutar para sanear os problemas vividos 
pelos VERDADEIROS ATORES: OS 
VULNERÁVEIS.  

Fim!!! 


