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RESUMO
Esta dissertação propõe-se a analisar questões indígenas quanto à necessidade de reflexão e
ação para tutela dos índios no Brasil, uma vez que o preconceito e o ódio que a sociedade em
geral externa em relação ao índio geram violência de toda sorte. As matérias indígenas
selecionadas têm como finalidade enfatizar o desconhecimento e o desinteresse pela cultura
indígena no país. Foram identificadas a existência e a legitimidade da jurisdição indígena no
Brasil, com base no art. 231 da CF\88 e na Convenção 169 da OIT. A discussão sobre a
jurisdição indígena passa pelo estudo do pluralismo jurídico e pelo multiculturalismo; é
enfatizado o conceito de Direitos Humanos, com suas variações ao longo do tempo, a fim de se
mostrar o choque que há em algumas situações entre a cultura do índio e a do não índio.
Questiona-se o universalismo dos Direitos Humanos, pois, sendo tantas as culturas, não parece
ser justo tratá-las de forma igual. Com as pesquisas de campo e bibliográfica, contemplam-se as
questões indígenas eleitas. O estudo proposto denuncia que o Estado brasileiro é omisso na
proteção da cultura material e imaterial das 305 etnias existentes no país.
Palavras-chave: Questões indígenas.
Multiculturalismo. Violência. Preconceito.
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indígena.
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jurídico.

ABSTRACT
This dissertation is a proposal of evaluation for the general public and for the tutelage of the
Indians in Brazil, since the prejudice and the hatred that it makes in relation to the general
education is Germanic. Indigenous peoples have their own ways of emphasizing ignorance
and disinterest in indigenous culture in the country. They were with an existence and a
legitimacy of the indigenous jurisdiction in Brazil, based on art. 231 of the CF \ 88 and ILO
Convention 169. The discussion on indigenous jurisdiction goes through the study of legal
pluralism and multiculturalism; The concept of human rights, with its own characteristics
over time, is a process that shows the impact of some situations between an Indian culture and
a non-Indian. The universalism of Human Rights is questioned, because, with so many
cultures, it seems the same. With the field and bibliographical surveys, it is contemplated as
indigenous questions elected. The study has as its theme that the Brazilian State is present in
the culture of immaterial material of the 305 ethnic groups that exist in the country.
Keywords: Indigenous issues. Indigenous jurisdiction. Legal pluralism. Multiculturalism.
Violence. Preconception.
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1

INTRODUÇÃO

Apesar de antropólogos, sociólogos e pesquisadores de outras áreas terem se
dedicado a vários estudos sobre os povos indígenas, no campo jurídico, há uma carência de
material sobre o tema, o que acentua o desinteresse dos juristas acerca de questões indígenas.
A pesquisa trata de assuntos comuns em comunidades indígenas que causam estranheza para
os atores judiciais e busca demonstrar o multiculturalismo dos povos indígenas no país e
como este é desconhecido e desrespeitado no dia a dia, o que gera ódio na sociedade contra os
indígenas e os estigmatiza como “bárbaros”, “preguiçosos” e “desocupados”.
Os povos indígenas possuem destaque na presente pesquisa de mestrado em
Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, mais precisamente em uma das linhas de
pesquisa do programa, que diz respeito ao Direito, à Sustentabilidade e aos Direitos Humanos.
As questões sociais e ambientais caminham juntas, portanto, estudar o direito ambiental
também envolve analisar a realidade dos indígenas, tendo em vista a relação de respeito que
estes possuem com o meio ambiente, o que poderia, inclusive, ser exemplo para os não índios
explorarem a natureza de forma sustentável.
A pesquisa tem como objetivo geral proceder à análise crítica de questões
indígenas que foram selecionadas por passarem o que se deseja: o desconhecimento e o
desinteresse pela cultura indígena no país. Como objetivos específicos, retratam-se a
importância do reconhecimento da jurisdição indígena, espécie de pluralismo jurídico, uma
das facetas de um Estado multicultural; o conceito de Direitos Humanos e de
multiculturalismo; a maneira como deve se proceder quando há um choque entre a cultura dos
índios e a dos não índios; a violência e o ódio que há contra os indígenas, usando como
exemplo a demarcação da terra e sua importância para os povos indígenas e até mesmo o
significado da pintura corporal indígena.
No primeiro capítulo faz-se a análise da relevância dos estudos das questões
indígenas, evidenciando-se a importância de os indígenas terem uma jurisdição própria e, para
tanto, é explicado o pluralismo jurídico. Destaca-se nesse capítulo que há fundamentos no
ordenamento jurídico brasileiro que legitimam o reconhecimento da jurisdição indígena. A
fim de demonstrar a existência da jurisdição indígena, vários processos foram analisados na
pesquisa de campo, bem como entrevistas, material que é trabalhado no capítulo. A partir daí,
estuda-se o tratamento jurídico penal do indígena que comete crime contra um não índio, pois
neste caso aplica-se a jurisdição estatal. Aponta-se que, apesar de existir legislação específica,
o Estado juiz não observa a obrigatoriedade do laudo antropológico, a causa de diminuição de
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pena obrigatória e o cumprimento da pena privativa de liberdade em local distinto da
penitenciária. Vale dizer, o indígena é invisível como indígena no processo penal. O presente
tema foi apresentado no primeiro capítulo com a finalidade de asseverar que os próprios
atores judiciais (juiz, promotor de justiça, delegado) desconhecem que os indígenas possuem
forma própria e legítima de resolver seus conflitos e que existe preconceito no processo penal
quando se trata de acusado indígena.
No segundo capítulo, são enfatizados o conceito de Direitos Humanos e as suas
variações ao longo do tempo. Questiona-se o universalismo dos Direitos Humanos, pois,
sendo tantas as culturas, não parece ser justo tratá-las de forma igual. Ademais, conceitua-se o
multiculturalismo, característica do nosso país e fundamento da jurisdição indígena. São
apresentados outros exemplos de multiculturalismo como o infanticídio, além de um assunto
religioso do povo indígena de Roraima, a fim de salientar o choque entre as culturas dos
índios e não índios.
Ao final, após provar a existência da jurisdição indígena, que tem como
fundamento o pluralismo jurídico e o multiculturalismo, e o preconceito que há, inclusive por
parte do Estado juiz, exibe-se o discurso de ódio e intolerância contra os indígenas na própria
sociedade, expondo-se vários exemplos.
Não há uma doutrina específica que tenha sido utilizada como marco teórico. Este
é a própria pesquisa de campo, fundamental para o trabalho devido à escassez de bibliografia
sobre os temas abordados. Esta pesquisadora esteve durante sete dias no Estado de Roraima e
o elegeu por ser este o Estado que, proporcionalmente, tem mais indígenas no país. Segundo o
Censo do IBGE de 2010, Roraima possui 49.637 indígenas e sua população total é de 450.479
habitantes. Assim, nesse Estado, a lida com as questões indígenas é mais corriqueira e rica se
comparada ao restante do país.
Os dados coletados nesta dissertação são provenientes de fontes primárias,
escritas e publicadas. Além disso, foram realizadas e gravadas entrevistas com juízes,
promotores, advogados, indígenas e registrado o convívio em Boa Vista durante sete dias do
pesquisador, professor e procurador de justiça Dr. Edson Damas da Silveira, que repassou a
esta pesquisadora parte de seu conhecimento sobre questões indígenas. Acrescentam-se como
fontes de coleta de dados as visitas realizadas ao Casai (Centro de Saúde Indígena), bem
como a visita à casa de uma das maiores lideranças indígenas do país, Davi Yanomami. Uma
rica fonte de dados e vivências foi adquirida pela participação desta pesquisadora como
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ouvinte da 37ª Audiência Anual de Tuxaua1, ocorrida na Raposa Serra do Sol, no dia 12 de
março de 2018. Por fim, destaca-se, ainda, o contato investigativo com diversos processos
judiciais relacionados especialmente à jurisdição indígena, seja reconhecendo-a ou não.
É inadiável o estudo das questões indígenas no país, considerando a falta de tutela
estatal de um patrimônio cultural material e imaterial imaginável pela maioria dos brasileiros
e, por isso, frequentemente desrespeitado, em razão da falta de efetivação dos direitos
previstos no ordenamento jurídico nacional em relação aos índios.

1

Tuxaua ou tuchaua quer dizer chefe, cacique na língua geral indígena, o ñaguatu, de base tupi-guarani, criada
pelos jesuítas e que buscava ser a língua comum de comunicação entre todos os povos indígenas do Brasil.
Alguns termos se mantêm até hoje em algumas regiões, como em Roraima.
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2

POR QUE ESTUDAR QUESTÕES INDÍGENAS?

A brutalidade e a crueldade que os indígenas sofreram com a chegada dos
colonizadores no Brasil e em demais países latinos são inimagináveis. Ainda que usando-se
de toda criatividade, crê-se impossível assegurar como se deu o extermínio dessa população.
Souza Filho (2012, p. 38) afirma que “o aniquilamento dos povos indígenas ainda não acabou,
continua com a mesma intensidade, com outros métodos e outras armas talvez, mas com o
mesmo ódio e fruto da mesma arrogância gananciosa”. O autor retrata também um episódio
de genocídio indígena ocorrido em terras Yanomami2 em 1993, o qual ele denominou de
“Hiroshima da Selva Amazônica”, demonstrando a perpetuação desses tipos de crime:
“Haximu amanheceu semeada de cadáveres de yanomamis. 12, 25, 70, 84 ou ‘apenas’ 18
índios mortos a tiros, faconaços e fogo. Talvez jamais se saiba o número certo de mortos deste
mais recente holocausto” (SOUZA FILHO, 2012, p. 39).
Bartolomé de Las Casas, frade dominicano espanhol, um dos maiores defensores
dos indígenas na época da colonização, denunciou em vários escritos as ações maquiavélicas
dos espanhóis na América Latina, episódios em que “morreram injustamente mais de 12
milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças” (LAS CASAS, 1985, p. 29). No Brasil,
ocorreram as mesmas atrocidades. Apesar de usarem métodos diversos, os portugueses eram
dissimulados, os espanhóis eram violentos, o que convergiu para o mesmo resultado: a morte
de milhões. Para que se possa mensurar, Souza Filho (2012, p. 37) dá exemplo de apenas um
povo, os tupis-guaranis: “Existiam em torno de um milhão e quinhentos mil índios guaranis.
Esse povo hoje alcança pouco mais de 20 mil pessoas”.
Não se deve olvidar que os índios lutam pelo direito de se afirmarem indígenas
frente ao preconceito diário que sofrem. Afirmações “populares” com conotação pejorativa de
que “é indígena, mas quer andar de carro e ter internet na comunidade e ainda ter um celular”
são frequentes. Foi essa visão de submissão colonizadora que o constituinte de 1988 tentou
romper, e na mesma linha ratificou o Tratado Internacional 1693, sem dúvida o mais
importante sobre o reconhecimento dos direitos indígenas. Quem se propõe hoje a estudar e a
buscar a implementação dos direitos das comunidades indígenas não enfrenta uma tarefa fácil.
Os indígenas são vistos, pela maioria da população, como “marginais”, tratados como
2

Os Yanomami formam uma sociedade de caçadores-agricultores da floresta tropical do Norte da Amazônia cujo
contato com a sociedade nacional é, na maior parte do seu território, relativamente recente. Estão no Amazonas,
em Roraima e na Venezuela. Sua população total é de 24.603 habitantes. (ALBERT, 1999)
3
A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais será
analisada com mais detalhes em outro capítulo.
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criminosos do sistema. Como bem ressaltou Silveira (2010, p. 39): “é chegada a hora de
enfrentar as demandas coletivas dos invisíveis sobreviventes que não se calam, sendo preciso
rediscutir as funções do Estado e rever algumas questões ligadas à sua marginalidade”.
Para Vitorelli (2016, p. 36), tal preconceito é nítido no dia a dia dos índios:

O que se quer afirmar, em linguagem mais vulgar, é que o índio não deixa de ser
índio por usar calça jeans, telefone celular ou computador. O que o caracteriza como
índio [...] é o pertencimento a um grupo culturalmente diferenciado do meio que o
circunda, não a utilização de tangas e pinturas em lugar de aparelhos eletrônicos ou
roupas produzidas em escala.

Por contraditório que possa parecer, o número de indígenas em terras brasileiras
aumentou numericamente nos últimos 20 anos, e, mais uma vez, Souza Filho (2012, p. 40)
explica que não há contradição, pois, “quando a ‘modernidade’ imaginava tê-los sepultados,
[eles] renascem com a força de verdade incontrolável porque vive na consciência, na
esperança e nos sonhos dos homens e mulheres que são, antes e acima de tudo, povos livres”.
Diz-se aumento numérico de pessoas, pois não é uma luta apenas para se manterem vivos.
Lutam, sobretudo, para manterem vivos seus rituais, suas línguas, suas tradições, sua estrutura
organizacional, pela demarcação de suas terras – já que sem a terra não há como garantir os
outros direitos –, para manter o relacionamento umbilical que têm com a natureza, o que
implica o mais profundo respeito à mãe-terra e aos seus habitantes, incluso nessa relação todo
o ecossistema que os circunda.
Darcy Ribeiro (2010, p. 20) já afirmava a capacidade intrínseca de sobrevivência
dos povos indígenas ao salientar que, “[...] ao contrário do que temíamos todos, estabilizaram
e suas populações e alguns povos indígenas estão crescendo em número. Jamais alcançarão o
montante que tinham nos primeiros tempos da invasão europeia, perto de seis milhões”.
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população indígena sofreu um
acréscimo em comparação com o censo de 2000. Atualmente há cerca de 896,9 mil indígenas,
305 etnias, 274 línguas e 505 terras indígenas reconhecidas no território nacional, o que
significa 12,5% do território brasileiro (CENSO, 2010).
Não compreender que se deve estudar as questões indígenas é atestar que
desconhece a realidade e a história brasileira. Os índios deixaram de ser invisíveis, e atualmente
presencia-se um orgulho de se afirmar como índio: “Os que conseguiram sobreviver até este final
de século XX começam a recuperar o orgulho de povo, falar a língua em praça pública e, o que é
mais importante, reivindicar direitos, entre outros o de aplicar o próprio direito” (SOUZA FILHO,
2012, p. 42).
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Portanto, é natural e esperado que situações novas apareçam e continuem
aparecendo. Exemplo disso é o choque que há entre a jurisdição do Estado e a jurisdição
indígena, esta constitui um dos objetos de estudo deste trabalho.
Em entrevista concedida pelo promotor de Justiça do Ministério Público de
Roraima Márcio Rosa da Silva, ele afirma que:

A partir do momento que os povos indígenas reivindicam mais autonomia e se
emancipam, os conflitos vão acontecer, conflitos no melhor sentido da palavra, as
culturas irão se encontrar. Devemos estar preparados, pois a demanda por
conhecimentos que envolvam questões indígenas só vai crescer, não irá diminuir.
(DA SILVA, 2018)

No decorrer do trabalho tratamos de temas e problemáticas que envolvem
questões indígenas.

2.1

Da jurisdição indígena: espécie de pluralismo jurídico

A jurisdição indígena é apenas uma das formas de manifestação do pluralismo
jurídico. No Brasil, como apontou Santos (1997), há uma jurisdição pelo menos reconhecida
no âmbito sociológico dentro das favelas do Rio de Janeiro. Ademais, já de longa data o
ordenamento jurídico nacional, através da Lei de Introdução ao Código Civil (BRASIL,
1942), exige que, em certos casos, a aplicação da lei brasileira seja afastada para a utilização
de lei estrangeira. Outras possibilidades de afastamento da legislação brasileira são a
arbitragem e a aplicação dos usos e costumes comerciais (VILLARES, 2014).

2.2

O pluralismo jurídico

É variável e há autores, a exemplo de Wolkmer e Lixa (2015), que se debruçaram
sobre o conceito de pluralismo jurídico, resultando em trabalhos memoráveis relativos ao
tema. No entanto, é razoável para a finalidade deste trabalho o conceito elementar, qual seja,
pluralismo jurídico é a existência de mais de uma jurisdição no mesmo espaço geopolítico,
sendo a jurisdição indígena uma das formas do pluralismo jurídico.
Para Silveira (2010, p. 281), por ser um conceito que não está editado, deve-se
compreendê-lo de uma forma mais ampla como
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[...] o fenômeno da coexistência de mais de um sistema jurídico a funcionar de
maneira legítima, eficaz e paralela sob uma única base territorial, mesmo com o
posicionamento por parte do Estado nacional que reconhece apenas como direito
aquela normatização proveniente dos seus mecanismos oficiais de produção.

Apesar de Wolkmer e Lixa (2015, p. 397) fazerem um profundo e envolvente
levantamento histórico sobre o pluralismo jurídico, atestando que “os feudos ou mesmo reinos e
organizações comunitárias possuíam seus direitos e modos de aplicar a justiça, tendo por
segurança jurídica o seu direito costumeiro”, vamos nos ater ao seu entendimento sobre o
instituto. Ou seja, “a multiplicidade de práticas jurídicas existentes num mesmo espaço sóciopolítico, interagidas por conflitos e consensos, podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de
ser nas necessidades existenciais, materiais e culturais” (WOLKMER; LIXA, 2015, p. 397).
O início da problematização do conceito de pluralismo jurídico no Brasil se deu
com a tese de doutoramento de Boaventura de Sousa Santos no início dos anos 70. Referido
autor realizou sua pesquisa empírica numa favela do Rio de Janeiro e a denominou de
Pasárgada. Concluiu afirmando que o direito existente e aplicado em Pasárgada era mais
legítimo que o direito estatal.
Silveira (2010, p. 282) afirma o seguinte em relação a isso:

O problema do pluralismo jurídico emergiu no Brasil depois da elaboração teórica
de uma pesquisa empírica de sociologia do direito realizada por Boaventura de
Sousa Santos numa favela do Rio de Janeiro e no início da década de 70. Cingiu-se
referida investigação na base do seu doutoramento junto à Universalidade de Yale,
nos Estados Unidos, e que restou intitulada Law against Law: legal reasoning in
Pasargada Law.

Naquela pesquisa se valeu referido autor da comparação/contraste entre o direito
de Pasárgada e o direito estatal brasileiro, enquanto expressão representativa de um direito
oficial capitalista contemporâneo. Pressupôs que no mesmo espaço geopolítico houvesse mais
do que um direito ou ordem jurídica, mas que concretamente o direito de Pasárgada era mais
autêntico do que aquele.
Apesar da indiscutível contribuição jurídica e sociológica desenvolvida na tese de
Santos, especialmente com o objetivo de se entender melhor o pluralismo jurídico, seu estudo
foi muito criticado na academia, pois pareceu defender a autonomia e a legitimidade das
decisões que ocorriam em Pasárgada, estas totalmente desvinculadas do poder estatal. O autor
reestruturou seu trabalho para concluir que as decisões de Pasárgada não significavam “a
perda da centralidade do poder estatal” (FARACHE, 2014, p. 35).
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Em 2015, ou seja, mais de 35 anos após o estudo de Santos, outros sociólogos
abordaram a mesma temática numa favela do Rio de Janeiro, agora denominando-a de Matrix.
Uma das conclusões a que José Maria Terra e Thiago Carvalho chegaram foi em relação à
existência de um direito próprio nas favelas do Rio de Janeiro. Dizem os autores: “No que diz
respeito à existência de um Direito próprio em Matrix, este resta mais que comprovado, seja
pelas entrevistas, seja pelos trabalhos desenvolvidos por Boaventura de Sousa Santos nos
anos 70 na favela de Pasárgada” (TERRA; CARVALHO, 2015, p. 196). Os estudos de Sousa
e Terra e Carvalho apresentados importam para demonstrar que não existe apenas um
pluralismo jurídico, sendo a jurisdição indígena e a jurisdição das favelas apenas dois dos
exemplos existentes.
Não cabe a esta pesquisadora concluir ou aferir a legitimidade da jurisdição de
Pasárgada e Matrix. No entanto, é inquietante ter a certeza de que existe um direito sendo
aplicado de forma paralela nas favelas e que o Estado desconsidera na prática tal fato.
Sem entrar no mérito da falta de previsão constitucional da jurisdição das favelas,
urge aproximar o direito Estatal da realidade brasileira, como bem apontam Terra e Carvalho:

Entende-se que é necessário atravessar as linhas abissais que dividem a cidade do
Rio de Janeiro. Somente através do olhar do lado de lá (da linha) para o lado de cá,
será possível, por parte do Estado, desenvolver um Direito que rompa com a triste
tradição histórica do direito brasileiro – produzido e aplicado em apartado da
sociedade no qual ele se insere. (TERRA; CARVALHO, 2015, p. 196)

Passa-se a demonstrar o conceito e a existência da jurisdição indígena sempre com
a ótica de que “não pode haver justiça em um Direito que pretenda ser igual a tantos
desiguais” (TERRA; CARVALHO, 2015, p. 198).

2.3

Da jurisdição indígena
A palavra “jurisdição” vem do latim juris dictio que significa dizer o direito. Para a

doutrina clássica e monista, jurisdição é uma função exclusiva do Estado que tem por finalidade
aplicar o direito no caso concreto em substituição às partes envolvidas. Ela se desenvolveu em
oposição à autotutela, em que os conflitos eram solucionados pelos próprios envolvidos.
Expor o conceito e as características da jurisdição que são encontrados nos
clássicos de processo civil, como Giuseppe Chiovenda e Piero Calamandrei ou autores
contemporâneos como Humberto Theodoro Júnior e Ouvídio Baptista, não é a finalidade
deste trabalho, pois em nada contribuiria para o cerne do nosso objeto: estudar a forma de
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solução de conflitos nas comunidades indígenas. O que há na doutrina processualista sobre o
assunto é desenvolvido com o olhar de quem entende como legítima apenas a jurisdição
estatal. Em razão disso, quando se usa neste trabalho a expressão “jurisdição indígena”,
refere-se ao conceito exclusivo de dizer o direito, este dito pelos indígenas.
A existência da jurisdição indígena não é novidade, sempre existiu e sempre
existirá uma forma própria de cada comunidade indígena resolver os conflitos que ocorrem
entre si, portanto, o correto é afirmar a existência de jurisdições indígenas, pois são de fato
diversas. Estudar e refletir sobre sua existência é importante, além de outros motivos, para que
se possa entender e respeitar a diversidade e a possibilidade de outra forma de conceituar o
que para nós está solidificado, como, por exemplo, os conceitos de propriedade, vida, sanção
penal e tantos outros. Sousa Santos (2012, p. 40) dá exemplo na esfera penal:

Así por ejemplo, el hortigazo, el baño, los chicotazos, los castigos físicos en general,
¿son tortura? ¿En qué contexto y en qué condiciones? ¿Hay otras sanciones que la
justicia ordinaria aplica y que, desde la perspectiva de la justicia indígena, son
todavía más violentas? ¿Por ejemplo, la pena de prisión perpetua o de cárcel durante
muchísimos años?4

A uniformização de soluções de conflitos é impossível, pois não há como fazer
justiça com um direito para sociedades tão distintas. O que está por trás do discurso que
impõe uma forma de jurisdição é uma tentativa de manter o colonizado tal qual o colonizador.
É violento e prepotente importar instituições de forma acrítica, sem observância das
especificidades locais. Um olhar sensível é necessário para se ter a compreensão de que não
há uma dicotomia quando se compara a sociedade europeia com a latino-americana como
melhor/pior ou mais evoluída/atrasada. São caminhos históricos diferentes. Diego Iturralde
(1997, p. 81), em artigo publicado pela Revista Alteridades, no México, afirma que:
Los movimientos indígenas vienen planteando de una manera cresciente el
reconocimiento, vigência y privilégios de un derecho proprio que regule la vida
social indígena. Este reclamo es un médio para oponerse a un orden normativo que
no reconece la diversidad y que penaliza la prácticas que la constituyen y se funda
em la idea de que el derecho es una pieza clava en la estrategia del Estado para
dissolver las particularidades de los pueblos y assegurar las condiciones que hacen
posible el ejercicio de la hegemonia. 5
4

“Por exemplo, o hortigazo, o banho, os chicotazos, as punições físicas em geral, são torturados? Em que
contexto e em que condições? Existem outras sanções que a justiça comum aplica e que, do ponto de vista da
justiça indígena, são ainda mais violentas? Por exemplo, a pena de prisão perpétua ou prisão por muitos anos?”
(tradução nossa).
5
“Os movimentos indígenas vêm aumentando de maneira crescente o reconhecimento, a vigilância e os
privilégios de um direito que regula a vida social indígena. Esta reivindicação é um meio de se opor a uma
ordem normativa que não reconhece a diversidade e que penaliza as práticas que a constituem e se baseia na
ideia de que o direito é um elemento-chave na estratégia do Estado para dissolver as particularidades dos povos.
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Sara Araújo (2016) explica como o sistema jurídico implantado num país
desconsiderando as particularidades locais pode ser um instrumento de dominação dos países
ditos “civilizados” e que a “monocultura jurídica despreza os direitos locais e o universo
jurídico que regem formas de produtividade não capitalistas e classificam como irrelevantes,
locais, improdutivas, inferiores e primitivas as formulações jurídicas não modernas”
(ARAÚJO, 2016, p. 93).

Referindo-se aos processos de profundas reformas constitucionais que ocorreram no
Equador e na Bolívia, Boaventura de Sousa Santos afirma podermos encontrar aí
embriões de transformação paradigmática do Estado moderno. Segundo o autor, não
se trata apenas do reconhecimento da diversidade cultural ou de um expediente que
permita às comunidades locais e remotas resolverem pequenos conflitos no seu
interior e garantir a paz social que o Estado não consegue por falta de meios
materiais e humanos, mas de conceber a justiça indígena como parte importante de
um projeto político de vocação descolonizadora e anticapitalista, uma segunda
independência que rompa com os vínculos eurocêntricos que condicionaram os
processos de desenvolvimento nos últimos 200 anos. (ARAÚJO, 2016, p. 96)

É pertinente a reflexão que Magalhães (2012) levanta sobre a pretensa
superioridade dos institutos europeus, utilizando-se dos pronomes “nós” e “eles” para melhor
compreensão sobre o tema.

O que é europeu é universal, a única filosofia existente é a europeia. As outras
formas de compreensão do mundo e da vida são conhecimentos primitivos não
complexos ou com menor grau de complexidade, sem sustentação científica.
[...]
Na invasão da “América”, o dispositivo moderno se manifesta pela primeira vez na
sua radicalidade: o não reconhecimento do outro como pessoa; o não
reconhecimento no outro; a lógica nós x eles. No momento em que começa a
construção de uma identidade europeia, espanhola e cristã sobre o outro diferente,
não compreendido, menos gente, menos humano ou não humano. Milhões de
pessoas, habitantes originários desta terra que passará a ser chamada de “América”
são assassinados, escravizados e torturados. Importante lembrar como funciona o
dispositivo narcisista de construção da identidade nacional: “sou nacional, sou
europeu e espanhol porque sou católico, porque compartilho uma identidade
fundada em valores comuns, em uma moral e uma ética compartilhada pelos
nacionais iguais a mim”. Sou nacional, sou europeu e espanhol porque sou mais do
que o outro diferente, o selvagem indígena, o africano que não é humano ou o outro
árabe, muçulmano ou judeu, infiéis. Muito ilustrativo deste momento de construção
de identidade é o debate entre Frei Bartolomeu de Las Casas e o Professor Juan
Ginés de Sepulveda. Las Casas, horrorizado com as brutalidades cometidas pelo
invasor europeu nas Américas denuncia ao Papa e ao Rei, que acatam sua
reivindicação. Las Casas defendia que este outro (“eles”) era como “nós”. Las
Casas começava a desenvolver uma ideia de um grande “nós”: o indígena,
diferente, incompreendido era também pessoa, tinha alma como “nós”.
(MAGALHÃES, 2012, p. 26-27, grifo nosso)

e assegurar as condições que possibilitam o exercício da hegemonia” (tradução nossa).
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Parece ter sido introduzido no consciente coletivo que ou os indígenas se integram
e vivem de acordo com nossas instituições ou que vivam afastados sem nenhum apoio do
Estado, como se inexistissem, pois suas tradições, sua cultura e sua organização social não
interessam ao Estado. Mas a jurisdição indígena é ancestral, não é uma forma alternativa de
solução de conflitos, tampouco clandestina. Em vista disso, não tem que estar à margem ou
oculta das instituições estatais como se fosse ilegal, pelo contrário, o Estado tem o dever de
reconhecer a existência e a legitimidade, tal qual a jurisdição estatal. Como pontua Sousa
Santos (2012, p. 22):

Cuando hablamos de justicia indígena no estamos refiriéndonos a un método
alternativo de resolución de litigios como son los casos de arbitraje, conciliaciones,
jueces de paz, justicia comunitaria. Estamos ante una justicia ancestral de pueblos
originarios anclada en todo un sistema de territorios, de autogobierno, de
cosmovisiones propias. Tiene una historia muy larga y una memoria igualmente
bastante prolongada, constituida por mucho sufrimiento pero también por
muchísima resistencia hasta el presente.6

No mesmo sentido, Souza Filho (2012, p. 42, grifo nosso) afirma que:

Muitos povos sucumbiram irremediavelmente neste processo, outros permanecem
até hoje, humilhados muitas vezes, envergonhados de sua situação ou dissimulados,
como se vivessem em permanente clandestinidade cultural. Os que conseguiram
sobreviver até este final de século XX começam a recuperar o orgulho de povo, falar
a língua em praça pública e o que é mais importante, reivindicar direitos, entre
outros o de aplicar o próprio Direito.

Ressalte-se que, inevitavelmente, em alguns momentos, as decisões das
comunidades indígenas chegarão ao conhecimento dos órgãos de jurisdição estatal. Esse
choque entre as jurisdições deverá ser resolvido pelo Estado e este deverá considerar a
diversidade e a pluralidade cultural.
Prova-se no decorrer do trabalho que existem no Brasil jurisdições indígenas
bem-delineadas, quer o Estado reconheça ou não.

2.4

6

Da jurisdição indígena no ordenamento jurídico brasileiro

“Quando falamos de justiça indígena, não estamos nos referindo a um método alternativo de solução de
controvérsias, como arbitragem, conciliação, justiças de paz, justiça comunitária. Estamos diante de uma justiça
ancestral dos povos nativos ancorada em todo um sistema de territórios, de autogoverno, de suas próprias visões
de mundo. Tem uma história muito longa e uma memória igualmente longa, constituída de muito sofrimento,
mas também de muita resistência ao presente” (tradução nossa).
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Apesar de existir pouca doutrina sobre o tema, a maioria dos autores admitem a
jurisdição indígena no ordenamento jurídico nacional com base no art. 231 da CF/88 que
prevê que “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” (BRASIL, 1988). Para essa
doutrina, o respeito à organização social indígena passa pelo reconhecimento da legitimidade
da jurisdição indígena. Como ressalta Villares (2014, p. 23):

Pode-se afirmar que a Constituição Federal de 1988, ao reconhecer as formas de
organização, acolheu no ordenamento jurídico brasileiro a coexistência de outros
sistemas jurídicos, inclusive os sistemas jurídicos penais indígenas, suas autoridades
e procedimentos. Com isso, as condutas internas às populações podem ter sua
resolução em normas da própria comunidade.

Silveira (2010, p. 47) ressalta que “nessa toada se revela também incontestável
que os povos indígenas mantêm uma jurisdição própria, com sistema de julgamento e decisão
segundo regras conhecidas e respeitadas pelo grupo, podendo chamar isto de pluralismo
etnojurídico ou jusdiversidade”.
Com base no art. 231 da CF/88 (BRASIL, 1988) e nos arts. 8º e 9º da Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1989), que trouxe uma mudança de
paradigma no reconhecimento dos direitos indígenas, crê-se legítima a jurisdição indígena no
Brasil. A Convenção 169 da OIT é o acordo internacional mais conhecido sobre o tema e um
avanço fundamental para o reconhecimento e a proteção dos direitos indígenas,
principalmente o direito de assumir suas próprias instituições e formas de vida.
O art. 8º da Convenção 169 prevê que:

1- Na aplicação da legislação nacional aos povos interessados, seus costumes ou leis
consuetudinárias deverão ser levados na devida consideração.
2- Esses povos terão o direito de manter seus costumes e instituições, desde que não
sejam incompatíveis com os direitos fundamentais previstos no sistema jurídico
nacional e com direitos humanos internacionais reconhecidos. Sempre que
necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para a solução de conflitos que
possam ocorrer na aplicação desse princípio.
3- A aplicação dos parágrafos 1º e 2º deste artigo não impedirá que membros desses
povos exercitem os direitos assegurados a todos os cidadãos e assumam as
obrigações correspondentes. (OIT, 1989)

O art. 9º da referida convenção prevê expressamente a possibilidade de se admitir
a jurisdição indígena.
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Desde que sejam compatíveis com o sistema jurídico nacional e com direitos
humanos internacionalmente reconhecidos, os métodos tradicionalmente adotados
por esses povos para lidar com delitos cometidos por seus membros deverão ser
respeitados.
1- Os costumes desses povos, sobre matérias penais, deverão ser levados em
consideração pelas autoridades e tribunais no processo que julgarem esses casos.
(OIT, 1989)

A Organização Internacional do Trabalho, por meio da Convenção 169, garante às
comunidades indígenas em geral a permissão de aplicar o direito indígena. Assim, os
dispositivos acima resguardam a tais comunidades a possibilidade de aplicar o que
compreendem como melhor sanção para aqueles que violarem regras preestabelecidas na
comunidade. Situações vistas como graves e atinentes ao direito público, como homicídios,
roubos, lesões corporais, serão resolvidas pela comunidade local sem ser necessário recorrer
ao direito penal brasileiro. O que constitui uma garantia de viés internacional e consolidado
em diversos países que reconhecem esse direito como legítimo por essas comunidades.
Entretanto, esse direito encontra ainda assombramento em alguns setores brasileiros,
especialmente aos próprios atores jurídicos (juízes, promotores, delegados, advogados). Como
ressaltam Bruzaca e Sousa (2015, p. 168):

Em relação às instituições do Sistema de Justiça, essas nem sempre respondem
satisfatoriamente às reivindicações das referidas comunidades, tendo em vista a
predominância de um pensamento jurídico formal, dogmático, geral e universal,
propício ao modelo de desenvolvimento vigente, prejudicando uma evolução na
tutela de direitos sociais e coletivos.

Sobre os sistemas jurídicos indígenas arremata Villares (2014, p. 23) que “o
reconhecimento dos sistemas jurídicos dos povos indígenas e suas autoridades não é uma
concessão do direito estatal. Trata-se do reconhecimento pelo Estado de que o
desenvolvimento da sociedade inclui os povos indígenas”.
No entanto, a questão da legitimidade da jurisdição indígena é um dos temas mais
controversos na doutrina e na jurisprudência pátria no que diz respeito ao direito indígena.
Como exemplo, trazemos à baila o entendimento contrário de Thais Luiza Colaço (2010), que
não reconhece tal jurisdição no Brasil sem alteração na CF/88:

Apesar do Art. 231 da Constituição Brasileira de 1988, referir-se ao respeito à
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições indígenas, ainda não
reconhece legitimamente o direito consuetudinário indígena dos diversos grupos
étnicos brasileiros, sendo insuficiente para fundamentar as bases de um pluralismo
jurídico respeitável pelo estado, pois não faz referência ao direito e à jurisdição
indígena. (COLAÇO, 2010, p. 89)
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A autora propõe em seu estudo uma reforma constitucional nos seguintes termos:

Garantir o reconhecimento desta pluralidade jurídica legalmente perante a
constituição por meio de uma emenda constitucional, com a criação de uma
legislação complementar, que deverá determinar os mecanismos de coordenação,
cooperação e complementação entre estas jurisdições, elaborada por uma comissão
composta por antropólogos, juristas e a maioria por representantes dos diversos
povos indígenas que vivem em território brasileiro, que normatize a sua
operacionalização.
[...]
Reconhecer a jurisdição indígena em igualdade hierárquica com a justiça ordinária,
possibilitando que a mesma seja exercida por suas autoridades, aplicando seus
princípios, valores, normas e procedimentos, proibindo o duplo julgamento, pela
jurisdição indígena e pela jurisdição ordinária da mesma infração. 89
[...]
Na aplicação da legislação nacional aos povos interessados, seus costumes ou leis
consuetudinárias deverão ser levados na devida consideração. (COLAÇO, 2010, p. 90)

Demonstra-se a seguir parte do resultado da pesquisa realizada em Roraima com o
fim de trazer à tona a reflexão sobre a existência da jurisdição indígena no Brasil.

2.5

Estudo de casos

Os casos e as entrevistas aqui apresentados fazem parte do trabalho de campo
realizado no Estado de Roraima. Fica evidente a jurisdição indígena naquele local. Busca-se
refletir sobre o tema, pois, como já afirmado, independentemente do Estado, as comunidades
indígenas continuarão praticando suas regras de condutas em suas terras.

2.5.1 Caso 1: Adoção de duas crianças por Davi Yanomami

Em entrevista com o promotor de justiça Márcio Silva, ele relata casos de adoções
que estudou ou os quais vivenciou como representante do Ministério Público. A adoção de
duas crianças por Davi Yanomami foi estudada pelo entrevistado como marco teórico de sua
dissertação de mestrado e, em sua opinião, fora realizada com base no sistema de justiça
Yanomami, portanto, não haveria necessidade de outro processo na justiça comum nacional.
Perguntado se a adoção das duas crianças estaria relacionada a um possível
infanticídio que o adotante estaria tentando evitar, ele disse que não. As crianças adotadas por
Davi eram órfãs. No entanto, explicou que o que chamamos de infanticídio, na verdade, para
as comunidades indígenas que o praticam, não o é, pois para eles a criança ainda não nasceu.
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O conceito de vida seria distinto: a vida da criança inicia após a mãe a acolher no braço e
amamentá-la. Este assunto será tratado no próximo capítulo.

2.5.2 Caso 2: Adoção na comunidade Ingaricó

Relata o promotor de justiça Márcio Silva que chegou à sua promotoria um
processo de adoção sobre o qual deveria se manifestar tendo como adotante um casal Ingaricó
e adotada uma criança órfã Ingaricó. Antes de se manifestar, o promotor considerou coerente
chamar os adotantes na promotoria de Justiça para ouvi-los a respeito da adoção.
Relataram os adotantes que a adoção já havia ocorrido dentro da comunidade
Ingaricó segundo os procedimentos, qual seja, tudo fora conduzido por uma autoridade
intitulada como Pokenaki, autoridade máxima entre os Ingaricós, guardião de toda cultura.
Referida autoridade fez uma espécie de batismo: lavou os rostos, as mãos e os pés dos pais
adotantes e depois o rosto, as mãos e os pés da criança a ser adotada. Segundo eles, essa água
compartilhada transforma a criança em filha do casal. A comunidade Ingaricó, após o rito,
passou a reconhecer a criança como filha dos adotantes.
Após reduzir a termo o depoimento dos adotantes, o entrevistado se manifestou no
processo judicial do Estado para que este fosse extinto. Para o entrevistado, conduzir o
processo judicial seria reproduzir o que já havia ocorrido na comunidade. Portanto, requereu a
declaração de validade do procedimento feito na comunidade Ingaricó. Fundamentou-se na
Convenção 169 (OIT, 1989) e no art. 28, §6º, inciso I, do Estatuto da Criança e Adolescente
que prevê o seguinte:
§ 6o Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de
comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório:
I - que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus
costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam
incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela
Constituição Federal. (BRASIL, 2009, grifo nosso)

De acordo com o entrevistado, a palavra instituição prevista no ECA refere-se a
instituições jurídicas.
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2.5.3 Caso 3: Homicídio praticado por Nival Laimar Dutra

Na Comunidade Indígena Pedra Preta II, em janeiro de 2007, aconteceu um
homicídio praticado por um menor contra seu tio. Tomamos conhecimento do referido crime
após análise dos autos de n. 0045.09.002974-0.
Consta nos autos que Nival, à época menor de idade, desferiu facada em seu tio,
conhecido como Alonso, na Comunidade Indígena Pedra Preta II, levando-o a óbito no dia 10
de janeiro de 2007. No dia 30 de janeiro do mesmo ano, o pai do menor, Edvaldo Vicente
Dutra, procurou o Ministério Público Federal relatando que não aceitaria que seu filho fosse
submetido às leis indígenas dos Tuxauas do Centro Indigenista de Roraima, pois desconhecia
a lei da comunidade pela qual seu filho seria julgado. É importante dizer que o menor não
seria julgado de acordo com as regras da Comunidade Indígena Pedra Preta II.
Comprovou-se que no dia 12 de janeiro de 2007 houve um julgamento pelas
comunidades indígenas, contudo, o pai do menor não concordou com o que restou decidido
pelos Tuxauas, pois a pena aplicada foi de banimento para a comunidade Maturuca. Na
verdade, deveria ser uma pena de acordo com os costumes da sua comunidade, qual seja,
cumprimento da pena junto a um dos postos da FUNAI. Por essa razão, o caso foi relatado
para o Ministério Público Federal.
Ocorre que no dia 27 de agosto de 2008 houve um novo julgamento pelas
autoridades indígenas locais no qual ficou decidido que o menor cumpriria a pena perante um
dos Postos da FUNAI localizados na Raposa Serra do Sol durante tempo suficiente para que
pudesse se ajustar perante a lei e os costumes indígenas. A visita de familiares era permitida.
Um dos tuxauas que participaram do último julgamento explicou que “a intenção
das lideranças não é impor nenhuma punição cruel e, sim, a de ajustar o comportamento de
seus integrantes segundo a moral e os costumes indígenas” .O pai do menor consentiu com o
último julgamento indígena, entretanto não procurou o Ministério Público Federal para lhes
informar.
Após anos de diligência, o processo continuou perante a Justiça do Estado, ora se
encontrava na Polícia Federal, ora no Ministério Público Federal, ou ainda no Ministério
Público Estadual, pois discutia-se sua competência para o julgamento. O último andamento
que temos no processo data de 3 de março de 2010, época em que o juiz Estadual determinou
a intimação do menor para audiência.
Sem entrar no mérito da legitimidade ou não da jurisdição indígena, é importante
constar para reflexão um dos despachos da Delegada de Polícia Federal:
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Foi realizada diligência na TIRSS por equipe de policiais federais, no dia 27/08/08,
mais precisamente o Posto de Placas da FUNAI, oportunidade em que foram
ouvidas diversas lideranças indígenas envolvidas na presente investigação. Tal
empreendimento só foi viabilizado pelo empenho do servidor da FUNAI, de nome
GILBERTO, lotado no local há mais de oito anos, que conseguiu trazer alguns dos
indígenas até aquele Posto, propiciando o andamento das investigações. Frise-se que
na viagem até aquela localidade a equipe policial percorreu mais de cento e oitenta
quilômetros em estrada de terra, que se encontra em péssimo estado de conservação.
O servidor, para poder trazer os indígenas da Comunidade Pedra Preta I e II, ainda
percorreu outros duzentos quilômetros. Isso sem falar dos indígenas que passaram
um dia todo em um barco, transpondo cinco cachoeiras, nas quais o barco tem que
ser retirado da água e carregado nas costas por terra para prosseguir viagem.

No dia 21 de outubro de 2008, fora juntado nos autos ofício do procurador da
FUNAI relatando a mesma dificuldade de trazer os indígenas para a audiência “tendo em vista
a indisponibilidade de transporte para a locomoção, em tempo hábil, considerando que a área
é de difícil acesso, só podendo ser realizado em aeronave fretada” .Acerca disso, é importante
destacar que o aparelho estatal (Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia) teve
conhecimento e contou com documentos suficientes nos autos que comprovavam que o menor
Nival fora condenado pelas comunidades indígenas locais de acordo com seus costumes.
Ainda assim, deu continuidade buscando aplicar ao caso a jurisdição do Estado.

2.5.4 Caso 4: Estupro de vulnerável

Em diversas comunidades indígenas, o rito de passagem de menina para mulher
ocorre após a menarca, ou seja, a primeira menstruação. É comum se deparar com um
indígena que esteja morando ou que tenha filhos com uma menor de 14 anos, fato que é
considerado estupro de vulnerável na nossa legislação.
No caso em estudo, um homem de 27 anos vivia em união estável com uma
adolescente de 12 anos que estava grávida de 5 meses. A notícia chegou às autoridades
competentes, e o maior foi denunciado por estupro de vulnerável.
No parecer da Advocacia-Geral da União, o representante legal pediu a absolvição
sumária alegando o que segue:
Na ótica dos usos e costumes das etnias Wapichana7 e Macuxi8, no que concerne ao
início da atividade sexual de seus membros, em particular em relação ao gênero
7

Além do vale do rio Uraricoera, os Wapichana ocupam tradicionalmente o vale do rio Tacutu, ao lado dos
Macuxi, os quais habitam também a região de serras mais a leste de Roraima. Atualmente, os Wapichana somam
uma população de cerca de 13 mil indivíduos, habitando o interflúvio dos rios Branco e Rupununi, na fronteira
entre o Brasil e a Guiana, e constituem a maior população de falantes de Aruak no norte-amazônico. São da
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feminino, denotam, por critérios eminentemente culturais, como de fundamental
importância a ocorrência da menarca, não importando a idade em que ocorra, para
que a menina, até então havida como criança, passe à condição de mulher, sem as
interfases da puberdade, da adolescência e da maioridade, com o direito, inclusive,
de dar início à atividade sexual e sendo, por essa concessão cultural, desde então,
estimulada, quer pelo núcleo familiar originário, quer pelos demais comunheiros,
que a recém-debutante à condição de mulher constitua ente familiar distinto do
originário, posto que, na visão cultural das etnias Wapichana e Macuxi, a
maturidade sexual das meninas decorre da maturidade biológica, explicitamente
demonstrada através da menstruação, sob o binômio de que sendo biologicamente
capazes de reproduzir e, em decorrência da capacidade reprodutiva, estão aptas à
constituição de ente familiar distinto dos originários, portanto, passam a ser senhoras
de suas vidas e responsáveis pelos atos decorrentes desta condição, que se pode
assim dizer e contextualizá-la no âmbito do presente certame judicial, como “status”
advindo da “maioridade biológica” com as implicações e as consequências culturais
diretamente decorrentes do rito de passagem do ser menina para o ser mulher.

Comprovou-se que a prática sexual era consentida pela adolescente e que a
família autorizava o relacionamento bem como as comunidades indígenas consideravam o
fato natural. No laudo antropológico, fundamental no nosso entendimento para processos
como esse, o perito esclarece o seguinte:

Na cultura tradicional dos índios Macuxi, e de tantas outras da região,
diferentemente da nossa, uma índia é considerada adulta logo após a primeira
menstruação e, portanto, podendo exercer todos os seus papéis femininos, inclusive
da maternidade. Nesse contexto, a entrada na fase adulta era mais evidente do que na
nossa sociedade e marcada por rituais de passagem, forma de tornar pública essa
condição dentro do grupo.

Conclui o perito que:

Podemos concluir ressaltando a necessidade dos operadores do direito ponderarem
diante de objetos fáticos que não podem ser julgados exclusivamente à luz do nosso
ordenamento jurídico. É preciso ressaltar que a noção de vulnerabilidade de menor,
situação de risco e sistema de parentesco, a exemplo, em determinadas situações,
tem uma lógica diferente da nossa quando se trata de grupos indígenas.
[...]
No ilícito de estupro de vulnerável, conforme dispõe o art. 217ª da Lei n. 12.015 de
07 de agosto de 2009, o legislador entendeu que a tutela penal no campo sexual
estende-se às pessoas incapazes de externar seu consentimento racional e de forma
segura e nesses casos o menor de 14 anos está incluso (NUCCI, 2009). O ato sexual
praticado, portanto, com menor de 14 anos, mesmo que seja uma relação consentido,
família linguística Aruak. (POVOS INDÍGENAS NO BRASIL, 2008)
8
Habitantes de uma região de fronteira, os Macuxi vêm enfrentando desde o século XVIII situações adversas em
razão da ocupação não indígena na região, marcadas primeiramente por aldeamentos e migrações forçadas,
depois pelo avanço de frentes extrativistas e pecuaristas e, mais recentemente, a incidência de garimpeiros e a
proliferação de grileiros em suas terras. Protagonizaram nas últimas décadas, juntamente com outros povos da
região, uma luta incessante pela homologação da TI Raposa Serra do Sol, ocorrida em 2005, e posteriormente
pela desintrusão dos ocupantes não índios, finalmente resolvida com o julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal em 2009, que confirmou a homologação e a retirada dos ocupantes não índios. Podem ser encontrados
em Roraima, na Guiana e na Venezuela. Sua população é de 33.603 no Brasil. São da família linguística Karib.
(SANTILLI, 2004)
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é estupro de vulnerável e considerada uma violação forçada. Mas, quais os critérios
que consideramos para estabelecer essa faixa de 14 anos? É evidente que uma jovem
entre 11 e 14 não estaria socializada para exercer determinados papéis numa
sociedade considerada complexa, como a nossa. Por outro lado, nas sociedades mais
simples (incluindo as indígenas), uma jovem é considerada adulta após sua primeira
menstruação e está preparada para exercer o seu papel de mulher. Nesse caso não é a
determinação arbitrária da idade (positivada) que estabelece o que é permitido e não
permitido, mas a lógica cultural do grupo. (FERREIRA, 2015)

Houve absolvição, mas o Ministério Público recorreu da decisão.

2.5.5 Caso 5: Violência doméstica

Este tópico trata de processo criminal interposto contra o marido da vítima por
este ter praticado lesão corporal contra a esposa, qual seja, um soco no olho, no dia 9 de julho
de 2015. Após o ocorrido, a vítima procurou imediatamente a polícia e foi realizado o exame
de corpo delito e colhido seu depoimento.
O Ministério Público ofereceu a denúncia e em juízo, no dia 11 de abril de 2016, a
vítima retratou afirmando que não houve nenhum tipo de agressão física, mas uma discussão
entre o casal. Afirmou que procurou a polícia por estar nervosa e que foram colocadas
palavras em sua boca e não havia dito o que estava escrito. Explicou que ainda moravam
juntos e a convivência era agradável.
O Ministério Público requereu a condenação, mas houve absolvição do indígena
denunciado por dúvida na autoria do delito. O Ministério Público apelou, alegando que
estavam nítidas as provas nos autos.
Em segundo grau, o parecer do Ministério Público foi para manutenção da
absolvição, ou seja, pelo desprovimento do recurso. O Tribunal de Justiça manteve a
absolvição no dia 28 de março de 2017.
Para a presente pesquisa e para reflexão, é importante ressaltar que somente em
juízo há informação que denunciado e suposta vítima seriam indígenas. De fato, não há
nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do delito de lesão corporal, como ressaltou
diversas vezes o promotor de justiça. No entanto, é provável que os outros atores que
funcionaram no processo foram sensíveis a duas situações: ou naquela comunidade indígena
agressão do marido contra a esposa não viola regra de conduta ou, se viola, o agressor foi
condenado pela comunidade local, pois do fato até o julgamento da apelação se passaram
mais de dois anos.
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2.5.6 Caso 6: Estupro de vulnerável e condenação de 21 anos e 10 meses de reclusão

O denunciado indígena fora condenado a uma pena de 21 anos e 10 meses de
reclusão por ter mantido relações sexuais com sua sobrinha de 12 anos. A família da
adolescente soube somente após a menor ficar grávida do tio.
Em depoimento, a menor diz que todos os envolvidos, seus pais, sua tia (esposa
do acusado) e demais familiares não ficaram revoltados com o ocorrido. Ficou acordado que o
tio (denunciado) e esposa ficariam com a criança após o nascimento. A adolescente é índia da
etnia Macuxi, e o denunciado pertence à Comunidade Indígena do Anaí, República da
Guiana, apesar de morar no Brasil há 10 anos e ter registro neste país.
Narra a denúncia que os fatos ocorreram em 2010 e a prisão preventiva foi
decretada em agosto de 2012 e cumprida em setembro de 2012. Em depoimento, o acusado
afirma que ele e sua esposa estavam com a criança, cuidando e a tratando como filha; sua
sobrinha (vítima nos autos) estava vivendo na Raposa Serra do Sol com outros parentes.
Não houve participação da FUNAI tampouco da Advocacia-Geral da União no
processo, assim como não houve pedido de realização de laudo antropológico. Após
instrução, o indígena foi condenado a uma pena de 21 anos e 10 meses. Em recurso, o
Tribunal de Justiça manteve a condenação.
Cabe nesse momento uma reflexão acerca do desfecho dado ao processo. Até que
ponto nossa cultura pode impor uma condenação criminal alta para um fato que os próprios
envolvidos não consideram crime na comunidade em que vivem?

2.5.7 Caso 7: Homicídio praticado por Denilson

Na comunidade indígena do Manoá, terra indígena Manoá/Pium, no município de
Bonfim-RR, após homicídio de um indígena, cometido por outro indígena – ou seja, acusado
e vítima indígenas –, reuniram-se os povos Tuxauas e membros do conselho da comunidade
indígena do Manoá, no dia 20 de junho de 2009, para deliberarem sobre eventual punição do
acusado. Após oitiva do indígena, de seus pais e outras pessoas, aplicaram diversas sanções ao
acusado, entre as quais a construção de uma casa para a esposa da vítima e a proibição de se
ausentar da comunidade do Manoá sem permissão dos Tuxauas (RORAIMA, 2010).
No entanto, no dia 6 de abril de 2009, as lideranças indígenas, Tuxauas de várias
comunidades, agravaram as sanções do acusado para as seguintes:
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O índio deverá sair da comunidade do Manoá e cumprir pena na Região do Wai Wai
por mais 5 (cinco) anos com possibilidade de redução conforme seu comportamento;
Cumprir o Regimento Interno do Povo Wai Wai, respeitando a convivência, o
costume, a tradição e moradia junto ao povo Wai Wai;
Participar de trabalho comunitário;
Participar de reuniões e demais eventos desenvolvidos pela comunidade;
Não comercializar nenhum tipo de produto, peixe ou coisas existentes na
comunidade sem a permissão da comunidade juntamente com o Tuxaua;
Não desautorizar o Tuxaua, cometendo coisas às escondidas sem conhecimento do
Tuxaua;
Ter terra para trabalhar, sempre com conhecimento e na companhia do Tuxaua;
Aprender a cultura e a língua Wai Wai;
Caso haja o descumprimento, será feita outra reunião para nova decisão
(RORAIMA, 2010).

No procedimento indígena, ficou ressaltado “que todo o procedimento
supramencionado foi realizado sem mencionar em momento algum a legislação estatal, tendo
apenas como norte a autoridade que seus usos e costumes lhe conferem” (RORAIMA, 2010).
Após referida decisão, o Ministério Público Estadual interpôs ação penal contra o acusado de
homicídio e o Juízo de Primeiro Grau de Bonfim-RR, ponderando os fatos “deixou de
apreciar o mérito da denúncia do Órgão Ministerial, representante do Estado, para declarar a
ausência in casu do direito de punir estatal, em face do julgamento do fato por comunidade
indígena” (RORAIMA, 2010).
O Ministério Público Estadual interpôs apelação contra a referida decisão
deixando evidente seu descontentamento com a posição adotada pela sentença que reconheceu
a validade da aplicação do direito indígena. No entanto, o recurso proposto pelo Ministério
Público foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça de Roraima.
A Advocacia-Geral da União, nas contrarrazões apresentadas, pleiteou a
manutenção da sentença recorrida:
Dentre outros fundamentos, cita a Declaração das Nações Unidas nos seguintes
termos “convencida de que o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas
fomentará relações harmoniosas e de cooperação entre eles e os Estados, baseadas
nos princípios da justiça, da democracia, do respeito aos direitos humanos, da não
discriminação e da boa-fé, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos
Povos indígenas assevera que eles são iguais a todos os demais povos,
reconhecendo-lhes o direito de serem diferentes, de se considerarem diferentes e de
serem respeitados como tais, haja vista que, assim como todos os outros, contribuem
para a diversidade e a riqueza das civilizações e cultura, que constituem patrimônio
comum da humanidade. (RORAIMA, 2010)

A Procuradoria de Justiça também manifestou em seu parecer pela manutenção
integral da sentença apelada:
[...] não se discute aqui o crime, mas o direito à diferença e o respeito a uma decisão
comunitária diante do direito de punir do Estado. No seu valioso parecer para todos
que se debruçam sobre o tema, o Procurador de Justiça, Dr. Edson Damas da
Silveira, esclarece “não por desconhecimento, mas com certa timidez e insegurança
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no domínio desse novo linguajar jurídico é que os “operadores do direito” locais
deixam de manejar particularmente os arts. 215, 216 e 231 da Constituição de 1988,
para justificarem eventuais recepções pelo ordenamento brasileiro de certas decisões
proferidas na jurisdição indígena. Os novos argumentos constitucionais como o
direito à cultura e respeito ao modo de vida daqueles povos não são utilizados nas
raras decisões de recepção em primeira instância da jurisdição indígena.” [...] “o
reconhecimento aos povos indígenas da sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições raramente são lembrados nesses processos de interlegalidades,
deixando transparecer ainda uma enorme dificuldade por parte das autoridades
estaduais em se desfazer do antigo ranço da política oficial integracionista”.
(RORAIMA, 2010)

O acórdão do Tribunal de Justiça de Roraima, na mesma linha, julgou pelo
improvimento do recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença. Ou seja, reconheceu
válida a decisão proferida pela comunidade indígena.

2.6

Entrevistas

Foram concedidas a esta pesquisadora entrevistas que foram fundamentais para se
compreender o contexto dos profissionais que trabalham com maior frequência com processos
que envolvem indígenas e assimilar o conceito de jurisdição indígena.

2.6.1 Entrevista concedida pelo juiz do Estado de Roraima, Dr. Aluísio Ferreira Vieira,
realizada no dia 9 de março de 2018

Em entrevista concedida a esta pesquisadora pelo juiz de Direito do Estado de
Roraima Dr. Aluísio Ferreira Vieira, este narrou casos interessante relacionados à jurisdição
indígena, bem como levantou alguns apontamentos sobre o tema. O juiz organizou um júri em
que eram acusados dois índios e a vítima era um indígena da mesma etnia. Houve a
persecução penal por parte do Estado, afinal, a comunidade indígena não resolveu a questão
internamente. Dessa forma, entende o entrevistado que o Estado tem o dever de agir
subsidiariamente.
No entanto, para tentar dar legitimidade aos atos, dentro da perspectiva de
aproximação cultural, o magistrado buscou se aproximar dos indígenas da comunidade para
que o júri fosse lá realizado. Houve diversas consultas e diálogos, sendo que o magistrado
chegou a ir em menos de um ano mais de dez vezes à comunidade indígena para tratativas
com as lideranças locais sobre o júri. Foi explicado que os acusados, se condenados, iriam
para a penitenciária, e, questionado sobre a importância de levar a estrutura do Estado para
dentro da comunidade, o juiz foi categórico: é importante que os indígenas conheçam como

32

funciona a Justiça dos não índios para serem mais criteriosos quando decidirem deixar um
fato sem solução e legitimar a jurisdição estatal.
Após um ano de tratativas, aproximadamente, o júri foi realizado. A principal
diferença apontada para o magistrado em relação aos outros júris que ocorrem no fórum foi o
local, pois ocorreu dentro da comunidade indígena e todos os jurados eram indígenas.
Tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública foram muito combativos
em plenário, o que é comum para nosso sistema judicial. No entanto, tal embate fora visto
como algo impensado pelos indígenas, uma forma brutal de se resolver um conflito. O
resultado do julgamento foi um acusado absolvido e desclassificação para lesão corporal em
relação ao outro.
A principal impressão das lideranças sobre o julgamento foi a certeza que
puderam ter sobre a não aprovação dos índios de um julgamento pelo Estado, pois para eles
nossas soluções de conflitos são ineficazes, já que não há diálogo nem interesse de que se
reestabeleça a paz na comunidade.
Para o magistrado, levar a estrutura judicial do Estado para dentro das
comunidades indígenas é válido, desde que a aproximação seja conversada com as lideranças
das comunidades. Jamais pode ser algo imposto.
As tratativas devem respeitar a forma como os indígenas resolvem seus conflitos,
vale dizer, com diálogo, argumentação e paulatinamente estabelecendo relação de confiança
entre índios e não índios. Independente se o Estado disser que é possível ou não, cada
comunidade indígena possui sua estrutura organizacional e resolve seus conflitos
internamente.
Para o entrevistado, o Estado de Roraima tem a contribuir com o país na questão
indígena no momento em que possui, apesar de poucos, exemplos que concretizem
minimamente o Estado pluriétnico. É de fundamental importância que os atores da justiça
estejam sensibilizados e interessados em conhecer a realidade indígena de cada Estado da
federação.
O magistrado entende que com uma interpretação mínima é possível encontrar
fundamento para a jurisdição indígena na CF/88 (BRASIL, 1988) e na Convenção 169 (OIT,
1989). É necessário um trabalho de formação dos atores jurídicos para que reconheçam o
quão importante é a matéria.
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2.6.2 Entrevista concedida pelo juiz da Justiça Federal, seção Roraima, Dr. Hélder Girão
Barreto, realizada no dia 13 de março de 2018

O entrevistado narra para esta pesquisadora que presidiu o júri que ficou
nacionalmente conhecido como Caso Basílio. Com discrição, diz que não participou
ativamente do desfecho do processo e que, de fato, apenas presidiu o júri. Cabe ressaltar que
referido júri foi paradigmático e citado em diversos livros, por ser o primeiro no país em que a
defesa alega que o acusado não pode ser condenado pela justiça estatal por já ter condenação
segundo as regras daquela comunidade indígena.
Em resumo, sabe-se que as lideranças da comunidade indígena, seguindo os
costumes e as tradições, já haviam julgado o índio Basílio, que cometeu homicídio contra
outro indígena e cumpria pena há mais de 14 anos por esse delito. O acusado foi a júri popular
na Justiça Federal, e os sete acusados o absolveram por entender que o índio já havia sofrido a
punição de acordo com as regras de condutas daquela comunidade indígena específica.
Em sua dissertação de mestrado, hoje transformada em livro, o entrevistado cita o
quesito submetido aos jurados:

3º Quesito: O fato de o acusado ter sido julgado e condenado segundo os costumes
de sua Comunidade Indígena é suficiente para isentá-lo de pena neste julgamento?
Por sete votos, isto é, à unanimidade, os jurados responderam “sim”, reconheceram
uma “causa supralegal de exclusão da culpabilidade”, e o acusado absolvido. Não
houve recurso de ambas as partes, e a sentença transitou em julgado. (BARRETO,
2006, p. 120)

Decorreu outro júri que o entrevistado explica ter sido motivo de reflexão sobre a
necessidade de se ter um olhar mais sensível para os casos de homicídios que envolviam
acusado e vítima indígenas: um homicídio praticado por dois indígenas, sendo a vítima
também indígena, em que a defesa alegava que os dois indígenas não haviam matado
ninguém, e sim o Kanaimé (os indígenas estariam “possuídos” pelo Kanaimé). O magistrado
designou perícia durante o processo em que a antropóloga explicou a entidade do Kanaimé e
como é respeitada e temida em diversas comunidades, como se demonstrará no próximo
capítulo. Os acusados foram condenados por diferença de apenas um voto, sendo que os sete
jurados não eram indígenas.
Também em sua dissertação, o magistrado transcreve de forma sucinta o que seria
a entidade Kanaimé para diversas comunidades indígenas, segundo explicações do
antropólogo Carlos Cirino:
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Segundo o antropólogo Carlos Cirino, dentre todas é “a mais perigosa, podendo
causar morte e infortúnios físicos, sendo a mais presente no imaginário Wapichana.
E continua: “Koch-Grunberg [...], apoiando-se nos seus informantes índios, afirma
que às vezes o Kanaimé colocava uma pele de jaguar e com ela assustava de tal
modo sua vítima que, desesperada, ficava de imediato doente e depois morria”. E
arremata: “atualmente, falar de Kanaimé ainda é um tabu, não só entre os
Wapichana, mas com todos os grupos situados nesta parte da Amazônia Legal.
(BARRETO, 2006, p. 119)

A partir desse fato, o juiz passou a designar, quando se tratava de homicídio de
indígena contra indígena, jurados somente indígenas a fim de garantir maior legitimidade à
decisão do júri. Durante a entrevista, foi perceptível a maneira como o magistrado é sensível
às questões indígenas, especificamente o incomoda o fato de os índios não serem ouvidos
quando algum fato pode interferir na comunidade. Para ele, nós, não índios, usamos o nosso
ponto de vista para dizer o que é relevante ou não para ser levado à comunidade indígena.
Outro exemplo de situação presenciada por ele foi em um processo judicial que
almejava impugnar a construção de uma obra para a passagem de linha de transmissão elétrica
de Roraima. O Ministério Público Federal apontava que a obra passaria dentro de uma
comunidade indígena e que esta não teria sido consultada. O entrevistado ressaltou que a
energia elétrica de Roraima é praticamente toda dependente do Estado da Venezuela.
Em outro processo judicial, o Ministério Público Federal pleiteia à União a
construção de uma escola indígena em uma comunidade isolada. O entrevistado aponta que os
indígenas não teriam sido consultados sobre a construção da escola e assim questionou o
parquet. Ainda que para nossa visão seja importante a construção da referida escola, é
possível que os indígenas dispensem por não querer proximidade com nossa cultura.
Tais exemplos servem para expor a visão de que nós, não índios, determinamos o
que deve ser levado à consulta da comunidade indígena. Para o entrevistado, é um equívoco,
eles sempre deverão ser consultados, inclusive é o que prevê a Convenção 169 (OIT, 1989).
Os índios são independentes, capazes, não são infantis, tampouco atrasados e eles
podem escolher interagir ou não com os não índios. O estudioso ressalta que o isolamento
como vetor fundamental para a preservação das tradições indígenas mascara, por vezes, a
independência dos índios de escolherem seu destino.
Índio não é uma marca e se, eventualmente, um índio resolver não se reconhecer
como indígena mais, tal fato tem que ser respeitado pelo Estado. O isolamento não pode ser
uma imposição, deve ser uma escolha. A interação com os não índios deve ir até onde os
índios quiserem. Assim se respeita a dignidade humana. Isso é alteridade.
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Ao fim da entrevista, o magistrado, quando perguntado, disse que em sua visão o
reconhecimento da jurisdição indígena passa pela relativização do que entendemos ser Direitos
Humanos. Nossa visão europeia sobre Direitos Humanos é limitada, e deve-se introduzir
elementos culturais para interpretá-los. Não se deve impor quais são os Direitos Humanos para os
indígenas, pois isso é mais uma forma de perpetuar a violência contra eles, uma tentativa de fazer
com que eles evoluam. No entanto, índios não precisam evoluir, pois não estão atrasados, estão
em caminhos diferentes. Diferença a ser trabalhada no capítulo a seguir.

2.7

Tratamento jurídico penal do indígena no ordenamento jurídico brasileiro

Até aqui analisou-se a jurisdição indígena aplicada quando um indígena comete
crime contra outro indígena em suas terras, ou outros procedimentos não penais que ocorrem
nas comunidades indígenas para regulamentar a vida destes. Passa-se agora a estudar o
tratamento jurídico penal que recebe o indígena quando comete crime contra um não
indígena. Tratar do referido tema neste trabalho visa demonstrar como o Poder Judiciário e
Ministério Público não estão preparados para tratar de questões indígenas e como o indígena é
invisível no processo penal para as instituições.

2.7.1 Análise do artigo 56 do Estatuto do Índio

O Estatuto do Índio é a Lei n. 6.001/1973 (BRASIL, 1973) que regula a vida
indígena com o propósito de defender e proteger sua cultura e integrá-los, de alguma forma, à
comunhão nacional cumprindo requisitos enumerados em seu art. 2º9. Todavia, a lei não tem
sido implementada como deveria, principalmente quando ocorrem delitos.
9

[…] 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: I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a
sua aplicação; II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão
nacional; III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades
inerentes à sua condição; IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e
subsistência; V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat , proporcionando-lhes ali recursos
para seu desenvolvimento e progresso; VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a
coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes; VII - executar, sempre
que possível mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades
indígenas; VIII - 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; IX - garantir aos índios e
comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendolhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes; X garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face da legislação lhes couberem. […]
(BRASIL, 1973).
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Quando um indígena comete um delito, o tratamento jurídico penal deste é
distinto em razão das peculiaridades de sua cultura. No Brasil, tanto o Código Penal de 1940
como o Estatuto do Índio estabelecem normas como forma de garantir o respeito à diferença
das comunidades indígenas. Apesar de ser um dever jurídico e não apenas moral, é frequente
tais normas serem desconsideradas pelo Estado.
O art. 56 do Estatuto do Índio prevê atenuante da pena aplicada ao indígena não
prevista no Código Penal Brasileiro, a necessidade de realização do laudo antropológico e as
condições para aplicação da pena privativa de liberdade. Prevê o citado artigo que:

[...] Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser
atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do
silvícola.
Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível,
em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de
assistência aos índios mais próximos da habitação do condenado. (BRASIL, 1973)

A jurisprudência, no entanto, tem decidido que o laudo antropológico, documento
que afere o grau de integração do indígena, é dispensável, inviabilizando, assim, a redução da
pena prevista em lei. O desinteresse estatal pelas questões indígenas tem grave reflexo na
seara penal. Raramente as partes sabem que o réu é índio, desconsiderando por completo a
pluralidade cultural e a história do nosso país em relação a eles.
Nolan, Hilgert e Moraes (2013) narram fato que ocorreu no Estado de São Paulo
que exemplifica bem o que vem sendo dito na presente pesquisa:

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi citado, sendo-lhe nomeada a Defensoria
Pública. Esta por sua vez apresentou defesa prévia, mas o recebimento da denúncia
foi mantido. Na 30ª Vara Criminal de São Paulo, correu o devido processo legal
consagrado pela lei vigente brasileira, de maneira que Doriel, em 24 de outubro de
2010, foi condenado por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do
Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime
inicial fechado, bem como lhe foi retirado o direito de apelo em liberdade.
Primário e de bons antecedentes, Doriel permaneceu custodiado em Reginópolis
(SP) durante toda a instrução criminal, detalhe: trata-se de local que dista cerca de
400 quilômetros de onde reside sua mãe.
É relevante notar que em todo o caminho de Doriel exposto, em nenhuma
circunstância foi levantada a questão sobre a sua identidade étnica. A sentença
prolatada pelo juiz da primeira instância sequer cita o fato de Doriel ser indígena.
[...]
Doriel teve a oportunidade de se ver como indígena perante o Estado somente no
momento em que foi concedida ordem de Habeas Corpus impetrado no Tribunal de
Justiça de São Paulo. (NOLAN; HILGERT; MORAES, 2013, p. 52-53, grifo nosso)
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O caso supracitado pelos autores foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, que tão somente reconheceu o direito do indígena de recorrer encarcerado junto a
órgão federal de assistência ao índio:

Acordam, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
seguinte decisão: Concederam em parte à ordem de Habeas Corpus, tão somente
para assegurar ao paciente Doriel Santos do Nascimento Silva, indígena da etnia
Pankaraé, que permaneça, durante o trâmite do recurso de apelação, recolhido junto
a órgão federal de assistência ao índio mais próximo de sua aldeia ou residência,
denegando a impetração quanto ao mais. (SÃO PAULO, 2011)

Como já dito, raramente quem pleiteia a condenação e julga sabe que o acusado é
índio. No entanto, mesmo quando ciente dessa condição, dispensa o laudo antropológico sem
nenhuma fundamentação. Dessa forma, compreende o indígena como minoria invisível e
ainda mais estigmatizada, por se tratar de aplicação do direito penal.
Vitorelli (2016, p. 329) ressalta a importância do laudo afirmando que “o
antropólogo é um tradutor cultural, que buscará demonstrar como a situação problemática se
apresenta aos olhos da cultura da minoria”. Continua o autor:

O trabalho antropológico tem como objetivo orientar o membro do Ministério
Público e o juiz na formação da convicção acerca do papel desempenhado pelas
especificidades culturais em determinada situação que, no contexto penal, é o
cometimento do delito. Os que defendem a obrigatoriedade da confecção do laudo
antropológico afirmam que, para levar em consideração, de modo adequado, os
costumes dos povos indígenas, é necessário que o juiz se apoie em instrumento
técnico capaz de aferir, por meio de pesquisa da organização social, as instituições e
as peculiaridades da respectiva etnia. (VITORELLI, 2016, p. 331)

Para se ter uma ideia das questões que seriam esclarecidas pelo laudo
antropológico, Vitorelli (2016, p. 235) dá exemplos de algumas perguntas:

Qual a repercussão que tem o fato objeto do processo para um grupo étnico ou para
seus componentes? Qual o significado religioso, cultural e social para um
determinado grupo étnico? Ou para o próprio indivíduo? Há algum elemento
inerente à sua cultura e à sua dinâmica cultural que possa ter causado ou contribuído
para o evento? A diversidade cultural, costumes, tradições, crenças, línguas e
organização social restam afetadas nas situações descritas?

Sem o laudo antropológico no processo penal, não há como aferir a culpabilidade
de um indígena, no entanto, a maioria dos juristas o tratam como acessório e dispensável ao
processo, pois, afinal, o senso comum é que, se um indígena comete crime, tem consciência
que viola uma regra estatal. Definitivamente não é assim. Quem se propõe a ser juiz,
promotor de justiça, defensor público ou advogado precisa abandonar preconceitos e o senso
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comum quando estes se esbarram na lei. Nessa esteira, os juízes deveriam estudar mais a
teoria da aplicabilidade dos princípios e das regras. No caso em tela, por exemplo, deveriam
aplicar a regra em sua totalidade (COSTA, 2016), pois requer uma racionalidade
comunicativa “que exige, na aplicação do Direito, uma garantia da coerência lógica interna do
sistema jurídico” (CRUZ; DUARTE, 2013, p. 238).
Para exemplificar o exposto, cita-se jurisprudência dos Tribunais Superiores que
dispensam o laudo antropológico no processo penal:

CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE
ARMA, ÍNDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE
PERÍCIA ANTROPOLÓGICA. DISPENSABILIDADE. RÉU INDÍGENA
INTEGRADO À SOCIEDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DO REGIME DE
SEMILIBERDADE. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6001/73.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. ORDEM
DENEGADA. I- Hipótese em que o paciente, índio Guajajara, foi condenado,
juntamente com outros três corréus, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes,
em associação, e porte ilegal de arma de fogo, pois mantinha plantio de maconha na
reserva indígena Piçarra Preta, do qual era morador. II- Não é indispensável a
realização de perícia antropológica, se evidenciando que o paciente, não
obstante ser índio, está integrado à sociedade e aos costumes da civilização. [...]
VII- Ordem denegada (BRASIL, 2004, grifo nosso)
HABEAS CORPUS, CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA
PRATICADOS POR ÍNDIO. LAUDO ANTROPOLÓGICO. DESNECESSIDADE.
ATENUAÇÃO DA PENA E REGIME DE SEMILIBERDADE.1 Índio condenado
pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de
arma de fogo. É dispensável o exame antropológico destinado a aferir o grau de
integração do paciente na sociedade se o Juiz afirma sua imputabilidade plena com
fundamento na avaliação do grau de escolaridade, da fluência na língua portuguesa e
do nível de liderança exercida na quadrilha, entre outros elementos de convicção.
Precedente.2- Atenuação da pena (art.56 do Estatuto do Índio). Pretensão atendida
na sentença. Prejudicialidade. Regime de semiliberdade previsto no parágrafo único
do artigo 56 da Lei 6001/73. Direito conferido pela simples condição de se tratar de
indígena. Ordem denegada, em parte. (BRASIL, 2005, grifo nosso)

Vê-se que a pesquisa da cultura indígena por meio do laudo antropológico é
dispensada em prol da celeridade e não atende ao estabelecido em lei, a qual prevê que o juiz,
também, deve atender ao grau de integração na sociedade pelo índio acusado. Em relação à
circunstância atenuante prevista no art. 56 do Estatuto, esta é de aplicação obrigatória pelo
magistrado, mas também não é aplicada por eles, em regra. Como acentua Vitorelli (2016,
p. 327), a situação de o índio ter maior ou menor compreensão da cultura circundante “pode
ser considerada apenas para graduar a atenuante, não para servir como argumento para deixar
de aplicá-la. Constatada a condição de índio, a atenuação é obrigatória” (VITORELLI, 2016,
p. 327). O art. 56 também prevê que o local de cumprimento da pena privativa de liberdade
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deve ser “no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximo
da habitação do condenado” (BRASIL, 1973).
Vale dizer que a pena deve ser cumprida na sede da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) mais próxima da comunidade indígena do condenado. Na prática, tal fato raramente
acontece, pois o órgão não está equipado para acautelar índios que cometeram crimes
(VITORELLI, 2016, p. 337). No entanto, como não há esforço do Estado para implementação
da norma prevista no art. 56, seja porque é inviável à FUNAI que desenvolva tal função, seja
porque o índio não pode cumprir pena privativa de liberdade em penitenciárias comuns,
Villares (2014, p. 314) afirma:

A norma contida no art. 56 diz que o índio condenado ao regime de semiliberdade
deve cumprir a pena na comunidade indígena mais próxima da FUNAI. Seria um
total descalabro uma interpretação que levasse ao entendimento de que o órgão
indigenista tivesse papel de vigia e de executor da punição, possuindo
estabelecimento para recolher o índio condenado. O índio deve cumprir a pena numa
espécie de prisão domiciliar, numa restrição à sua liberdade de ir e vir que não inclui
a segregação de seus pares cujos costumes não o condenam por aquele crime.

E continua o autor:

As penas alternativas à prisão não afastam o indivíduo da sociedade, de sua família e
de seu trabalho, possibilitando uma melhor readequação de suas condutas. Contudo,
sua aplicação massificada ainda encontra muita resistência ideológica no seio do
Poder Judiciário e pela falta de estrutura adequada para seu cumprimento e
verificação por parte do Estado. Cabe ao juiz aplicar a pena restritiva de direitos,
substituta à pena de prisão, adequando-a às realidades e à cultura da comunidade
indígena. Poder-se-ia até pensar num futuro na ideia de delegar à própria
comunidade a escolha de qual seria a pena mais adequada ao condenado, tendo em
vista que ela é a beneficiária da restrição de direitos de um dos seus.
[...]
Sem dúvida, a restrição da liberdade não faz parte da maioria das culturas e tradições
indígenas. A prestação de serviços à comunidade, a perda de bens e a limitação de
direitos encontram respaldo nos sistemas jurídicos indígenas e devem ser aplicadas
com maior intensidade. A sensibilidade do aplicador da pena restritiva no caso de
indígenas condenados chega ao seu grau máximo, o que não impossibilita o trabalho,
mas amplia a capacidade do juiz de escutar e criar. (VILLARES, 2014, p. 135, grifo
nosso.)

Nolan, Hilgert e Moraes (2013) demonstram mais uma vez o descaso estatal em
relação ao cumprimento da pena por um indígena, ao relatarem parte do processo de um índio
guarani, da Aldeia de Parelheiros-SP:

É o caso de um indígena guarani, da Aldeia de Parelheiros-SP, idoso, primário, sem
antecedentes, que foi preso por tráfico de drogas às margens de sua aldeia, com
cerca de 20 gramas de maconha e um fio de cocaína, motivo pelo qual ficou preso
no regime fechado durante toda a instrução criminal e depois de condenado,
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inclusive. Nenhum benefício lhe foi concedido, nem mesmo a progressão de regime,
bem como nenhum direito indígena lhe foi aplicado. Sua comunidade, arrasada, mal
se prestou a visitá-lo por força dos constrangimentos em virtude da revista. Foi
tratado em Acórdão como jovem que alicia outros jovens. (NOLAN; HILGERT;
MORAES, 2013, p. 61)

Sobre a aplicação do direito penal para o indígena, Villares (2014, p. 45) afirma que:

O momento de aplicação do Direito Penal impõe ao índio uma legislação e um
sistema repressor (juízes, promotores, delegados de polícia e policiais) que
desconhecem seus costumes e os julga de forma indiferente, como qualquer
cidadão, ou em quase todos os casos com profundo preconceito, sem tomar em
consideração as peculiaridades sobre o conhecimento do significado da lei, os
condicionamentos culturais e o entendimento do caráter ilícito de sua conduta. Falta
a necessária percepção das autoridades de segurança de que grande parte dos crimes
tem como pano de fundo um conflito étnico. Os crimes que mais chocam são
aqueles que envolvem índios como autores e brancos como vítimas. Parece ser tão
evidente o conflito étnico, mas as apurações são levadas para um caminho contrário,
procurando a não elucidação do fato, mas a identidade dos culpados. Perde-se a
necessária compreensão do contexto histórico, dos atos englobados na sucessão de
acontecimentos conflituais, para uma limitada visão de criminalidade.

Logo, os que trabalham com os processos que envolvem indígenas não têm
consciência da importância do conceito de hierarquia dentro da comunidade, da relação
sagrada com o meio ambiente e da terra para eles. Como ensinam Brito e Barbosa (2015,
p. 103): “São nessas terras que as relações familiares são postas em prática”. A falta de
aplicabilidade de legislação existente favorável ao indígena, ou seja, o art. 56 do Estatuto do
Índio, é evidente, seja por omissão do Estado em aplicar políticas públicas para viabilizar o
tratamento distinto, seja por desinteresse dos que trabalham com o processo penal em relação
à matéria, desconsiderando por completo a situação especial do índio no processo penal.

2.8

Tratamento jurídico penal do indígena no Código Penal Brasileiro
O Código Penal de 1940 (BRASIL, 1940) tratou o silvícola como “inadaptado”

em seu artigo 26 que estabelece: “É isento de pena o agente que por doença mental ou
desenvolvimento incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento”. Na própria exposição de motivos do Código Penal, há o esclarecimento de
que a expressão “desenvolvimento mental incompleto ou retardado” abrange os indígenas não
adaptados:
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No seio da Comissão, foi proposto que se falasse de modo genérico, em perturbação
mental; mas a proposta foi rejeitada, argumentando-se, em favor da fórmula
vencedora, que esta era mais compreensiva, pois, com a referência especial ao
‘desenvolvimento mental incompleto ou retardado’, e devendo entender-se como tal
a própria falta de aquisições éticas (pois o termo mental é relativo a todas as
faculdades psíquicas, congênitas ou adquiridas, desde a memória à consciência,
desde a inteligência à vontade, desde o raciocínio ao senso moral), dispensando
alusão expressa aos surdos-mudos e silvícolas inadaptados. (BRASIL, 1940)

Souza Filho (2012, p. 111) tece o seguinte comentário sobre o tratamento
dispensado ao indígena no Código Penal:

Não se pode dizer que não seja ardiloso o Código Penal Brasileiro, ao mesmo tempo
que prega uma peça aos estrangeiros (curiosa preocupação ao se elaborar uma lei
nacional), que não poderão imaginar a existência de índios “infestando” a
civilização, garantem aos “infestadores” um escondido direito, de difícil aplicação e
singularidade inútil. Esta vergonha do Direito Penal brasileiro de 1940 tem a mesma
cor e fundamento da vergonha da lei em relação aos escravos no século XIX, o
temor de mostrar ao mundo a realidade nacional, suas mazelas injustiças e defeitos.
[...]
Está presente neste esconderijo da lei penal a ideia de que os índios acabarão num
futuro próximo, quando encontrarem a alegria de viver na “pacífica, doce, justa e
humana” sociedade dos civilizados, e então o direito penal ser-lhes-á aplicado em
plenitude, e os juristas não se envergonharão mais nos congressos internacionais. É
transparente neste episódio jurídico a ideia etnocêntrica e monista de que o sonho de
todo índio é deixar de sê-lo. É presente a incompreensão dos direitos dos povos
indígenas de continuarem a ser índios ainda que em contato longo e até mesmo
amistoso com a sociedade não índia.

Observa-se que acerca da dispensabilidade do laudo antropológico pelos tribunais
pátrios decorrem diversas consequências, e uma delas é a impossibilidade de se reconhecer no
caso concreto a inimputabilidade penal, como autoriza o Código Penal. Rezende (2010,
p. 215) esclarece sobre o não reconhecimento da inimputabilidade dos indígenas pelos
tribunais do Brasil que:

A jurisprudência brasileira tem negado ao índio o reconhecimento de sua
inimputabilidade, fato que, somado à ausência de outro critério para o seu
tratamento jurídico-penal, que não seja o da individualização da pena, aplicado com
muito timidez, deixa-o em uma situação extremamente difícil, pois acaba por ser
julgado tal qual os demais membros da sociedade, sem que se lhe reconheçam, no
processo, particularidades que não poderiam ser ignoradas.
[...]
A constante negativa da inimputabilidade, por outro lado, bem demonstra a
impropriedade deste critério.

Para ilustrar seu trabalho, Rezende (2010) fez uma minuciosa pesquisa de alguns
julgados. Ele cita como exemplo a apelação 6771 (TJMG, 1978), julgada em Belo Horizonte:

42

A Câmara Criminal da Relação, cujo acórdão foi publicado em 1914, debate a
questão sob o título “responsabilidade criminal do selvagem”. No caso julgado, o
magistrado de primeiro grau impronunciou dois índios acusados de homicídio, ao
argumento de que eles eram absolutamente incapazes da imputação por imbecilidade
nativa. Ao recurso de ofício foi negado provimento. Argumentou o relator: “pelo
simples fato de serem selvagens não se pode concluir que sejam imbecis, porque
nem todo selvagem é imbecil”. Neste mesmo acórdão há um voto vencido em que se
argumenta com o fato de os índios, por não falaram português, não conhecerem a
lei, já que não a puderam ler, não podendo, por isso, ser condenados”. (REZENDE,
2010, p. 45-46)

A indiferença do Estado em relação ao indígena especificamente no âmbito penal
agrava a situação de uma minoria que sempre teve a singularidade cultural desrespeitada. Sem
dúvida, é mais simples homogeneizar o tratamento penal para todos os brasileiros. No entanto, é
uma das formas de extinguir paulatinamente as tradições e as regras das comunidades indígenas.
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3

DOS DIREITOS HUMANOS E DO MULTICULTURALISMO

No capítulo anterior, tratamos da jurisdição indígena, que é uma das formas de
pluralismo jurídico, e, por sua vez, é uma das facetas do Estado multicultural. É esperado que
num Estado com diversas culturas haja choque entre o que significa Direitos Humanos para
cada grupo. Por isso é importante fazer o questionamento: Direitos Humanos para quem? Pois
quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948 foi elaborada, não
havia a preocupação de se responder a tal questão. No contexto social, pós Segunda Guerra
Mundial, no qual crueldades foram praticadas pelos nazistas com fundamento no direito
posto, a única ou principal finalidade da comunidade internacional era “elaborar um meio de
evitar a repetição das barbáries cometidas pelo nazismo” (SANTOS FILHO, 2006, p. 54).
Assim, elaborou-se a Declaração Universal no contexto em que “os temas ligados aos Direitos
Humanos imbricam-se ao interesse de toda comunidade e, por consequência, à ordem
internacional” (SANTOS FILHO, 2006, p. 55).
No entanto, o conceito de Direitos Humanos passou a ser questionado por ser uma
criação exclusivamente ocidental e de um momento histórico e, permite-se dizer, com
aplicação limitada por enxergar “a diferença como uma ameaça” (SEPRIMI, 1997, p. 159).
Há uma aparente contradição, pois na sua origem buscou-se proteger as minorias do ódio,
como bem explica Andrea Seprimi (1997, p. 160):

Mas a crise do universalismo e a valorização da noção de diferença remontam ao
pós-guerra, ao trauma do genocídio judeu. O Ocidente descobria a que ponto podia
chegar o ódio à diferença e a busca pela pureza, entendida como homogeneidade
absoluta. Em seguida, o respeito e a valorização da diferença tornaram-se dimensões
estruturadoras da cultura política, como antídoto contra a eventualidade de um
retorno à barbárie.
[...]
Fundamentada na ideologia da igualdade, a cultura política ocidental enxerga a
diferença como uma ameaça, uma antinomia, arriscando a afundá-la numa crise de
identidade. Deste ponto de vista, o multiculturalismo pode ser considerado como um
revelador da profunda crise – de legitimidade, de eficácia, de perspectiva – que
sacode o paradigma político nas sociedades ocidentais.

Em síntese, o tema tem como centro “a diversidade cultural dos povos e o
princípio da universalização dos direitos humanos fundamentais” (ROSA, 2013, p. 247). Seria
adequado falar em direitos universais se vários grupos não os consideram, como as tradições
islâmicas, budistas, indígenas e tantas outras? Questão semelhante levanta Sousa Santos
(1997, p. 13): “ora, falar de cultura e de religião é falar de diferença, de fronteiras, de
particularismos”. Como poderão os direitos humanos serem uma política simultaneamente
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cultural e global? Para afastar qualquer reflexão sobre o tema, os adeptos da teoria
universalista utilizam como exemplo a circuncisão feminina no Estado Islâmico, o
infanticídio indígena e outras práticas consideradas bárbaras para nossa cultura. É inadequado
tratar essas questões de forma simplista, e aqui, por ora, não se defende nenhum ponto de
vista.
Faz-se necessário um estudo sobre o Estado Islâmico, sobre tradições de alguns
países asiáticos e diversas culturas distintas da nossa para se ter um olhar empático sobre a
cultura do outro, e não é objeto deste trabalho tratar desses temas tão relevantes e complexos.
Sobre o universalismo dos Direitos Humanos, Magalhães (2012, p. 16, 24) propõe uma
reflexão:

Em tudo isto há uma marca comum que identifica a modernidade: a ideia de
uniformização; homogeneização; normalização (que gera hegemonias) e a negação
sistemática da diversidade, o que acontece, inclusive (muitas vezes) com a
percepção de direitos humanos e do direito internacional (neste último caso muito
claro: o direito internacional não é internacional, mas sim europeu. É desta
modernidade fundada sobre a ideia de normalização e uniformização que estou
falando quando afirmo que parece estar chegando ao seu final.
[...]
O discurso religioso, por exemplo, tem sido recorrente para justificar ou amparar as
intervenções norte-americanas em diversos países. Domenico Losurdo nos lembra
que as campanhas militares promovidas pelo Ocidente, que antes tinham como
justificativa a religião, agora invocam os “direitos humanos” como uma religião
civil de nosso tempo, ao mesmo tempo que aprofunda suas raízes na tradição
judaico-cristã.

E sobre a lógica do “nós” versus “eles”, apesar de já ter sido abordado no capítulo
anterior, complementa-se pela coesão com o tema ora abordado:
Primeiro devemos lembrar que o que fundamenta a lógica “nós x eles”, sobre a qual se
constrói a modernidade, é o “fato” de que “eles” não são iguais a “nós”. “Eles” não
têm alma ou são animalizados ou coisificados. Segundo, existe sim um espelho, mas
este espelho é um espelho de narciso: mostra apenas o que queremos enxergar, ou seja,
“nossa” superioridade, “nossa” enorme beleza. Trata-se de um espelho que não revela,
mas encobre. Este é um dispositivo perigoso, pois, quando denunciamos a falta do
espelho, quando afirmamos que este “nós” comete as “selvagerias” ou “barbáries”,
“nós” retruca mostrando o espelho de narciso: “veja, não há nada de mal aqui”, ou
ainda, “o mal que há não é de nossa responsabilidade, a responsabilidade é deles que
recebemos tão bem em nossa terra”. Em parte isto pode ser explicado pela mesma
necessidade de construção de uma identidade nacional imaginada, idealizada,
construída, mas naturalizada. Assim para a “nossa” barbárie sempre existe uma
justificativa. Para a selvageria dos “outros” (“eles”) não há justificativa pelo simples
fato de não entendermos “eles” ou, simplesmente, não enxergarmos “eles” como
pessoas como nós. O europeu que invadia estas terras não compreendia as ações e
organizações sociais dos povos originários e logo, para eles, não existiam as
explicações que foram cuidadosamente construídas para suas ações na sua sociedade
“civilizada”. Há justificativas para “minha” violência e não há justificativas para a
violência do “outro”. Até hoje. (MAGALHÃES, 2012, p. 27-28)
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Vive-se um mundo multicultural, portanto, é ilusório imaginar que o conceito de
direitos humanos é único, como afirma Sousa Santos (1997, p. 19), “é sabido que os direitos
humanos não são universais na sua aplicação”.
No entanto, apesar das críticas feitas acima sobre a universalização, não se
defende neste trabalho a relativização dos direitos humanos, por entender que não há cultura
perfeita, tampouco que não possa haver diálogos entre culturas. Pelo contrário, a existência do
multiculturalismo depende do diálogo cultural, vale dizer, “o reconhecimento de
incompletudes mútuas é condição sine qua non de um diálogo intercultural” (SOUSA
SANTOS, 1997, p. 26).
Sousa Santos (1997, p. 21) propõe a superação do debate entre universalismo
versus relativismo nos seguintes termos:

Trata-se de um debate intrinsicamente falso, cujos conceitos polares são igualmente
prejudiciais para uma concepção emancipatória de direitos humanos. Todas as
culturas são relativas, mas o relativismo cultural enquanto atitude filosófica é
incorreto. Todas as culturas aspiram a preocupações e valores universais, mas o
universalismo cultural, enquanto atitude filosófica, é incorreto. Contra o
universalismo, há que propor diálogos interculturais sobre preocupações
isomórficas. Contra o relativismo, há que desenvolver critérios políticos para
distinguir política progressiva de política conservadora, capacitação de desarme,
emancipação de regulação.

E continua o autor:

[...] é que todas as culturas são incompletas e problemáticas nas suas concepções de
dignidade humana. A incompletude provém da própria existência de uma
pluralidades de culturas, pois, se cada cultura fosse tão completa como se julga,
existiria apenas uma só cultura. (SANTOS, 1997, p. 22)

O reconhecimento da alteridade e do diálogo10 cultural é o caminho para que haja
empatia e compaixão entre os povos. É reconhecer que se defendeu por anos a cultura
europeia como hegemônica e que “imperialismo cultural e epistemicídio são parte da
10

Entende-se, assim como Santos (1997), que há bens que são patrimônio comum da humanidade por estarem
diretamente relacionados como a própria existência de todos os povos, animais e do próprio planeta Terra,
portanto, é dever de todos preservá-los. Nas palavras do autor, “é a emergência de temas que, pela sua natureza,
são tão globais como o próprio planeta e aos quais eu chamaria, recorrendo ao direito internacional, o patrimônio
comum da humanidade. Trata-se de temas que apenas fazem sentido enquanto reportados ao globo na sua
totalidade: a sustentabilidade da vida humana na Terra, por exemplo, ou temas ambientais como a proteção da
camada de ozônio, a preservação da Amazônia, da Antárctica, da biodiversidade ou dos fundos marinhos. Incluo
ainda nesta categoria a exploração do espaço exterior, da Lua e de outros planetas, uma vez que as interações
físicas e simbólicas destes com a Terra são também patrimônio comum da humanidade” (SANTOS, 1997, p. 18).
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trajetória histórica da modernidade ocidental. Após séculos de trocas culturais desiguais, será
justo tratar todas as culturas de forma igual?” (SOUSA SANTOS, 1997, p. 26). Entende-se
que não e no decorrer do trabalho será fundamentada a resposta.

3.1

Multiculturalismo no Brasil

O Brasil é um país multicultural, fato reconhecido na CF/88 e em vários
documentos internacionais, como exemplo citamos os artigos 215, 1º e 2º e 216 da CF/88
(BRASIL, 1988), a Convenção 169 da OIT, a Declaração Americana sobre Direitos
Indígenas, entre outros. No entanto, mesmo que não haja previsão na nossa legislação de
nenhuma questão sobre diversidade cultural, a realidade fala por si, basta uma visitação no dia
a dia das quebradeiras de coco babaçu, uma conversa com ribeirinhos, uma parada num
quilombo, alguns dias numa comunidade indígena, para se ter uma pequena dimensão do
universo cultural que se chama Brasil.
Ocorre que há um choque cultural entre o que chamamos de Direitos Humanos e
algumas práticas que ocorrem dentro das comunidades indígenas. Nossa visão europeia sobre
o tema, como já abordado acima, deixa de introduzir elementos culturais na interpretação
deles. A imposição desses direitos aos índios é uma violência, tendo em vista que eles não
participaram da elaboração dos nossos Direitos Humanos. O que está implícito quando se
tenta impor uma cultura é pretender que os indígenas evoluam, saiam da barbárie, sejam
civilizados. No entanto, o indígena não precisa evoluir de acordo com o nosso conceito de
evolução.
Elegem-se para analisar abaixo o infanticídio e uma questão religiosa particular
dos indígenas de Roraima, mas ressalte-se que vários assuntos poderiam ser tratados neste
tópico e cumpriria a finalidade: demonstrar o multiculturalismo presente nos povos indígenas
do Brasil.

3.2

Mitos e verdades sobre o infanticídio indígena

Infanticídio entre as populações indígenas é um tema delicado e sensível, e pouco
se tem estudado na seara jurídica a respeito. Percebe-se que há uma noção equivocada na
sociedade sobre o que de fato significa o ato para as etnias indígenas que o praticam, além da
noção errônea de que o infanticídio é praticado por todas as etnias.
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As pesquisas confiáveis sobre o tema são encontradas, comumente, em artigos e
laudos de antropólogos e no endereço eletrônico da ABA (Associação Brasileira de
Antropologia). Por isso, os dados que trazemos para este trabalho, em geral, foram extraídos
dessas fontes. É importante ressaltar tal fato pois há um risco real de informações totalmente
inverídicas sobre infanticídio indígena que são veiculadas em programas de grande alcance
para brasileiros, como, por exemplo, reportagem no programa “Fantástico”, da Rede Globo
(reportagem final de 2004), reportagem na revista “Veja”, edição 2012, de 15 de agosto de
2007, e diversos sites sediados na internet.
O infanticídio indígena ocorre raramente e em pouquíssimas etnias no território
nacional. Como adverte João Pacheco de Oliveira (2009, p. 1), representante da ABA,
“práticas de infanticídio entre os indígenas são virtualmente inexistentes no Brasil atual, como
logo vieram a esclarecer a FUNAI e os antropólogos. São raros os casos onde exista
informação etnográfica confiável ou consistente sobre tais fatos”.
Há relatos que apontam que a etnia Suruwaha, localizada no Estado do Amazonas,
a cerca de 1300 km de Manaus, pratique infanticídio, inclusive, referida comunidade serviu de
exemplo para homogeneizar toda a prática nas etnias indígenas no Brasil. No entanto, relata
Saulo Ferreira Feitosa (2010, p. 9) em sua dissertação:
É digno de nota que a visibilidade alcançada pelos Suruwaha na discussão do
infanticídio é inversamente proporcional às estatísticas dos registros da prática entre
eles. Dentre os poucos povos que ainda mantêm essa prática, esse seria o de menor
incidência em se tratando de números absolutos. Tal fato já seria motivo suficiente
para suscitar dúvidas sobre os reais interesses daqueles que pautaram o tema e
envidam esforços a fim de mantê-lo em evidência.

Ainda sobre a falta de dados sobre o infanticídio, a FUNAI (2016) se manifestou
sobre o projeto de lei que criminaliza a prática no seu endereço eletrônico no dia 16 de
setembro de 2016:

O PL desconsidera a falta de dados concretos sobre a suposta prática de
“infanticídio”, uma vez que não existem dados coletados com rigor e em número
suficiente para afirmar que essa seja uma ação frequente e costumeira por parte de
povos indígenas, como se tem alardeado. A alegação dessa suposta prática serve,
muitas vezes, como tentativa de criminalização e demonstração de preconceito
contra os povos indígenas, e também como justificativa para penalizar servidores
públicos que atuam em áreas indígenas.

O debate sobre o infanticídio indígena se intensificou no Brasil após diversas
reportagens em mídias televisivas e vários sites narrarem a história de duas crianças da etnia
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Suruwaha terem seu status de pessoa negado por seu povo, como bem narrou Marlise Rosa
em sua dissertação “O uso estratégico dos direitos humanos para a criminalização da
alteridade: a Lei Muwaji e campanha contra o infanticídio no Congresso Nacional”.
Uma das crianças era hermafrodita e a outra sofria de paralisia cerebral. A mãe de
uma delas, de nome Muwaji, negou a tradição de seu povo e procurou ajuda médica. A
criança hermafrodita passou por uma cirurgia em Brasília, mas após quatro anos morreu por
desnutrição em sua aldeia, a que sofria de paralisia cerebral está em tratamento médico até os
dias atuais. Cumpre esclarecer que, apesar de Muwaji ter procurado ajuda médica tradicional,
as crianças não foram levadas a Brasília de forma espontânea, mas teriam sido retiradas da
aldeia pela JOCUM (Jovens com uma Missão), entidade que tem como propósito evangelizar
os indígenas no Brasil.
Como aponta a perita em Antropologia Rebeca Campos Ferreira, no laudo
antropológico n. 3/2015 (FERREIRA, 2015), a atuação da JOCUM é questionável:

A atuação controversa da JOCUM com povos indígenas brasileiros é amplamente
conhecida pela FUNAI, pelo MPF e pelo Judiciário. Em busca realizada no Sistema
Único e no Sistema Aptus, com a palavra-chave ‘JOCUM’, no âmbito do MPF
existem 16 procedimentos correlatos.

Após repercussão distorcida do infanticídio da etnia Suruwaha pela mídia, vozes
se levantaram para dizer que as crianças indígenas brasileiras precisariam de tutela do Estado
contra as práticas culturais bárbaras do seu povo.
Em dezembro de 2005 foi designada uma audiência pública em Brasília, com a
participação da comunidade em geral e de diversas autoridades do Poder Legislativo, do
Ministério Público, da FUNAI, entre outros órgãos, exceto a participação dos indígenas. Na
presente audiência, narra Rosa (2013, p. 248) que a presidente da JOCUM à época teria
esclarecido que o que estava em jogo era a “condição humana do indígena”:

Nem estaríamos ouvindo falar desse caso se os personagens não fossem indígenas.
A questão verdadeira a que estamos nos referindo é a dimensão humana do indígena
no contexto da sociedade brasileira em relação ao tratamento da FUNAI e da
FUNASA. Será que índio é ser humano? Será que o índio é brasileiro? Será que o
índio pode considerar-se um cidadão? Será que o índio tem os mesmos direitos de
qualquer cidadão brasileiro? Essa é a questão.

Questionar a humanidade indígena no século XXI é um retrocesso que dispensa
comentários, como afirma Rosa (2013, p. 248), “estaríamos nós, 500 anos depois, diante de
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uma reedição do debate entre Sepúlveda e Bartolomé de Las Casas? Em pleno século XXI a
humanidade dos indígenas ainda seria passível de questionamento?”.
Nesse contexto bélico e distorcido dos fatos, inclusive sobre o questionamento se
índio seria brasileiro e ser humano, o deputado Henrique Afonso (PV-AC) protocolou perante
o Congresso Nacional o projeto de lei 1.057/2007 (BRASIL, 2007), que, segundo ele, teria a
finalidade de proteger as crianças indígenas. Rosa (2013, p. 249¸ grifo nosso) cita parte do
discurso do deputado:

Quero, ainda, nesta tarde memorável, chamar aqui a Kamiru, mãe do Amalé, essa
linda criança que hoje não estaria conosco caso sua mãe não tivesse tido a coragem
de desenterrá-la. [Palmas.] Essa criança simboliza a luta chamada ‘Atini Voz pela
Vida’, que quer resolver um problema sério no Brasil. Que problema é esse? Em
média 200 crianças são enterradas vivas no Brasil como resultado de um código
cultural existente nas aldeias indígenas – não são todas, é bom que se diga –, que
estabelece que uma criança deficiente, gêmea ou trigêmea, deve ser enterrada viva.
Infelizmente, o Brasil vive essa realidade. Como disse, essa criança é o Amalé.
Kamiru é a mãe dele, que chegou a assistir à mãe biológica dessa criança enterrá-la.
E Kamiru adotou essa criança. Ela tem a vida. Agora, rendemos-lhe essa
homenagem. [Palmas.] Quero chamar aqui a Dra. Márcia Suzuki, da JOCUM, essa
mulher e mãe guerreira, juntamente com seu esposo, para entregar-lhe um projeto de
lei que protocolamos hoje na Casa, em nome da Frente Parlamentar da Família, cujo
coordenador é o querido deputado Rodovalho, para que essas práticas de
infanticídio, nas nossas populações tradicionais ou não, tenham tratamento no
Brasil. Não existe lei que proíba tal prática, que disponha sobre ela, que causa a
morte de 200 a 300 crianças no Brasil por ano. A Márcia é uma guerreira na luta
contra o infanticídio. Não é apenas no Brasil. Essa é a mãe que eu quero homenagear
nesta tarde. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Kamiru e Amalé. E a nossa
homenagem a Muwaji. Essa lei vai ser chamada Lei Muwaji, a mãe que resolveu, na
aldeia Suruwahá, se levantar contra esse código. (Grifo nosso)

A versão original do projeto continha oito artigos com redação polêmica, que
homogeneizava condutas de todas as etnias indígenas nacionais, tratava os índios como
irracionais e praticantes de atos desumanos que necessitava de vigília por parte do Estado. O
art. 2 previa o seguinte:
Art. 2º. Para fins desta lei, consideram-se nocivas as práticas tradicionais que
atentem contra a vida e a integridade físico-psíquica, tais como:
I.
homicídios de recém-nascidos, em casos de falta de um dos genitores;
II.
homicídios de recém-nascidos, em casos de gestação múltipla;
III. homicídios de recém-nascidos, quando estes são portadores de deficiências
físicas e/ou mentais;
IV. homicídios de recém-nascidos, quando há preferência de gênero;
V.
homicídios de recém-nascidos, quando houver breve espaço de tempo entre
uma gestação anterior e o nascimento em questão;
VI. homicídios de recém-nascidos, em casos de exceder o número de filhos
considerado apropriado para o grupo;
VII. homicídios de recém-nascidos, quando estes possuírem algum sinal ou marca
de nascença que os diferencie dos demais;
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VIII. homicídios de recém-nascidos, quando estes são considerados portadores de
má-sorte para a família ou para o grupo;
IX. homicídios de crianças, em caso de crença de que a criança desnutrida é fruto
de maldição, ou por qualquer outra crença que leve ao óbito intencional por
desnutrição;
X.
Abuso sexual, em quaisquer condições e justificativas;
XI. Maus-tratos, quando se verificam problemas de desenvolvimento físico e/ou
psíquico na criança;
XIII. Todas as outras agressões à integridade físico-psíquica de crianças e seus
genitores, em razão de quaisquer manifestações culturais e tradicionais, culposa ou
dolosamente, que configurem violações aos direitos humanos reconhecidos pela
legislação nacional e internacional. (BRASIL, 2007)

Se não bastasse, punia por omissão qualquer cidadão, inclusive servidores da
FUNAI e da FUNASA, que tivesse conhecimento das condutas previstas no art. 2º e não
tomasse providências:

Art. 3º. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de casos em que haja suspeita ou
confirmação de gravidez considerada de risco (tais como os itens mencionados no
artigo 2º), de crianças correndo risco de morte, seja por envenenamento,
soterramento, desnutrição, maus-tratos ou qualquer outra forma, serão
obrigatoriamente comunicados, preferencialmente por escrito, por outras formas
(rádio, fax, telex, telégrafo, correio eletrônico, entre outras) ou pessoalmente, à
FUNASA, à FUNAI, ao Conselho Tutelar da respectiva localidade ou, na falta deste,
à autoridade judiciária e policial, sem prejuízo de outras providências legais.
Art. 4º. É dever de todos que tenham conhecimento das situações de risco, em
função de tradições nocivas, notificar imediatamente as autoridades acima
mencionadas, sob pena de responsabilização por crime de omissão de socorro, em
conformidade com a lei penal vigente, a qual estabelece, em caso de
descumprimento:
Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.
Art. 5º. As autoridades descritas no art. 3º respondem, igualmente, por crime de
omissão de socorro, quando não adotem, de maneira imediata, as medidas cabíveis.
(BRASIL, 2007)

Até mesmo o Poder Judiciário tinha a “simples” obrigação de retirar crianças de
seus genitores caso persistissem as práticas do art. 2:

Art. 6º. Constatada a disposição dos genitores ou do grupo em persistirem na prática
tradicional nociva, é dever das autoridades judiciais competentes promover a
retirada provisória da criança e/ou dos seus genitores do convívio do respectivo
grupo e determinar a sua colocação em abrigos mantidos por entidades
governamentais e não governamentais, devidamente registradas nos Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. É, outrossim, dever das
mesmas autoridades gestionar, no sentido de demovê-los, sempre por meio do
diálogo, da persistência nas citadas práticas, até o esgotamento de todas as
possibilidades ao seu alcance.
Parágrafo único. Frustradas as gestões acima, deverá a criança ser encaminhada às
autoridades judiciárias competentes para fins de inclusão no programa de adoção,
como medida de preservar seu direito fundamental à vida e à integridade físicopsíquica. (BRASIL, 2007)
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Tal projeto teve amplo apoio da maioria dos deputados federais que, em seus
discursos, demonstraram total desconhecimento da cultura indígena nacional e um racismo
vergonhoso para quem representa o povo brasileiro. Transcrevem-se alguns trechos dos
discursos, tal qual fez Rosa (2013), para se ter uma dimensão do intelecto de alguns
congressistas.
O deputado Henrique Afonso, autor do projeto, em discurso proferido no mesmo
dia em que protocolou o PL, afirmou:

Sr. Presidente, quero fazer um chamado para o Brasil, um apelo de fé, humanidade e
cristandade: não vamos resolver os problemas sociais do país praticando violência
contra bebês; não vamos resolver o destino da humanidade ou do Brasil instituindo
no planejamento familiar a legalização do aborto, decretando a morte de milhões de
crianças; não vamos conquistar e avançar na busca da liberdade tirando a liberdade
de uma criança, indefesa, de viver; não vamos resolver o problema de saúde pública
colocando a morte como marco de referência. (BRASIL, 2007)

Para Rosa (2013, p. 258), o deputado Lincoln Portela (PR-MG) “chega até mesmo
a comparar o infanticídio ao nazismo, em termos de selvageria” ao afirmar que “trata-se de
uma barbaridade inaceitável, perpetrada contra indiozinhos portadores de deficiência física ou
mental ou de qualquer outra característica julgada indesejável pelas respectivas
comunidades”. Para o deputado Barbosa Neto (PDT-PR), “enquanto buscamos amparar os
direitos dos indígenas com as ações da FUNAI e a demarcação de suas terras, esquecemos
que crianças indígenas indefesas estão morrendo por falta de amparo do Estado brasileiro”
(ROSA, 2013, p. 258).
O deputado Pastor Marco Feliciano (PSC-SP), por sua vez, assevera e não
disfarça em seu discurso a necessidade de catequização indígena, o que está ultrapassado há
anos pelos órgãos indigenistas:

[...] não devemos deixar mais uma vez passar a oportunidade de achar uma solução
que vá ao encontro de nosso sentimento cristão, que ampara de forma irrestrita o
direito à vida. [...] não devemos perder tempo, pois quanto mais tempo passa, mais
vidas inocentes podem estar correndo perigo. É claro que, no que tange à
preservação cultural, costume, língua, devemos respeitá-los plenamente – no Brasil,
há mais de 200 povos indígenas e cerca de 180 línguas, que constituem um tesouro a
ser cuidado –, mas devemos amparar as mães dessas crianças, por meio de
assistência médica e recursos, para que não sejam obrigadas a cumprir o que
geralmente é imposto pela liderança da comunidade, em nome dessa “tradição
cultural”. Não podemos deixar de registrar a presença da igreja cristã nas
comunidades indígenas, com um trabalho de integração sociocultural que
proporciona a esses nossos irmãos, verdadeiros brasileiros, acesso à tecnologia e
assistência médica e, também, à palavra de Deus – essa, sim, não volta sem
resposta. Estive muitas vezes na Amazônia, pregando o evangelho, e já participei de
cultos com maciça presença de indígenas. Pude constatar o interesse desses povos
pela palavra de Deus. (ROSA, 2013, p. 258-259, grifo nosso)
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O deputado Roberto Campos (PSB-SP) refere-se à Lei Muwaji como “[...] uma
iniciativa de natureza humanitária, que garante às crianças indígenas brasileiras o direito à
vida”, uma vez que “a proteção à criança, seja ela indígena ou não, é valor universal, cristão e
desígnio de Deus”, conforme citou Rosa (2013, p. 259).
Após vários debates no Congresso Nacional, o projeto de lei 1075/2007
(BRASIL, 2007) foi completamente modificado e agora contém apenas dois artigos. As
alterações foram positivas, todavia, o cerne da questão ficou intacto: os indígenas continuam
sendo tratados como não civilizados e bárbaros:

Art. 1º Acrescente-se o art. 54-A à Lei n. 6.001, de 19 de dezembro de 1973:
Art. 54-A. Reafirma-se o respeito e o fomento às práticas tradicionais indígenas,
sempre que as mesmas estejam em conformidade com os direitos fundamentais
estabelecidos na Constituição Federal e com os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos de que a República Federativa do Brasil seja parte.
Parágrafo único. Cabe aos órgãos responsáveis pela política indigenista oferecerem
oportunidades adequadas aos povos indígenas de adquirir conhecimentos sobre a
sociedade em seu conjunto quando forem verificadas, mediante estudos
antropológicos, as seguintes práticas:
I - infanticídio;
II - atentado violento ao pudor ou estupro;
III - maus tratos;
IV - agressões à integridade física e psíquica de crianças e seus genitores.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 2007)

Como já foi citado, poucas são as etnias que cometem infanticídio no Brasil. No
entanto, os outros três incisos do artigo demonstram que o legislador desconhece por
completo as etnias indígenas nacionais, visto que elas não praticam “atentado violento ao
pudor ou estupro”, “maus-tratos” e “agressões à integridade física e psíquica de crianças e
seus genitores”. Não é necessário muito esforço para mensurar a gravidade das condutas
previstas na lei e como a sociedade recebe a notícia de que os indígenas em terras brasileiras
cometem tais atos: são eles cruéis, desprovidos de qualquer sentimento humanitário, bárbaros
e que necessitam da tutela do Estado (no pior sentido da palavra) por serem irracionais e
inconsequentes.
O parecer de João Pacheco de Oliveira, representando a ABA, é pelo
arquivamento do projeto de lei e ressalta que “é uma das mais duras investidas realizadas
contra os povos indígenas”:
Trata-se de um falso debate, ardilosamente tecido para que as pessoas discutam se
são a favor ou contra “que os indígenas possam exercer livremente a crueldade
contra seus próprios filhos”. Implícita há a suspeita de uma natural perversão e
irracionalidade dos indígenas, crença que serviu de álibi para que contra eles no
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passado fossem usadas sistematicamente a força bruta, a escravização e a pedagogia
do medo. Uma suposição que vem do período colonial, fresca como um cadáver de
cinco séculos, mas ainda bastante presente nas práticas autoritárias e no pensamento
conservador.
[...]
O referido Projeto de Lei propõe que o Estado seja o agente promotor da
criminalização de práticas tradicionais, criando apenas um caminho tout court para
intervir em outras situações que julgar conveniente. O projeto coloca o Brasil na
contramão da história ao tacitamente admitir a criminalização destas sociedades, ao
invés de buscar a proteção de seus espaços próprios e de suas escolhas. Os quais, é
claro, são também sensíveis e permeáveis ao diálogo intercultural, mas não a
prepotência e ao autoritarismo. Qualquer política pública de intervenção ou
mediação nestes contextos precisará ser elaborada em conjunto com as populações
afetadas.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi construída para proteger os
direitos dos cidadãos, não para dotar os grupos sociais mais favorecidos de um
instrumento de afirmação de sua superioridade moral sobre grupos excluídos ou
diferentes.

Entende-se que no momento em que o legislador dá uma importância para um
tema como o infanticídio indígena, que é prática virtualmente inexistente nas etnias
brasileiras, como relatam diversos estudiosos, ou o faz por completo desconhecimento (o que
é pouco provável) ou tenta desfocar assuntos que realmente precisam ser discutidos no
Congresso Nacional, por exemplo: a necessidade de demarcação de terras indígenas, a
violência contra lideranças indígenas por garimpeiros e madeireiros e a consequente morte,
além da desnutrição infantil indígena. Rosa (2013, p. 260) tem a mesma impressão sobre a
prioridade do legislador neste caso:

Destaca-se a presença de elementos que implicam a negação da importância da
questão territorial, argumentação recorrente por parte de representantes do
Legislativo, sempre que se coloca em cena a situação das crianças indígenas. Essa
banalização do direito dos indígenas ao território representa o cerne da questão
indígena atual, e instaura uma lógica hierárquica de direitos, na qual aqueles tidos
como prioridades devem ser atendidos, e os outros, deixados de lado.

Em entrevista com Edson Damas da Silveira, procurador de Justiça do Ministério
Público do Estado de Roraima, que trabalha há anos com diversas etnias indígenas do Estado,
foi relatado a esta pesquisadora que, de fato, a ocorrência do infanticídio é rara entre os povos
e, quando ocorre, os índios não querem comentar o fato pois sabem que nossa cultura não nos
permite entender. Ressaltou que a decisão a respeito é difícil e envolve toda a comunidade,
que se põe enlutada, apesar de saberem que tomaram a melhor decisão para a coletividade. O
infanticídio não é tratado pelos indígenas como algo indiferente e de fácil solução como
fazem querer crer a maioria das reportagens sobre o tema.
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Silveira realizou entrevista inédita com liderança de uma das etnias do povo
Yanomami, Davi Yanomami, e abordou o assunto do infanticídio indígena. Tal entrevista foi
repassada a esta pesquisadora por Silveira.
Percebe-se que há uma luta pessoal de Davi para que a prática do infanticídio não
aconteça em sua etnia. Portanto, sua fala não representa todo o povo Yanomami, pois são
diversas etnias distintas.
Quando o infanticídio ainda ocorre, explica o entrevistado, é por causa de uma
deficiência física ou doença que impossibilitaria a criança de viver na floresta. Portanto,
acredita, se estivesse estrutura dentro das comunidades para realizar o tratamento de saúde
necessário, a prática diminuiria ou até deixaria de existir. O que incomoda “os brancos’, que
falam do infanticídio de forma pejorativa sem ir até onde isso ocorre, falam sem saber o
porquê de a prática ainda existir. O próprio Davi já autorizou que outra etnia adotasse uma
criança que nasceu com deficiência. No entanto, ressalta que não concorda de maneira
nenhuma que “os brancos” vão à comunidade e peguem crianças sem autorização da
comunidade e da FUNAI. Apesar de breve, a entrevista foi reveladora, pois nem mesmo entre
os Yanomami a prática do infanticídio é consensual.
Ressalte-se que, para as etnias Yanomami que ainda praticam o infanticídio, a
criança não nasceu, portanto, não seria infanticídio como entendemos, pois não haveria vida.
A vida começa para os Yanomami quando a mãe amamenta a criança, antes disso não há vida.
Débora Duprat explica o conceito de vida para os Yanomami, com sua costumeira erudição:

Fala-se que alguns grupos indígenas praticam infanticídio, dentre eles, os
Yanomami. Mais uma vez, a questão nuclear é a definição de vida. A mulher
yanomami, quando sente que é chegada a hora do parto, vai sozinha para local ermo
na floresta, fica de cócoras, e a criança cai ao chão. Nessa hora, ela decide se a pega
ao colo ou se a deixa ali, se a põe nos braços, dá-se, nesse momento, o nascimento.
Se a abandona, não houve, na concepção do grupo, infanticídio, pela singela razão
de que a vida não chegou a ser iniciada. (DUPRAT, 2012, p. 224)

Arremata a autora: “são visões que, goste-se ou não, não podem ser descartadas,
sob pena de, em afronta à Constituição e a outras tantos documentos internacionais, se negar
qualquer valor às asserções de verdade do outro (DUPRAT, 2012, p. 225).

3.3

Sobre o documentário Hakani - Voz pela Vida

Durante os debates que ocorriam na Câmara dos Deputados e sob grande pressão
dos congressistas para aprovação do projeto de lei n. 1075/2007, a JOCUM (Jovens com uma
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Missão) e a ATINI (Voz pela vida) fizeram uma campanha contra o infanticídio indígena
produzindo um documentário de cerca de 30 minutos em que retratam com perversidade,
crueldade e barbaridade a questão do infanticídio. Um dos objetivos da campanha é conseguir
a aprovação do projeto de lei n. 1075/2007. Não há quem assista ao documentário e não sinta
total repugnância.
O infanticídio foi reproduzido como se fosse natural em todas as etnias indígenas
e a decisão fosse friamente tomada por alguns. Sabe-se que o infanticídio, que raramente
ocorre, é uma decisão que envolve toda a comunidade que se põe enlutada diante do fato. Não
é simplório como fazem crer. Tampouco cruel e bárbaro.
Sem entrar no mérito da perversidade e do sensacionalismo do documentário, tais
entidades estão sendo processadas pelo Ministério Público Federal por terem utilizado índios
da etnia Karitiana para gravarem cenas fortíssimas, em especial quando enterram duas
crianças da referida etnia. O membro do parquet fora procurado pelos pais das crianças que
simularam estarem sendo enterradas vivas, alegando que não autorizaram tal prática.
Autorizaram simplesmente que seus filhos participassem de um teatro e de fotos, quando
procurado pela JOCUM.
A etnia Karitiana está localizada em Porto Velho-RO e possui aproximadamente
450 membros indígenas que não praticam o infanticídio, pelo contrário, reprovam e punem tal
conduta. O laudo antropológico assinado pela perita em Antropologia Rebeca Campos
Ferreira, uma das provas que subsidiaram a ação civil pública, conclui com detalhes como o
documentário prejudicou a comunidade Karitiana:

Trata-se de uma violação cultural e coletiva, haja visto que, de acordo com a
cosmologia Karitiana, uma série de elementos que permitem caracterizar a
problemática imposta pela simulação do enterro das crianças vivas, para toda a
comunidade e especialmente para a linhagem do pajé.
A simulação do enterro foi, portanto, uma afronta às concepções simbólicas
Karitiana acerca do corpo, da alma e do ciclo regular da vida e da morte. E mais do
que isso, tratou-se de uma ofensa moral grave em três níveis, de uma inferência na
cosmovisão Karitiana, que pensa o universo é como composto de uma série de
camadas superpostas.
De forma resumida, pode-se pensar a violação cultural da seguinte forma:
• 1 º nível – individual – nas crianças enterradas vivas – a terra levou suas almas,
ficaram sem vida e sem alma neste cosmo – consequência concreta: doença
• 2 º nível – linhagem familiar – parentes das crianças enterradas vivas – devem
entregar almas para outro cosmo – consequência concreta: mortes
• 3 º nível – coletividade – no povo Karitiana – estagnados/ fixados neste cosmo,
sem evoluir, podendo as almas retrocederem – consequência: desgraças e
infortúnios. (FERREIRA, 2015)
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O documentário teve muita repercussão negativa ao homogeneizar a prática do
infanticídio indígena no território nacional. A ABA se manifestou pelo arquivamento do
projeto de lei n. 1057/2007 e foi totalmente contrária à veiculação do documentário:
Longe daquela encenação, um cenário real não seria de crueldade ou irracionalismo.
Nas poucas ocasiões em que foram noticiados fatos que parecem indicar
efetivamente o abandono ou a morte de crianças indígenas isto se dava como
resposta a um infortúnio ou desgraça muito maior, que ameaçava atingir aquela
pessoa, a sua família e a sua comunidade. A decisão jamais era tomada com leveza
ou leviandade, implicando em sofrimento e tensão, mas vindo a ocorrer sempre com
respeito, discussão e responsabilidade. Um paralelo em nossa sociedade seriam os
conselhos de família, as juntas médicas e os tribunais.
[...]
Uma intervenção indiscriminada, baseada em dados superficiais e em análises
simplórias, equivocadas e preconceituosas não poderá contribuir para políticas
públicas adequadas a estas populações. Tal intervenção pode resolver problemas de
consciência de algumas pessoas, mas decididamente cria um falso problema e
propõe soluções lastimáveis. Pior ainda, contribui para estimular uma visão
negativa, ultrapassada e mesmo racista desse segmento da população brasileira.
(OLIVEIRA, 2009, p. 2-3)

Ainda sobre o documentário, em entrevista concedida por Sthephen Corry, este
relata o que realmente significa o documentário:

É uma encenação. Junta filmagens de muitos povos indígenas diferentes e usa
truques de fotografia para fazer valos os seus argumentos. Não foi filmado numa
comunidade indígena, a terra cobrindo a cara das crianças é na verdade chocolate e
os índios que aparecem no filme foram pagos como atores. (CORRY, 2009)

A ACP está tramitando, e a última manifestação foi em 13 de abril de 2018, data
em que foi apresentada resposta à contestação.
3.4

A representação da entidade Kanaimé para os povos indígenas de Roraima

Com o intuito de atestar neste trabalho a diversidade cultural no nosso país,
estudou-se a entidade Kanaimé11 que, na cosmovisão de grande parte dos indígenas do Estado
de Roraima, é temida por estar sempre relacionada a morte e a doenças. Cosmovisão é a
maneira como uma sociedade vive, a visão de mundo desta, que “cresce com a cultura em
forma de coletividade”. Nesse sentido, entende-se que a cosmovisão de vida do índio é
distinta do não índio, como afirma Rabelo Filho (2012, p. 31):
11

O Kanimî é traduzido do Macuxi para a língua portuguesa como Kanaimé ou Canaimé. Ele é o misto de
pessoa, animal e espírito que ataca as pessoas de forma violenta. Como é chamada a figura espiritual e ao mesmo
tempo física, que mata as pessoas sem chance de sobrevivência entre os indígenas da região. Há relatos de
muitos indígenas que viram pessoas serem atacadas pelo kanaimî e não tiveram como sobreviver. Ele é causador
de doença seguida de morte (RABELO FILHO apud ARAÚJO, 2006, p. 33).
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As maneiras de pensar sentir e agir, isto é, a visão de mundo, se expressam na
tecnologia, nas relações pessoais, no mito, no cântico, na dança, na arte, no ritual
religioso e mágico de forma sutil. A cosmovisão, enquanto visão de mundo, é a
essência refletida dos sentimentos íntimos do povo e de sua forma de conhecer a
maneira como as coisas são.

Pretende-se descrever a entidade Kanaimé utilizando pesquisa de campo realizada
por Manoel Gomes Rabelo Filho (2012), apresentada em sua dissertação “A representação
social do Kanaimî, do Piya’san e do Tarenpokon nas Malocas Canta galo e Maturuca”, assim
como textos de antropólogos e estudos desta pesquisadora no Estado de Roraima.
Várias questões podem surgir no campo jurídico, como: todos os homicídios que
ocorrem nas comunidades indígenas de Roraima têm como responsável o Kanaimé? Entendese que não utilizam da entidade como forma de afastar a responsabilidade de quem praticou
um homicídio, haja vista que no capítulo 1 desta dissertação foram explicitados homicídios
em que as teses defensivas não foram essa. De fato, a maioria dos indígenas de Roraima
acreditam que o Kanaimé é uma figura maligna, e os próprios indígenas saberiam identificar a
sua presença ou não em determinado cenário, como explica Rabelo Filho (2012, p. 92):

O reconhecimento de um Kanaimé se configura a partir do momento em que pessoas
estranhas ficam rondando, especialmente em épocas de festas nos meses de
dezembro, janeiro e fevereiro, e que combina também com época de muitas frutas e
das produções agrícolas. Ele pode aparecer em festas e rituais, apresentando-se
como vendedor ou como alguém que mora próximo, mas que possui um sotaque, um
jeito de falar que não é habitual. Andam em grupos e, enquanto alguns realizam suas
façanhas de assustar e atacar as pessoas, outros ficam à espreita, observando, de
maneira visionária, através de suas rezas, orações e puçangas o que está
acontecendo. Considerados homens fortes tanto do ponto de vista físico como do
ponto de vista espiritual em relação à realização de suas rezas para os feitiços.

Ressalte-se que, independente da crença pessoal do leitor, argumentos religiosos
como cartas psicografadas, já foram usadas como tese de defesa em diversos casos na nossa
cultura e foram aceitas pelo Poder Judiciário. Nossas religiões e crenças não são melhores ou
piores do que as indígenas, são apenas distintas. Renato Marcão (2006, p. 27) esclarece que
“não há no ordenamento jurídico vigente qualquer regra que proíba a apresentação de
documento produzido por psicografia, para que seja valorado como prova em processo penal.
Não se trata de prova ilícita”.
Laércio Pacheco Chaves (2011, p. 25), em trabalho intitulado “Jurisprudência
Mediúnica”, reporta diversos processos em que a justiça brasileira aceitou a carta
psicografada como prova para absolver o acusado, como a transcrita abaixo:
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Em 1979, outro crime aconteceu numa brincadeira entre dois amigos com uma arma
de fogo. Acusado do homicídio de Maurício Garcez Henrique, de 15 anos de idade,
José Divino Nunes foi inocentado quando, pela primeira vez, foi aceita, nos autos
processuais, e usada em um conjunto probatório, uma carta psicografada por Chico
Xavier auxiliando no convencimento do Juiz responsável pelo caso, Dr. Orimar de
Bastos, que impronunciou o acusado na época, com base na referida carta. O
Ministério Público recorreu da decisão, obtendo provimento; mas o tribunal do júri
absolveu o réu.

Livrar-se de julgamentos sobre a veracidade ou não das respostas dos
entrevistados sobre a existência do Kanaimé é fundamental para entender a fé/religiosidade de
vários povos indígenas do Estado de Roraima, não apenas de um índio. Na pesquisa realizada
por Rabelo Filho (2012), 100% dos entrevistados responderam que acreditam na existência da
entidade entre eles e o mal que esta traz quando está presente. Ademais, o autor cita em seu
trabalho outros antropólogos que estudaram o Kanaimé:

Essa característica é apresentada em Cirino como uma entidade maligna (2009, p.
124ss). Tal aspecto combina com a ideia de feiticeiro apresentada por KochGrünberg, o que faz o mal aos outros (CIRINO, 2009, p. 125). Quanto ao
perseguidor já aparece também em Koch-Grünberg como aquele que persegue sua
vítima até alcançar o objetivo, que seria de matar ou de enfeitiçar. (RABELO
FILHO, 2012, p. 88)

O entrevistado E4 explicou a Rabelo Filho (2012, p. 87) que conheceu pessoas
que foram mortas pelo Kanaimé:

Quando eu cheguei a me entender conheci quatro pessoas que foram mortas pelo
Kanaimé. Eu tinha muito medo do Kanaimé, então minha mãe contava o Kanaimé
faz isso, o Kanaimé faz isso e eu fiquei com muito medo. A gente até acusa os
Ingaricó que na época eram Kanaimé. Eu nunca vi realmente, mas dizem que são
Kanaimé. Aí na Guiana, tem os locais aí que tem esses Kanaimés. Eles viram,
entram em espírito, se transformam em espírito, e vão entram em animais em
tamanduá, em paca e vão cavar o túmulo, pra tirar o corpo, esse é o ritual deles,
como se fosse canibal, não sei se são canibal.

Já outros entrevistados narram a forma como o Kanaimé pode matar suas vítimas:

Eu vi um Kanaimé, eu vi, ele flechado aqui [no joelho], um tal de Pigran, já ouviu
falar num tal de Pigran? Eu vi ele, um homem desse tamanho, dessa altura, da Serra
do Sol, eu vi ele flechado lá na casa dos índios, até passou no jornal, ele matou
muita gente, muita, não foi pouco não. Ele quis espantar o sobrinho dele, o velhão.
Aí ficou de quatro pé, botou as pernas pra cima que nem tamanduá e saiu pulando.
Ele largou a flecha. Aí o velho chegou na casa dele, chegou flechado mesmo, a
“flechona” atravessado no joelho. Foi parar em Boa Vista todos dois. [Eles são da]
Serra do Sol. Eu vi lá, tiraram a flecha da perna dele, aí quiseram amputar a perna
dele, mas na língua dele, esse filhinho falou pra ele, ele falou lá na língua dele que
não queria de jeito nenhum. É Pigran, Kanaimé da Serra do Sol. É o Kanaimé mais
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perigoso que existiu no rumo da Serra do Sol. Estava no jornal e o seu Adalberto
falou ao vivo mesmo.
[...]
O Kanaimé é uma pessoa, mas só que essa pessoa tem uma visão de matar, de
maltratar, de não querer o bem mesmo da pessoa. Então o que é que ele tem. Ele usa
a puçanga, as puçangas mesmo perigosa, ele já sabe. Então a trama do Kanaimé é
desta forma, é maltratar mesmo e matar. Ele enfia folha dentro, ele amarra lá dentro,
enfia pau, daí ele tem o poder de levantar a pessoa. Se é pra três dias é três dias que
a pessoa passa. Depois ele assopra nas narinas da pessoa e a pessoa levanta
boazinha. Vai embora pra sua casa, e aí começa a dar febre, já fica ruim e tudo e
ninguém sabe o que é. Eles só ficam arrodeando e vendo se está passando mal ou
não. Aí tem a água do pilão, lava o pilão côa e dá pra pessoa tomar e a pessoa conta
o que aconteceu com ele. (RABELO FILHO, 2012, p. 90-91).

Em entrevista concedida pelo Dr. Aluísio Ferreira Vieira a esta pesquisadora, no
dia 9 de março de 2018, este relatou júri organizado numa comunidade indígena, como já
explicado no primeiro capítulo ao tratarmos da jurisdição indígena. Expôs o entrevistado que
a tese defensiva fora que os acusados estavam possuídos pelo Kanaimé, portanto, não seriam
eles os autores da conduta, e sim a referida entidade. Um dos acusados foi absolvido e o outro
teve o crime de homicídio desclassificado para lesão corporal. Todos os jurados eram
indígenas, vale dizer, acreditaram que os acusados estavam possuídos pelo Kanaimé, por isso
não poderiam ser condenados por homicídio. É importante ressaltar que o promotor de Justiça
que atuou no Júri não demonstrou compreensão em relação à cultura indígena, desprezando e
depreciando a figura do Kanaimé, inclusive dizendo diversas vezes, com alteração de voz, que
tal entidade era inexistente.
Durante as tratativas para a realização do júri na comunidade indígena, o
procurador de Justiça Dr. Edson Damas da Silveira colaborou imensamente para a realização
do júri e por diversas vezes foi até a comunidade indígena. Em uma dessas vezes, o carro em
que estava capotou e ele ficou gravemente ferido. Os indígenas acreditam a tal ponto na
entidade que ventilaram a hipótese de o acidente ter sido provocado pelo Kanaimé, que não
estava satisfeito com a aproximação dos brancos na comunidade.
Neste tópico demonstrou-se mais um exemplo de multiculturalismo, utilizando da
figura do Kanaimé, entidade que integra a cosmovisão de mundo da maioria das etnias
indígenas do Estado de Roraima.
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4

MULTICULTURALISMO À BRASILEIRA

Nos capítulos anteriores, foi demonstrada a importância de se estudarem as
questões indígenas e os vários aspectos do multiculturalismo. Como exemplo, discorremos
desde a existência da jurisdição indígena até as questões particulares de algumas etnias. O
que, porém, é insuficiente para sensibilizar a proteção do Estado e é completamente ignorado
pelos governantes há anos. Vive-se uma abundância cultural no país, o que deveria ser motivo
de orgulho para todos nós e, no entanto, o que se vê é a violência contra os povos indígenas
crescendo a cada ano. De acordo com o último relatório da CIMI (Conselho Indigenista
Missionário), “houve um aumento de alguns dos mais significativos tipos de violência e
violação de direitos, como mortalidade na infância, suicídio, assassinato e omissão e
morosidade na regularização das terras tradicionais quando comparados aos dados do ano
anterior, 2015” (CIMI, 2016). Neste capítulo apresenta-se como o Estado desrespeita a
diversidade cultural no país e age com omissão em relação a temas essenciais como a
demarcação de terras indígenas.

4.1

Urgência na demarcação das terras indígenas

Ao se propor estudar questões indígenas e se deparar com o genocídio que
ocorreu e com os massacres que ainda acontecem, é impossível não questionar: por que se
veem tanta desumanidade e crueldade com os nossos ancestrais? Seria coerente lutar pela
preservação do multiculturalismo, pois é o que de mais belo há entre nós. Afinal, não é
arbitrário o fato de vários pesquisadores estrangeiros terem realizado e ainda hoje realizarem
pesquisas de campo em comunidades indígenas brasileiras, como, por exemplo, o estudioso
Lévi-Strauss. Uma das possíveis respostas para tanta violência seria o incômodo que o índio
provoca, por ser considerado um entrave para o conceito que temos de desenvolvimento e por
estarem em terras de interesse de grandes latifundiários, sejam agricultores, madeireiros ou
garimpeiros, que consideram a terra apenas como fonte de exploração e lucro:

A Amazônia brasileira é ainda hoje considerada um espaço vazio a ser explorado,
apesar de povos indígenas e comunidades tradicionais habitarem aquela região há
milhares, centenas de anos. Portanto, a concepção de “desenvolvimento” do Estado
brasileiro está associada a ações agressivas contra o meio ambiente e suas
populações originárias e tradicionais. (BRIGHENTI, 2015, p. 8)
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A terra é considerada pelos índios como um espaço sagrado, muito diferente da
nossa concepção, e, como somos maioria, não fazemos questão de entendê-los nem tampouco
respeitá-los. Iara Tatiana Bonin, em entrevista concedida ao CIMI, em 4 de janeiro de 2010,
afirmou que:

Mas nós, como sociedade ocidental, somos maioria e acreditamos que nosso modo
de propor o desenvolvimento é o único, é o mais correto, é a saída. Neste caso,
vamos mapeando todas as áreas e definindo o que pode e o que não pode existir. A
gente sempre acha que o lugar dos indígenas não é aqui, que eles deviam estar no
meio da mata.

A origem da violência contra indígenas foi e continua sendo a questão da terra, e
nas últimas décadas a não demarcação é o cerne do problema. Segundo dados do CIMI
(2016), há atualmente 943 terras indígenas, destas, 620 ainda não foram demarcadas. Diversos
conflitos poderiam ser evitados com a demarcação das terras indígenas, contudo, percebe-se
um movimento contrário dos congressistas e do Poder Executivo a fim de dificultar os
processos demarcatórios. Referidas terras “necessitariam [de] um estudo urgente dos grupos
técnicos para que se definissem claramente quais são os limites dessas terras tradicionais e
procedesse a demarcação para que se pudessem evitar esses casos de conflitos que lá são
cotidianos” (BONIN, 2010).
Se as terras objeto de reivindicação pelos índios não fossem terras indígenas, os
que se dizem donos atualmente (em geral, latifundiários, inclusive estrangeiros) seriam os
primeiros a querer o estudo de identificação destas. No entanto, não há essa prioridade, pois
sabem que os indígenas estão lutando por terras que sempre foram deles. Protelam-se as
demarcações não aleatoriamente, a bancada ruralista no Congresso Nacional e a Presidência
da República conhecem a razão da morosidade.
Em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados
sobre a demarcação de terras indígenas, no Rio Grande do Sul, o deputado Federal Luiz
Carlos Heinze (PP/RS), cumprindo o quarto mandato consecutivo, proferiu discurso de ódio
em relação aos índios e às terras que pleiteia, inclusive incitando a violência, como se constata
em seu discurso extraído de uma rede social:

É ali que estão alinhados quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta.
[...] Se nós não fizermos nada, se vocês ficarem de braços cruzados, o que vai
acontecer? O que estão fazendo os produtores do Pará. No Pará eles contrataram
segurança privada. Ninguém invade no Pará, porque a brigada militar não lhes dá
guarida lá e eles têm que fazer a defesa de suas propriedades. [...] Por isso, pessoal,
só tem um jeito, se defendam, façam a defesa como o Pará está fazendo, faça a
defesa como o Mato Grosso do Sul está fazendo (aplausos). Os índios invadiram a
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propriedade, foram corridos da propriedade, isso aconteceu lá. Botaram o tratorzinho
deles no meio da faixa, a defesa dos produtores tirou o trator. Eles estão se
defendendo. Se é isso que o governo quer, é isso que nós temos que fazer.
Resolvemos os sem-terra lá em 2000 e vamos resolver os índios agora, não
interessa o tempo que seja. (HEINZE, 2014, grifo nosso)

Na mesma audiência, o deputado Federal Alceu Moreira também demonstrou o
racismo institucionalizado no Congresso Nacional contra os indígenas. São poucos os
congressistas que lutam pela defesa dos direitos indígenas:

Porque será que de uma hora para outra tem que demarcar terras de índios e
quilombolas? O chefe dessa vigarice orquestrada tá na ante sala da Presidência da
República e o nome dele é Gilberto Carvalho, é ministro. [...] Por trás dessa baderna,
dessa vigarice está o CIMI, organização que se diz cristã e de cristã não tem nada,
está a serviço da inteligência norte americana [...] Pra não permitir a expansão das
fronteiras agrícolas no Brasil. (aplausos) (MOREIRA, 2014).

Procurado para exercer o direito de resposta, o deputado Carlos Heinze disse que
a questão era meramente política e que na realidade o PT, à época, queria destruir sua imagem
para que ele não se reelegesse. No entanto, continuou o congressista, os partidários do PT não
conseguiram, pois ele foi o deputado mais votado do Rio Grande do Sul12.
O desinteresse e a indiferença do Estado brasileiro em relação à demarcação são
tamanhas que, em 5 de fevereiro de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos
responsabilizou o Brasil pela não demarcação da terra indígena do povo Xucuru e estabeleceu
o prazo de 18 meses para que o fizesse, além de condenar o Brasil a pagar dano imaterial no
valor de R$ 3,3 milhões aos Xucuru. Tal precedente é inédito, ou seja, é a primeira vez que o
Brasil é condenado no âmbito internacional em relação a questões indígenas.
O tuxaua Marcos Xucuru comemorou a decisão, mas relembrou os homicídios e
as demais atrocidades cometidas pelo Estado durante anos contra seu povo, devido à omissão
do Estado em demarcar suas terras:

No tempo em que o Estado brasileiro demorou para demarcar a terra indígena, na
Serra do Ororubá, o povo Xucuru conviveu com assassinatos, ameaças e
criminalizações. Nosso direito à terra foi negado pelo Estado. As perdas são
irreparáveis, mas sentimos que alguma justiça foi feita.

É fato notório que sem terras reconhecidas ocorre um efeito cascata de violência,
inclusive atitudes são tomadas pelos indígenas para forçar o Estado a agilizar o processo,
como protestos que interditam rodovias e cobrança de pedágios. Tais fatos estigmatizam ainda
12

Reportagem para a ULBRA TV em 24 de maio de 2015.
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mais o indígena, aumentando o discurso de ódio contra estes no meio social. A FUNAI já se
manifestou diversas vezes a respeito dessa cobrança de pedágios e explicou que há uma
justificativa quando esta ocorre, como no caso que trazemos à baila:

Ainda sobre o pedágio cobrado pelos índios Tenharim na rodovia Transamazônica,
cabe explicar em quais situações ocorre esta cobrança. Ocorre que desde a
construção da Transamazônica em 1972 não foi criada nenhuma alternativa para
minimizar os impactos sobre a Terra Indígena Tenharim Marmelos. Assim, os
indígenas, por iniciativa própria, passaram a aplicar a cobrança de pedágio, a título
de compensação socioambiental e como alternativa para custear ações que
beneficiem aquele povo. (FUNAI)

Em endereços eletrônicos há várias filmagens de índios cobrando pedágios
(filmagens realizadas por não índios), e nos comentários de internautas podem ser vistos
ofensas e insultos de toda sorte. Alguns comentários são reproduzidos a seguir, tal qual
expressos pelos ofensores, geralmente não identificados:

Nessas horas um fuzil faz falta dentro do carro, já que esse lugar é no meio do
nada, dá pra fuzilar esses bandidos de pele vermelha e sumir hahaha.
Onde é essa rodovia, vou colar com meus amigos eu de .40 e eles de. 50. Vamos
matar eles.
Bando de vagabundos. O país está cheio deles, sejam peles vermelhas, brancas ou
pretas. Trabalhar ninguém quer.
Duvido que cobrassem cem reais ainda ameaçando as vítimas com flechas e lanças
se o cidadão pudesse portar armas de fogo. Bastaria uma rajada de fuzil pra esses
vagabundos desistirem de extorquir o cidadão e começassem a trabalhar. Esse país
virou uma porcaria faz tempo. Só a dúvida de o cidadão estar armado já faria com
que esses agressores desistissem da extorsão.
Porra, os caras são índios pra que vão precisar dinheiro pra comprar madeira no
meio da floresta?? Comprar palha?
Atropela esses filhos da puta.

As palavras de ódio dirigidas aos indígenas expostas acima são reflexo do
preconceito que sofrem no dia a dia. Não há nada de novo: a maioria da população não faz
questão de conhecer a cultura indígena, os problemas pelos quais passam e as consequentes
mortes são indiferentes para a população. Na realidade, quanto mais distante estiverem,
melhor, é o que pensa a maioria dos brasileiros.

64

4.2

Do desconhecimento da jurisdição indígena e de direitos relacionados ao acusado
indígena

No primeiro capítulo deste trabalho, discorreu-se a respeito da existência da
jurisdição indígena no Brasil e dos fundamentos que a legitimam no ordenamento jurídico
nacional. No entanto, esse tema causa estranheza até para os que lidam com frequência com
processos judiciais, e não causa espanto o fato de que a maioria das decisões não reconheçam
a jurisdição indígena, o que, a nosso ver, é um equívoco.
Em pesquisa financiada pelo CNPq, processo n. 474714/2013-6, que tem como
coordenador o dr. Edson Damas da Silveira, os pesquisadores elaboraram relatório parcial
onde angariaram “processos levantados durante os anos de 2011 e 2012, quando realizamos
pesquisa dentro da Penitenciária do Monte Cristo – cidade de Boa Vista” e “casos
judicializados no Estado de Roraima” com o objetivo de “refletir a respeito dos direitos
indígenas no Estado de Roraima”.
No referido relatório há exemplos de processos em que a jurisdição indígena nem
sequer foi ventilada pelos operadores do direito, processos sem laudo antropológico e a não
aplicação da atenuante de pena prevista em lei, ambos de caráter obrigatório, já demonstrado
no primeiro capítulo.

3.2.1 Caso 1: violência doméstica entre os índios Yanomami

Ocorreu prisão em flagrante por lesão corporal no âmbito doméstico praticado por
um índio da etnia Xirixana (uma das etnias Yanomami) contra sua companheira, também
indígena. Apesar de a indígena manifestar o desejo de ver seu companheiro solto, esse fato
não ocorreu imediatamente, somente após a concessão da liberdade provisória, com dispensa
do pagamento da fiança, mas aplicação das seguintes medidas cautelares: proibição de
frequentar a casa da ofendida, observada uma distância mínima de 200 metros da vítima,
proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e obrigação
de comparecer a todos os atos do processo. Em nenhum momento foi questionado se havia
penalidade na comunidade indígena contra o agressor.
Estudou-se no capítulo 2 que, por mais impactante que seja uma prática da cultura
indígena diferente da nossa, a agressão física contra a mulher indígena é um tema complexo
“pois elas pensam na lógica do conjunto dos problemas que afetam o seu povo e as questões
de solidariedade interna mais complexa”, constata a antropóloga Arneid Bandeira Cemim
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(apud ROSA, 2016, p. 34). Rosa (2016, p. 32) explica a dificuldade de se enfrentar a
violência no âmbito doméstico indígena:

Quando a gente fala de política de enfrentamento da violência, a gente não tem uma
mulher universal. A gente tem dificuldade de lidar com os vários perfis de mulheres
em suas várias realidades diferentes. E quando se fala de mulheres indígenas a
diversidade é ainda maior. Ouvi das indígenas que elas têm medo de o quanto a
aplicação da lei poderia desestruturar a realidade em que elas vivem e isso sempre
gera muita angústia. Elas não são contra a lei, mas também não se reconhecem nela.

A maioria das mulheres entrevistadas por Rosa propuseram “colocar o agressor na
presença do cacique, [de] lideranças e representantes da FUNAI, lembrando que terão duas
oportunidades para resolver a questão dentro da comunidade, na terceira oportunidade será
levado à lei do branco” (ROSA, 2016, p. 33). Em visita realizada por esta pesquisadora na
CASAI (Casa de Saúde Indígena) de Boa Vista, no dia 14 de março de 2018, uma mulher
indígena Yanomami que havia sido agredida por seu marido foi entrevistada. Ela explicou que
voltaria para seu marido e, quando perguntada se o marido deveria responder ao processo no
Fórum e ir preso, ela respondeu que não, pois resolveriam isso entre os familiares e a
comunidade.

3.2.2 Caso 2: progressão de pena descumprida por sentenciado indígena

Um indígena da comunidade Malacacheta fora condenado por tráfico de drogas e,
quando cumpria pena no regime semiaberto, foi autorizado a ficar na comunidade durante o
dia e voltar para a penitenciária à noite. Considerando que ele tenha deixado de comparecer
no horário noturno na penitenciária, sua família enviou ofício à Advocacia-Geral da União
para que esta pleiteasse o direito de o indígena cumprir sua pena na própria comunidade por
mostrar bom comportamento. Não consta no relatório do Grupo de Pesquisa o número do
processo, o que impossibilita a busca a fim de saber se o pedido foi deferido pelo Poder
Judiciário.
Crê-se importante ressaltar que há dados que informam que o sentenciado ia e
voltava de bicicleta da penitenciária para a comunidade Malacacheta, ou seja, percorria em
média 68 km por dia. Tal fato não fora considerado no cumprimento de sua pena, tampouco a
obrigatoriedade prevista em lei de que o indígena deve cumprir pena em unidade distinta da
penitenciária, como fora demonstrado no capítulo 1.
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3.2.3 Caso 3: tentativa de homicídio na Maloca Coqueirinhos

Houve tentativa de homicídio de um indígena contra outro indígena no dia 12 de
setembro de 2008 na Maloca Coqueirinhos, ambos os envolvidos eram da etnia Macuxi.
Durante o processo judicial não foi questionado se o acusado respondera perante a
comunidade pelo ato praticado e não fora realizado o laudo antropológico (como já
demonstrado, de caráter obrigatório no nosso entendimento).
Acusado e vítima haviam ingerido bebida alcóolica e estavam bêbados. Sem
aprofundar sobre o alcoolismo entre indígenas por não ser objeto do nosso estudo, é
importante fazer referência à gravidade do assunto. Em diversas oportunidades quando esta
pesquisadora realizou pesquisa de campo, foi relatado que um dos maiores problemas em
diversas comunidades indígenas é o alcoolismo. Tanto que em algumas etnias são proibidos a
entrada e o consumo de bebida alcóolica, como exemplo, entre os Waimiri Atroari.
A respeito da tentativa de homicídio, quando levado a júri popular, o acusado fora
condenado e, no momento da aplicação da pena, o magistrado desconsiderou a atenuante da
pena obrigatória prevista no nosso ordenamento. A defesa recorreu pleiteando a aplicação
correta da pena, mas entenderam os desembargadores do TJRR “que o Apelante está
totalmente inserido na sociedade, não podendo, portanto, invocar sua condição de indígena
para livrar-se de sua responsabilidade criminal, visto que possui carteira de identidade, fala a
língua portuguesa, cursou o ensino fundamental, está em pleno gozo de seus direitos civis e,
além de tudo, é eleitor”. A fragilidade jurídica dos argumentos para não aplicar a atenuante da
pena prevista em lei demonstra como nosso ordenamento jurídico está ultrapassado quando se
trata de aplicação dos direitos indígenas.

3.2.4 Caso 4: tentativa de homicídio contra a entidade Kanaimé

Uma tentativa de homicídio foi praticada por dois irmãos da etnia Macuxi contra a
vítima que, segundo relatos, estava possuída pelo Kanaimé. Não há laudo antropológico no
processo, e, no relatório do grupo de pesquisa, o último andamento processual foi a ocorrência
da audiência de instrução e julgamento. Demonstrou-se no capítulo 2 a importância do
Kanaimé para a maioria dos povos indígenas de Roraima, que realmente acreditam que ele é
causador de mortes e doenças.
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4.3

Outras formas de racismo e a violência no dia a dia indígena

É comum propagar-se que o racismo contra negros e indígenas diminuiu, no
entanto, tal fato não procede. Pesquisadores da temática afro-brasileira e indígena “atestam
que, no cotidiano, negros e indígenas vivem em situações de profunda desigualdade e são
constantemente vítimas do preconceito em função da pertença étnico-racial” (BONIN, 2014).
No caso dos indígenas, independente da forma como o racismo13 é externado, este tem
uma finalidade: o extermínio físico e cultural dos índios, vale dizer, é um “tipo de prática de racismo
que se dá quando o Estado autoriza a morte de alguns cidadãos para proteger outros sujeitos”
(BONIN, 2014), e geralmente os sujeitos protegidos possuem maior poder e respaldo social.
Bonin cita de forma oportuna o filósofo francês Michel Foucault para explicar o
pensamento racista:

O pensamento racista referenda a morte de uns como necessidade para assegurar as
condições de vida de outros. A morte, aqui, não indica apenas a prática de
assassinato e de extermínio direto, mas também o fato de expor certos grupos
indígenas ao perigo, de multiplicar os riscos para suas vidas através de ameaças, da
omissão e, ainda, da criminalização de sua ação política, da expulsão, da rejeição, do
preconceito expresso naquilo que é dito sobre os indígenas em diferentes contextos
(FOUCAULT, 2000 apud BONIN, 2014).

Ainda em seu artigo, Bonin (2014) retrata com fidelidade o racismo diário que
sofrem os indígenas ao transcrever comentários de internautas postados abaixo do
documentário “Tupinambá: o retorno da terra”. Referido documentário foi produzido por uma
equipe profissional e narra, do ponto de vista dos Tupinambás, conflito de terras que há na
Bahia. Seguem alguns comentários:

Quem disse que esse tal bandido que é chamado de Cacique Babau é índio?
Tem que dar uma ruma de tiro nesse Babau, falso índio, pilantra.
Esse vagabundo merecia era um tiro.
Esse falso cacique quer terra? Mete logo sete palmos por cima dele.
Dê a ele um tiro de 9 milímetros nele.
Só Deus na causa e chumbo grosso nesse bandido da cara pintada se dizendo que é índio.

O ódio contra os índios é nítido nos comentários, e observa-se incitação da violência
física contra o cacique que narra o documentário. Violência física contra um índio que mascara o
13

A palavra racismo é utilizada não como nos termos previstos na lei 7.716\1989. Utiliza-se o termo como é
entendido usualmente, “discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que
uma é superior às outras.” (RACISMO, s.d.)

68

desejo de uma coletividade de exterminar os indígenas. Bonin (2014) é precisa ao comentar sobre
os seguintes homicídios bárbaros que ocorreram nos anos de 1984 e 2014:
Figura 1: Exemplos de homicídios bárbaros contra indígenas

Fonte: BONIN, 2014, p. 40.
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Sustenta a autora:

Os dois casos são emblemáticos para se pensar a prática do racismo, pois neles se
expressam claramente um desejo de extermínio não de uma pessoa, mas de uma
coletividade – transpassar o corpo, perfurar o ventre, deferir dezenas de golpes de
faca. O ódio, evidente nos casos apresentados, não se direciona apenas aos corpos
das duas mulheres assassinadas, mas a tudo aquilo que elas representam, à
fertilidade que elas encerram, as possibilidades objetivas de continuidade dos povos
dos quais elas são integrantes. (BONIN, 2014, p. 56)

Outra forma de violência, que, além de bárbara, é também simbólica, são os
recorrentes estupros praticados por não indígenas contra mulheres indígenas. Os não
indígenas, inconformados com a presença indígena na terra, estupram-nas para intimidar e
forçar a comunidade a desocupar a terra, ou seja, o estupro é usado como forma de
desmoralização dos povos.
Dados da ONU apontam que a mulher é a principal vítima de violência dentro de
uma comunidade indígena. Os dados são alarmantes: mais de 1 em cada 3 mulheres indígenas
é estuprada durante sua vida (AGÊNCIA BRASIL, 2013).
A índia geógrafa e ativista dos direitos indígenas Marcia Waina Kambeba relata a
realidade da violência que as mulheres indígenas sofrem no dia a dia, em artigo de Ana Beatriz
Rosa, “Por que a violência contra mulheres indígenas é tão difícil de ser combatida no Brasil”:

A mulher indígena sofre vários tipos de violência. Primeiro ela sofre por ver seu
povo sendo afetado, marginalizado, discriminado. Depois, ela sofre como mulher e
essa violência não é só física, ela é psicológica e social também. O estupro é
presente e é uma forma de desmoralizar a aldeia. Ano passado tivemos, só em uma
aldeia, três casos de violência sexual. (ROSA, 2012, p. 31)

E continua:

Mulheres indígenas sofreram esterilização forçada. Mulheres e crianças são
violentadas e assassinadas por pistoleiros como forma de intimidar o povo a deixar a
aldeia. Os responsáveis não são punidos. Na aldeia Tururucari-Uka, do povo
Kambeba, as casas foram derrubadas várias vezes. A cacique de lá é uma mulher.
Ela lutou bravamente e a aldeia hoje continua no mesmo lugar. Uma comunidade
não indígena invadiu a aldeia na tentativa de expulsá-los. O líder da invasão disse
aos Kambeba: pra que índio quer tanta terra? (ROSA, 2012, p. 35)

Neste mesmo capítulo, apontou-se a complexidade de se analisar sob a nossa ótica a
questão da violência contra a mulher indígena, pois deve-se considerar caso a caso em razão de
questões culturais. No entanto, os casos narrados acima se tratam de estupro, o que não é tolerado em
nenhuma etnia, sendo ele praticado por indígena ou não indígena. Rosa (2012, p. 62) explica o tema:
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O estupro não é uma prática natural nas aldeias. É uma distorção moral e cultural.
As mulheres indígenas começam a ser preparadas para a reprodução física e cultural
do povo a partir da primeira menstruação. No olhar não indígena isso vai ter
distorções. Nós já temos muitos problemas causados pelos brancos. Por isso que
tudo tem que ser analisado caso por caso.

Ou seja, caso um indígena pratique estupro contra uma indígena, ele será julgado
e penalizado pelas autoridades da comunidade. Por isso, reprovamos no capítulo 2 o projeto
de lei 1057\1990 que no parágrafo único, inciso II, prevê que

Parágrafo único. Cabe aos órgãos responsáveis pela política indigenista oferecerem
oportunidades adequadas aos povos indígenas de adquirir conhecimentos sobre a
sociedade em seu conjunto quando forem verificadas, mediante estudos
antropológicos, as seguintes práticas:
[...]
II - atentado violento ao pudor ou estupro. (BRASIL, 1990)

O indígena recriminado por uma conduta gravíssima que não é aceita na sua
cultura aumenta a aversão e a intolerância dos não índios. Percebe-se que o foco dado pelo
Congresso Nacional e pelo Poder Executivo às questões indígenas é preocupante, pois, se os
índios sobreviveram à extinção (não se sabe até quando resistirão), continuarão sendo
violentados, fato que é desconsiderado pelos governantes.

4.4

Das pinturas corporais indígenas

Várias sociedades utilizam a pintura corporal como forma de manifestação
cultural, tais como os hindus14, os africanos15, os maoris16 e os indígenas. Busca-se neste
tópico expor de forma sucinta a importância da pintura corporal para os povos indígenas. Para
fundamentar este estudo, esta pesquisadora utilizou livros de antropólogos, vídeos confiáveis de
14

“Na cultura hindu, a pintura corporal também é um traço cultural. Nos casamentos, a noiva é pintada pelo
corpo com desenhos que simbolizam sorte para ela em sua nova vida. O sinal vermelho pintado entre as
sobrancelhas é símbolo do novo status dela: casada.” (NOME DO SITE, 2014)
15
“Pintura de rostos com diferentes padrões e símbolos tem sido parte da tradição de muitas culturas, incluindo
as nações africanas. Pintura de rosto, que geralmente é complementada com pintura de corpo, é feita de acordo
com os ritos tribais e as atividades culturais de grupos tribais africanos específicos. Esta tradição também traz
diferentes finalidades e significados para diferentes tribos, como caça, eventos específicos, rituais e estado
tribal.” (NOME DO SITE, 2016)
16
“Os Maori são o povo nativo da Nova Zelândia. Vindos da Polinésia, eles chegaram no país mais de 1000
anos atrás e hoje compõem apenas 14% da população neozelandesa. A cultura, tradição e língua dos Maoris são
muito diferentes das nossas e são uma parte essencial da cultura do país. [...] A tatuagem Maori é provavelmente
o item da cultura que mais se disseminou pelo mundo; pessoas de vários países e culturas diferentes se
apropriaram das pinturas corporais. Para os Maori, é muito comum fazer tatuagens no rosto, mão e pescoço. A
tatuagem é um símbolo de status dentro das tribos. Quanto maior a posição social e mais nobre o homem, mais
tatuagens ele tem, que chegam a cobrir todo o rosto.” (NOME DO SITE, 2016)
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rede social (YouTube), uma entrevista realizada com o Pajé Tawahu da etnia Yawanawa17, do
Estado do Acre, que a proferiu enquanto esteve na Terra Águas Claras, Serra do Cipó, em Minas
Gerais, no dia 3 de junho de 2018, além de relato de uma indígena exposto em rede social.
Segundo a antropóloga Lux Vidal (1986), em entrevista presente no documentário
Arte e corpo, disponível em rede social, cada etnia tem uma maneira específica de se
manifestar na arte corporal – arte gráfica –, cada uma com suas especificidades. Portanto,
quando se descreve a característica da pintura corporal de um povo, é possível identificá-lo,
pois a pintura de uma etnia é única, compõe sua identidade.
Em entrevista, o Pajé Tawahu explicou a esta pesquisadora que o desenho para
sua etnia, Yawanawa, além de outras questões, tem motivação espiritual. Ela representa a
força da natureza, pode lembrar uma borboleta, uma jiboia ou o fogo. Segundo ele, a pintura
usada na criança é distinta da usada no adulto, assim como a pintura feminina é diferente da
masculina. Ambos os sexos pintam, inclusive a criança, para aprender; na comunidade
existem pessoas que são consideradas melhores pintores, por isso, são respeitadas por sua
arte. Nos festejos, quem não se prepara com uma bela pintura corporal não é bem visto. O
entrevistado pediu que fosse mencionado aqui que nem sempre quando vai à cidade está com
o rosto ou o corpo pintado e que isso não o faz menos índio. Ele é índio, frisou, com ou sem
pintura no corpo. Abaixo, vê-se uma foto de membros da etnia Yawanawa com suas pinturas:
Figura 2: Membros da etnia Yawanawa

17

“Desde os tempos imemoriais, nós, Yawanawas ocupamos as cabeceiras do rio Gregório, afluente do Rio Juruá,
município de Tarauacá, no estado do Acre – Amazônia Ocidental. Somos do tronco linguístico Pano. Nossa população
hoje é de aproximadamente 1000 pessoas, morando em sete aldeias. Fomos muito numerosos no passado. No entanto,
muitos foram dizimados pelos impactos trazidos pela colonização”.
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Dominique Tilkin Gallois, em artigo publicado no livro Grafismo indígena,
organizado por Lux Vidal (GALLOIS apud VIDAL, 1992, p. 209), fez um intenso estudo
sobre a pintura da etnia Waiãpi18, localizada nos Estados do Amapá, do Pará e também na
Guiana Francesa, e revelou que “homens e mulheres adultos se expressam livremente,
escolhendo temas e cores, conforme sua livre vontade”. E “que não existem motivos
reservados para determinadas classes de pessoas discriminadas por sexo ou idade (como
ocorre, por exemplo, na pintura dos Kayapó-Xicrin) nem para diferenciar momentos
cotidianos ou rituais” (VIDAL, 1992, p. 209-210). Assim como os Yawanawa, a pintura
corporal dos Waiãpi19 tem motivação espiritual, é sagrada, pois “constitui-se como um dos
meios de comunicação privilegiados com o mundo sobrenatural” (VIDAL, 1992, p. 210).
Referida etnia utiliza também alguns animais como fontes de inspiração para alguns desenhos.

Figura 3: Pinturas indígenas

18

Wajãpi é o nome utilizado para designar os índios falantes desta língua Tupi que vivem na região delimitada
pelos rios Oiapoque, Jari e Araguari, no Amapá. São os mesmos Guaiapi, mencionados na região do baixo rio
Xingu, sua área de origem, desde o século XVII. Onde estão: AP, PA, Guiana Francesa. Quantos são: 1221.
Pertencem à família linguística Tupi-Guarani. (GALLOIS, 1997)
19
Segundo registros da Unesco e do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro), a Arte
Kusiwa: Pintura corporal e arte gráfica Wajãpi foi inscrita no Livro de Registro das Formas de Expressão, em
2002. No ano seguinte, recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. (IPHAN;
UNESCO, 2003)
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Vidal (1992), em artigo publicado no livro já citado, estudou a pintura corporal
dos Kayapó-Xikrin20, etnia localizada no sudeste do Pará. Depois da etnia Kadiweu 21, estes
são os indígenas que mais desenvolveram a pintura, prática que é muito relevante na
comunidade e, “ainda que não possuam uma palavra para expressar essa noção, consideram a
pintura corporal como um atributo da própria natureza humana” (VIDAL, 1992, p. 144).
Afirma a autora que:

Depois dos Kadiweu, são os que certamente mais desenvolveram, sob o ponto de
vista estético, essa atividade gráfica, à qual as mulheres dedicam grande parte de seu
tempo. Em suas múltiplas manifestações, ela sintetiza os valores mais altos da
cultura Kayapó. O mesmo se aplica, aliás, à ornamentação do corpo de modo geral.
[...]
A ornamentação e, especialmente, a pintura corporal entre os Kayapó expressam de
maneira muito formal e sintética, na verdade sob uma forma estritamente gramatical, a
compreensão que estes índios possuem de sua cosmologia e estrutura social, das
manifestações biológicas e das relações com a natureza, ou melhor, dos princípios
subjacentes a esses diferentes domínios. Mais ainda, revelam a cada um as múltiplas
facetas de sua pessoa em contraposição a todos os outros indivíduos, no tempo e no espaço:
um recurso para a construção da identidade e da alteridade. (VIDAL, 1992 p. 143-144)

Entre os Kayapó, a pintura é tarefa exclusiva da mulher, os recém-nascidos recebem
pintura corporal produzida pela mãe, o que é visto como uma forma de cuidado, carinho e atenção
para com a criança. “É usando e reusando o corpo de seu filho que a mulher ensaia, aprende e se
qualifica como pintora” (VIDAL, 1992, p. 146). Até o resguardo e o fim deste, quando se trata de
filho primogênito, expressa-se nas pinturas desta etnia, “pois cada pessoa recebe uma pintura
diferente, obedecendo-se a uma sequência própria, a cada categoria e com duração variável de
acordo com o grau de proximidade com o recém- nascido” (VIDAL, 1992, p. 158).

20

Os Xikrin, grupo de língua Kayapó, enfatizam a audição e a palavra. A fim de aguçar essas qualidades, os
Xikrin perfuram, logo na infância, os órgãos correspondentes (orelhas e lábios). Ouvir está diretamente
relacionado ao saber, à aquisição do conhecimento. A oratória, por sua vez, é uma prática social muito
valorizada, como para os grupos kayapós em geral, que se definem como aqueles que falam bem e bonito –
Kaben mei – em oposição a todos os outros povos que não falam sua língua. O dom da oratória é atributo dos
homens e envolve discursos inflamados, realizados no centro da aldeia. São encontrados no Pará e somam 1.818
habitantes. Pertencem à família linguística Jê. (GIANINNI, 2001)
21
Os Kadiwéu, conhecidos como “índios cavaleiros”, por sua destreza na montaria, guardam em sua mitologia,
na arte e em seus rituais o modo de ser de uma sociedade hierarquizada entre senhores e cativos. Guerreiros,
lutaram pelo Brasil na Guerra do Paraguai, razão pela qual, como contam, tiveram suas terras reconhecidas.
Estão no Mato Grosso do Sul e somam 1413 habitantes. Pertencem à família linguística Guaikuru.
(PECHINCHA, 1999)
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Figura 4: Homem kayapó pintado e ornamentado.

Discorrer, mesmo que de forma breve, sobre pintura corporal indígena num
trabalho da área jurídica tem a finalidade de mostrar a diversidade cultural e o imenso
patrimônio imaterial no nosso país. Escreveu-se sobre quatro, sendo que existem no Brasil
305 etnias (CENSO, 2010). Esses povos e essas práticas não existiram algum dia, elas
continuam existindo longe do nosso olhar.
Vidal (1992) expõe sua preocupação em relação à preservação deste patrimônio:

Estamos apreensivos sobre a sobrevivência desta arte. Ela depende da matériaprima, do jenipapo, das plumas que são tiradas das aves, então há toda uma
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preservação cultural e ecológica. E suas terras estão sendo ameaçadas especialmente
pelos grandes projetos de desenvolvimento, pelas grandes hidrelétricas, estradas de
ferro. Por isso, o governo tem que assumir a responsabilidade da demarcação das
terras. É um problema político social que o governo tem que assumir.

Já se passaram mais de 30 anos desde que Vidal fez a declaração acima, e nossos
governantes continuam omissos na demarcação das terras, como já demonstrado alhures.
Tampouco se fala em preservação do patrimônio cultural de natureza imaterial, “que são os
que refletem valores em suportes não materiais, tais são as crendices, cultos, danças, festas,
que não constituem produtos culturais apreensíveis” (DA SILVA, 2001, p. 98), destacadas
aqui as pinturas corporais indígenas. A impressão que temos é que elas são vistas por grande
parte da população como um capricho ou uma necessidade de aparecer do índio que as usa
entre nós e que não temos noção da dimensão do patrimônio cultural material e imaterial
brasileiro, herança dos povos indígenas:

O legado cultural dos povos indígenas tem singular relevância para a formação da
identidade cultural do povo brasileiro. De acordo com o IBGE (CENSO, 2010), são
305 etnias indígenas, falantes de 274 idiomas, que mantêm viva a cultura dos povos
originários no Brasil e, portanto, se somam às comunidades que atuam diariamente
na salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. (IPHAN, 2018)

Uma indígena narrou em seu perfil público numa rede social o preconceito que
sofreu e sofre ao expressar sua identidade através da pintura corporal, como transcrito abaixo:
Porque quando nós indígenas sempre que expressamos nossa cultura/identidade com
altivez, temos que escutar repetidamente, vocês são índio? Mas índio mesmo? Índio
de verdade? Estão vestidos assim vão apresentar algum teatro? A cada pessoa que
faz esta pergunta tão agressiva é uma tentativa de deslegitimar nossa identidade,
pois não sabem o quanto o processo histórico de invasão nos deixaram cicatrizes.
Porque na nossa sociedade, pessoas não indígenas, podem se utilizar de elementos
ou identidades de outras culturas e isso será visto como “fofo e bonito”, e “exótico.”
Mas, no momento em que um de nós indígena que é parte da cultura resolve exigir
para nós o direito de falar nossa língua, de praticar rituais, danças os costumes da
nossa tradição cultura, de pintar corpo e pinta o rosto, usar vestimentas da nossa
cultura que carrega significo simbólico e sagrado, muitas vezes somos
discriminados, temos que aguentar piadinhas estereotipadas, temos de aguentar
críticas, como: lugar de índio é no mato é na aldeia, índio? E com celular, índio e
viajando de avião. Não é vitimismo, o preconceito que sofremos é real, muitas das
vezes somos motivo de gracinha , até sofremos agressões físicas, psicológicas,
emocionais, sem dizer no preconceito institucional e, dependendo do lugar e de com
quem esbarremos, poderemos até ser mortos, como caso de Galdino Pataxó que foi
queimado por jovens de classe media/alta, enquanto dormia em um banco de uma
praça em Brasília, outra vitima foi o professor indígena Daniel Kabixana do povo
Tapirapé, foi morto apedrejado, quando saia do banco, outro caso que nos chocou
muito foi do pequeno Vitor Kaingang apenas de 2 anos de idade, que foi assassinado
brutalmente, na rodoviária do Município de Imbituba (SC), enquanto estava
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mamando no colo de sua mãe que vendia artesanato ao lado do marido e tantos
outros em memória.22 (sic)

Ela ainda relata fato ocorrido com ela durante embarque em aeroporto:

O racismo que vivemos não é de mentira, compartilho com vocês um breve relato do
que aconteceu comigo. Tudo aconteceu quando estava regressando de uma visita
técnica que fiz, pelo mestrado, junto a universidades e comunidades indígenas do
México. Seguindo as normas dos voos internacionais da Cidade do México, cheguei
ao aeroporto com três horas de antecedência. Imediatamente entrei na fila para fazer
o check-in, quando um dos atendentes me abordou de forma ríspida e grosseira,
dizendo que eu teria que retirar a “maquiagem” do meu rosto porque eu não poderia
viajar assim. Muito chocada com a forma bruta como ele se dirigiu a mim e
surpreendida com aquele absurdo, respondi que não era maquiagem, que eram
pinturas, que fazem parte da minha identidade e que não representavam uma
ameaça. Ele insistiu e, com o mesmo tom ríspido e agressivo, disse que se eu
quisesse insistir tudo bem, mas que eu não iria passar no raio X “daquele jeito”. Isso
foi repetido por ele três vezes. Ele regressou ao balcão de atendimento e avisou ao
outro funcionário que eu não passaria com as pinturas corporal e facial. Assim que
eu cheguei ao balcão e entreguei o passaporte, o atendente alegou que meu voo não
era naquela companhia e que eu deveria me dirigir à empresa Aero México. Muito
preocupada com o tempo, corri imediatamente a outra empresa mesmo tendo certeza
absoluta de que meu voo era pela Copa Airlines. A Aero México informou, é claro,
que meu nome não constava da lista de passageiros. Voltei ao balcão da Copa
Airlines, já muito aflita e desesperada, e disse ao mesmo atendente que eu tinha
certeza de ter comprado passagem de ida e volta naquela empresa, que faltava
apenas 1 hora para o embarque e eu poderia perder o voo. Nesse momento, uma
funcionária perguntou o que se passava, pediu meu passaporte para verificar e
informou que eu estava sim entre os passageiros do voo. O funcionário que me
mandou para a Aero México tentou se explicar: “mais é que me informaram que ela
não vai poder passar desse jeito”. A atendente disse então para ele: “acontece que é a
identidade dela e não podemos fazer ela retirar as pinturas”. Muito solicita, essa
mulher tomou a frente para me atender e emitiu meu cartão de embarque de retorno
ao Brasil. O sistema de segurança do aeroporto de um pais majoritariamente
indígena me tratou de forma violenta por conta da minha identidade, isso já me
passou aqui também no Brasil no aeroporto de São Paulo: isso é assustador! Embora
eu expresse a minha identidade com muita altivez, o que ocorreu me fez sentir muito
medo e extremamente violentada pela forma como fui abordada e pelo desrespeito a
minha identidade e as minhas pinturas corporais, que também compõe a vestimenta
do meu corpo. Como se fosse pouca a violência que a alfândega nos impõe ao nos
obrigar a retirar o cocar, que é um dos elementos mais sagrados para nosso povo
indígena como orientação espiritual, ser impedida de embarcar por conta de minhas
pinturas é a mais absurda das violências que já sofri. Eles primeiro tentaram me
intimidar; depois me coagiram a retirar minha identidade da pele dizendo que
“daquele jeito eu não embarcaria”; não tendo sucesso nessas investidas, eles
mentiram sobre a presença de meu nome na lista de passageiros como último
recurso para impedir meu embarque. Denuncio a intolerância e o racismo, o racismo
é uma forma violenta de delimitar as fronteiras dos lugares que os povos
indígenas/originários/negros, e toda diferença não normatizada, podem ocupar.
Nossa identidade não é uma fantasia, não é uma ameaça e o seu racismo não é
garantia de segurança!23 (sic)

22

A indígena escreveu o relato acima no dia 2 de fevereiro de 2018 em sua rede social pública. O nome e a etnia
não serão citados para preservar a identidade da mesma.
23
A indígena escreveu o relato acima no dia 2 de fevereiro de 2018 em sua rede social pública. O nome e a etnia
não serão citados para preservar a identidade da mesma.
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Relatos como esses nos fazem refletir que tão importante quanto denunciar e agir
em relação à demarcação das terras indígenas e à preservação delas é conhecer o vasto
patrimônio imaterial indígena, a fim de respeitá-lo e preservá-lo. Lamenta-se como o
preconceito narrado demonstra como ainda estamos longe de entender e colocar em prática
um país multicultural.
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5

CONCLUSÃO

Ao pesquisar questões indígenas, esbarra-se num obstáculo: é escassa a literatura
acerca do tema. Tema esse que me acompanha há anos, por curiosidade em conhecer a
grandiosidade da cultura dos nossos ancestrais e por ter sido tocada ao ler sobre o genocídio
indígena, a violência e o preconceito diários que os índios sofrem. Crê-se ser fundamental a
pesquisa de campo nesta área para que possa suprir o pouco material escrito até hoje. Ainda
assim, apenas conversando com um indígena ou visitando uma comunidade é possível
entender por que Souza Filho (2012) afirmou que após alguns dias numa comunidade
indígena se aprende muito mais sobre eles do que ler um grosso compêndio e tratados
europeus: é impossível não ser afetado e não compreender o respeito que eles possuem pela
natureza.
A pesquisa versa sobre o multiculturalismo que ocorre nas comunidades
indígenas, e, para tanto, vários exemplos foram utilizados, desde análise realizada em
processos judiciais para comprovar a jurisdição indígena até pintura corporal e seu significado
para algumas etnias. No entanto, pretendeu-se, ao narrar o multiculturalismo, registrar uma
denúncia: delatar como o Estado brasileiro é omisso na proteção da cultura material e
imaterial das 305 etnias existentes no país.
A primeira conclusão a que se chega é que há fundamento para ser reconhecida a
jurisdição indígena no nosso ordenamento. Não é preciso esforço interpretativo para tanto, basta
ler o art. 231 da CF\88 e os arts. 8 e 9 da Convenção 169 da OIT. A organização social expressa
no art. 231 da Carta Magna abrange a função jurisdicional. Não há como uma sociedade se
organizar de forma independente se esta não pode resolver os conflitos que ocorrem entre seus
integrantes. Demonstrou-se que sustentar a existência dessa jurisdição não legitima a jurisdição
das favelas, como pretenderam Santos (1997) e Terra e Carvalho (2015) em suas pesquisas, pois
não há previsão constitucional em relação a esta.
Evidenciou-se no trabalho que, independentemente de o Estado reconhecer ou não
a jurisdição indígena, esta continuará existindo dentro das comunidades. Foram apresentados
vários processos a fim de comprovar o que se sustentou, além de entrevistas realizadas com
pessoas que trabalham onde a jurisdição indígena é mais perceptível: o Estado de Roraima.
Considerar como legítimas as decisões de um ordenamento jurídico diverso mas regular
dentro de uma comunidade indígena e sobretudo de acordo com a CF\88 e a Convenção 169
da OIT é respeitar os fundamentos do pluralismo jurídico e do multiculturalismo.
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A jurisdição indígena é uma das espécies de pluralismo jurídico, que por sua vez é
característica de um país multicultural. É esperado, e natural, que em algum momento haja um
choque entre culturas tão distintas – entre não índios e índios. Por isso, os aspectos históricos
discutidos que nos remeteram aos Direitos Humanos foram fundamentais para esclarecer que
a existência do multiculturalismo depende do diálogo cultural, vale dizer, “o reconhecimento
de incompletudes mútuas é condição sine qua non de um diálogo intercultural” (SANTOS,
1997, p. 26). Ademais, é preciso exercitar o impulso de olhar para as instituições e as práticas
indígenas a partir da nossa cosmovisão e exercer a alteridade para compreender cada povo
indígena em questão como apenas diferente, pois não há superioridade entre culturas.
Discorreu-se sobre o infanticídio e vários mitos que existem sobre o tema e que
essa conduta – a prática do infanticídio – é usada pelos congressistas e por grande mídia com
o intuito de tirar o foco das questões de fato importantes para os indígenas: a violência contra
indígenas que resulta em mortes e chacinas, a demarcação das terras, o imenso preconceito no
dia a dia de um índio, dentre tantos outros assuntos mais importantes que o infanticídio,
prática virtualmente inexistente entre os povos indígenas no Brasil. Demonstrou-se a
religiosidade dos povos indígenas de Roraima ao explicar a importância da entidade Kanaimé
para esse povo com a finalidade de apontar o multiculturalismo entre as diversas etnias. Os
estudos e a literatura de antropólogos discriminados no texto foram essenciais para refletir
sobre o sentido dos elementos culturais estudados.
Mesmo com a certeza do imenso universo cultural do Brasil, como já
mencionado, 305 etnias e mais de 250 idiomas, o Estado não se esforça para preservá-lo, as
diversas culturas do território nacional parecem não existir. Haja vista que a terra é
fundamental para os índios, pois nela podem exercer sua cultura, a demarcação é assunto de
primeira ordem. No entanto, como existe interesse econômico pelas terras indígenas, os índios
são vistos como um entrave para o desenvolvimento, o que gera morosidade na demarcação.
A não demarcação das terras desencadeia uma série de problemas: extermínios em
massa, homicídios bárbaros, ou seja, violência de toda sorte. O índio incomoda pois, por mais
que usufruam quando queiram da nossa tecnologia, ele não perde sua essência por isso.
Ademais, não é o estereótipo que a sociedade ocidental nos impõe, eles possuem sotaque, pois
diversos aprenderam a língua indígena antes do português (alguns nem falam nosso idioma), a
maioria das etnias tem uma transcendência com o sagrado muito forte, suas vestes e pinturas
não são de interesse das grandes empresas, afinal, não geram lucro. Esses apontamentos vão
de encontro à sociedade massificada em que vivemos, onde o diferente não é aceito. A raiva e
o ódio contra os índios expostos durante o trabalho podem ser explicados em razão de eles
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continuarem sendo índios, por não se renderem à nossa cultura, resistiram e continuam
resistindo.
Pretendeu-se com este trabalho demonstrar a beleza e a diversidade da cultura
indígena, assim como permitir ao que hoje causa estranheza se revelar apenas como diferente.
O processo de descolonização passa pelo orgulho que um povo tem de seu passado e presente.
Contudo, enquanto continuarmos agindo como se o Brasil fosse monocultural e, pior, como se
a nossa cultura (dos não índios) fosse superior à dos índios, como se estes fossem bárbaros e
aculturados, e acreditar que devem ser evangelizados, estaremos fortalecendo o ódio coletivo
contra os indígenas. Por consequência, uma cabeça de gado continuará valendo mais que a
vida de um índio, como pensam e agem diversos latifundiários no Brasil e restou demonstrado
nesta pesquisa.
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