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INTRODUÇÃO 

Boa parte dos meses de 1992 serão gastos, tanto na Europa como na 
América, com a comemoração do quinto centenário da primeira viagem de 
Cristóvão Colombo ao continente americano. Muitos festejarão o evento lem
brando "os indissolúveis laços que ligam os povos dos dois lados do oceano 
Atlântico", outros dirão que o momento deve ser de luto e reflexão, e recor
darão todas as cruéis histórias relacionadas com a colonização, principal
mente na sua primeira etapa. 

Essa discussão não é nova e muito menos se chegará a alguma con
clusão desta vez. Cada século tem encontrado um veredicto diverso para a 
grande epopéia que teve infcio naquela viagem, no hoje já longfnquo agosto 
de 1492. O problema é que existe, assim como sempre existiu, na alma huma
na, uma forte tendência de se julgar o passado com os critérios e valores do 
presente. Na realidade, o que mais existe é um tipo de explicação "a poste
riori" de eventos passados. Explicação essa que nunca resulta em uma visão 
clara, pois um recôndito desejo de explicar o presente perturba a análise do 
passado. 

É fácil ao homem do final do século XX olhar o passado e reprovar os 
"conquistadores" como cruéis, gananciosos, sangrentos e outros adjetivos 
semelhantes, posto que o foram; o diffcil é olhar o homem do final do século 
XV e buscar compreendê-lo, conhecer seus medos, crendices, ambições, em 
suma, sua alma. Somente quando atingirmos o conhecimento de seus valores, 
ou seja, quando conhecermos o mundo no qual ele agia. Se é que isso é 
possfvel, é que poderemos pronunciar qualquer julgamento de ordem moral 
no tocante às ações de nossos ancestrais. 

Não sei até que ponto é possfvel conhecer os valores que moviam os an
tigos, mas sei que é nosso dever tentar decifrá-los. Devemos isso a nós mes
mos, para que as gerações futuras não sejam por demais severas quando 
chegar a hora de nosso julgamento. Pois, assim como nos é fácil ser severos 
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com as gerações passadas, fácil será, no futuro, chamarem-nos de hipócri
tas, diante da disparidade existente entre nossas palavras e ações. Prega
mos a justiça social, e nunca ela foi tão utópica em nosso continente quanto 
hoje: pregamos a paz, e a indústria bélica é uma das mais desenvolvidas e 
prósperas: cantamos a vida, mas assistimos impassíveis à morte e ao pade
cimento de milhares devido a fome, raquitismo e moléstias várias, hoje facil
mente curáveis. 

Como podemos verificar em qualquer manual jurídico moderno, uma 
das certezas mais incontestadas a que chegou a ciência do Direito hodierna 
é a de que toda e qualquer organização social humana é acompanhada, des
de seus albores, da construção de uma ordem jurídica. Essa verdade costu
ma ser resumida na expressão latina: "ibi societas, ubi ius": ou de sua cor
respondente invertida: "ibi ius, ubi societas". 

Outra certeza a que chegou a ciência do Direito é a de que toda ordem 
jurídica espelha os valores ambicionados pela ordem social que lhe deu ori
gem, no tempo e espaço especifico em que foi produzida e teve vingência. 
Mas também não se deve esquecer de que a ciência jurídica é a ciência do 
dever ser e não do ser. Ou seja, os valores consagrados em suas normas são 
aqueles desejados por uma determinada sociedade, em determinado tempo 
e espaço, e não retratam necessariamente a ordem social como efetivamente 
ela é, ou foi, disso os juristas sempre tiveram consciência. 

Por essas razões, considero o estudo da evolução do ordenamento jurí
dico essencial para se compreender não apenas a história em si- posto que 
esta é uma das principais manifestações sociais do homem, uma das melho
res formas de conhecê-lo intimamente, em seu mundo, na sua vida familiar, 
particular - como também para melhor se compreender o Direito positivo 
moderno, pois, pedindo emprestado um parágrafo de H. de Page, podemos 
dizer que: 

"A história do direito é muitas vezes tratada com um condescen
dente desdém, por aqueles que entendem ocupar-se apenas do direito 
positivo. Os juristas que se interessam por ela, quase sempre à custa de 
investigações muito longas e laboriosas, são freqüentemente acusados 
de pedantismo ... Uma apreciação deste gênero não beneficia aqueles 
que a formulam. Quanto mais avançamos no direito civil, mais constata
mos que a História, muito mais do que a Lógica ou a Teoria, é a única 
capaz de explicar porque as nossas instituições são as que são e por
que é que existem:"1 

Dessa forma, julgo oportuno, na ocasião em que se desenrolam as ativi
dades do quinto centenário da descoberta da América, que se estude, ainda 
que de forma sumária, a evolução das normas jurídicas que procuraram, ao 

1. H. de Page. "Traité de droit civil belge", tomo VI, Bruxelas, 1942, página 806, apud 
John Gilissen, "Introdução Histórica ao Direito'', tradução de António Manuel Hes
panha e Manuel Macaísta Mafheiros, Fundação Calous·te Gulbenkian, Lisboa, 1988, 
página 13. 
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longo dos últimos cinco séculos, regular as relações sociais entre os nativos 
americanos e as sociedades que se formaram no continente americano após 
a viagem de Cristóvão Colombo. Este é o propósito do presente trabalho· in
troduzir o estudo da evolução do ordenamento jurídico das nações america
nas, no que diz respeito às comunidades indígenas. Por razões de ordem 
prática, o presente trabalho analisará com mais atenção o caso brasileiro. Is
to com a convicção de que este estudo é fundamental para a compreensão 
do ordenamento jurídico positivo moderno no continente americano, assim 
como para a compreensão da nossa história. 

Poucos são os problemas que suscitam posições tão contraditórias, na 
doutrina latino-americana, como a análise da legislação dos países america
nos frente ao elemento indígena. 

Em verdade, essa matéria nunca suscitou grande interesse na nossa 
doutrina jurídica, muito embora os primeiros trabalhos sobre o tema datem do 
inicio da colonização da América. É também verdade que esses trabalhos ja
mais se caracterizaram por uma forte sistematização: ao contrário, as pesqui
sas dedicadas ao assunto sempre foram esparsas, não se conectando entre 
si. 

Esse fato pode nos explicar a grande diversidade, e mesmo contra
dição, com que a legislação indígena, seja a da época colonial, seja a das 
nações americanas já independentes, sempre foi encarada pelos diversos es
tudiosos que, ao longo do tempo, se debruçaram sobre o problema. 

Como exemplo desse desencontro doutrinário, podemos citar o especf
!ico caso brasileiro. Manuela Carneiro da Cunha, em seu livro "Os Direitos do 
lndio"2, defende a tese de que a legislação colonial, bem como a do Império 
brasileiro, eram muito mais humanas e benéficas ao índio do que a implantada 
pela República. 

A raiz de tal posição doutrinária pode ser encontrada na obra de João 
Mendes Júnior, famoso e respeitado jurista do final do Império e inicio da 
República, que analisou a situação jurldica dos índios na transição do Império 
para a República, em seu livro, datado de 1912, "Os Indígenas do Brazil, seus 
Direitos Individuais e Políticos". Naquela ocasião, João Mendes emitiu pare
cer extremamente negativo quanto a então nova situação jurídica das popu
lações indígenas. 

Ponto de vista semelhante pode-se vislumbrar nos comentários que José 
Afonso da Silva faz, na quinta edição de seu "Curso de Direito Constitucional 
Positivo", ao capítulo VIII do titulo VIII da Constituição brasileira de 1988, 
capítulo esse inteiramente destinado às populações indígenas. 3 

2. Editora Brasiliense, São Paulo, 1987. 

3. Páginas 713 e seguintes, nas quais o professor recorre à legislação colonial e ao tex
to de João Mendes para bem explicar a norma constitucional. 
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Por outro lado, Rodrigo Octávio, professor da Academia Internacional 
de Haia, em seu livro "Os Selvagens Americanos perante o Direito", de 1946, 
defende completamente o contrário, na análise global da evolução do orde
namento jur/dico brasileiro frente ao fndio. Para ele, o ordenamento jurfdico 
indfgena sofreu grande avanço com a implantação da República. 4Esse seu 
ponto de vista foi compartilhado pelos awtores da Exposição de Motivos ln
terministerial número 55, de 10 de agosto de 1983, que, uma vez aprovada 
pelo Presidente da República, serviu de orientação a todos os órgãos da ad
ministração federal no trato da questão indfgena. 5 

Tal estado de coisas faz com que toda e qualquer interpretação que se 
dê à legislação indfgena possa ir de encontro a posições doutrinárias ante
riormente defendidas, e dê origem a contestações várias. 

Premissas 

O presente trabalho pode ser considerado como uma continuação dou
trinária dos trabalhos apresentados no sexto Seminário Roma-Brasília, em 
agosto de 1989, e seu desenvolvimento deve-se ao incentivo e apoio que me 
foi prestado pelo "Centro interdisciplinare di studi latini americani", da "2" 
Universitá degli studi di Roma- To r Vergata". 

O seminário, cujos trabalhos se desenvolveram em Brasflia, teve como 
tema a Tradição Jurfdica Romana e as Instituições lndfgenas (Império e 
República). 

Da análise e reflexão dos trabalhos apresentados, bem como da leitura 
de fontes complementares outras, cheguei à conclusão de que a história do 
ordenamento jurfdico brasileiro - ou talvez seja melhor chamá-lo ordenamen
to luso-brasileiro, por incorporar o perfodo no qual as fontes legislativas bra
sileiras não se distinguiam das purtuguesas, em relação ao nativo encontrado 
no novo mundo- pode ser dividido em três fases distintas, havendo, em cada 
uma, um escopo diverso, sendo que a finalidade almejada em cada fase está 
quase que em oposição à que foi perseguida na fase anterior. A saber: 1Q fa
se- respeito à independência das nações indfgenas6; 2g fase- incorporação 

4. Páginas 153 e seguintes da edição da coletânea Brasiliana, Companhia Editora Na
cional, 1946, volume 254. 

5. Essa exposição de motivos, ao contrário da generalidade dos casos, não visava a 
apresentar nenhum anteprojeto de lei à aprovação presidencial, apresentava apenas 
sugestóes à condução da po/ftica indigenista do governo federal. 
Em seu inicio, ela trouxe uma rápida retrospectiva do desenvolvimento histórico do 
Direito positivo brasileiro frente ao fndío, na qual a posição de seus autores fica clara 
na seguinte observaçáo: 
"De notar-se, ao longo desses quatro séculos, é que somente após a República ale
gislação passou realmente a evoluir, liberando-se dos Conceitos hesitantes, dúbios e 
até mesmo contraditórios que a presidiam ao tempo da Colónia e do Brasil Império." 

6. A palavra "nação" não é de forma alguma a mais indicada para representara conjun
to das comunidades indfgenas que são ligadas entre si por vários tipos diferentes de 
laços (consangúfneos, religiosos, polfticos, etc.), pois dá margem a se transportar 
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forçada do fndio à sociedade; e 3ª fase - reconhecimento da autonomia das 
populações indfgenas. 

Antes, porém, de adentrar no problema brasileiro, e para bem poder
mos situá-lo, julgo importante preliminarmente traçar, de forma paralela, as 
linhas gerais do desenvolvimento das relações que se formaram entre os de
mais povos colonizadores europeus e os nativos do novo mundo. 

DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO 
ORDENAMENTO INDÍGENA7 

Descoberta, Tomada de Posse, 
Fundamentação Jurídica e Primeiras Contestações 

A descoberta da América colocou as potências européias diante de 
uma realidade até então desconhecida. Junto com a noticia das terras des
cobertas, chegou ao velho mundo a noticia da existência de grandes nações 
humanas, de cuja existência não se suspeitava. 8 

Logo após sua descoberta, a América foi de fato sumariamente ocupa
da pelos conquistadores; ocupação essa realizada, em sua generalidade, 
mediante o emprego da força, com grande número de vitimas, e sem qual
quer escrúpulo de qualquer natureza. 

um conceito sócio-jurfdico tipicamente moderno e ocidental para aquelas socieda
des indfgenas. Utilizo-o, no entanto, por seu uso já tradicional, e por não encontrar 
outro mais adequado no momento. 

7. Nas diversas transcrições de trechos legislativos desta parte do trabalho recorri, ~o':l 
freqüência, às obras de Rodrigo Octávio, "Os Selvagens i).mericanos pera_nte o CÇJirel
to", e de Manuela Carneiro da Cunha, "Os Direitos dos lndios", o qu~ nao_me Impe
diu de haver, por vezes, assumido uma visão da legislação reproduzida d1versa da
quela adotada por estes dois autores. 

a. Um dos mais interessantes problemas teológicos-jurídicos despertados pel~ de_sco
berta da América diz respeito às discussões acerca da natureza humana dos md1os .. 
Segundo a interpretação bfblica vigente, quando das descobertas, na Europa, os tres 
filhos de Noé: Sem Cam e Jafet, os únicos exemplares do gênero humano que ha
viam escapado ao dilúvio, e de quem todos nós provi':los, se ?aviam dividido (U_vro 
de Génesis, capftulo 10), indo cada um para um contmente d1verso: Eur?pa, As1a e 
África; dessa forma, não se podia admitir que existissem homens em reg1óes que só 
muito mais tarde foram descobertas. 

Os fatos, no entanto, mostravam a existência de terras abundantemente povoadas por se
res aos quais não se podia deixar de considerar humanos. 

A Igreja, diante desse tato indiscutfv~l, cedo se po~icionou, reformando a i'}terpretação 
até então dada àquela passagem bfbl1ca. Para soluc1onar o problema do Méx1co e das An
tilhas, onde a dúvida primeiro se pós em termos de conseqüências práticas, o Papa Paulo 
111, em 1537, através da famosa bula "Veritas lpsa": 

"reconhecia solenemente esses fndios como verdadeiros 
homens- ut pote veros homines". 

A solene declaraçtlo foi posteriormente estendida ao Brasil, quan?o nele se reprodu
ziu a mesma situação, pelo Papa Urbano VIII, por bula de 22 de abnl de 1629.. . . 
Que os habitantes dessas novas terras tossem filhos de Adão passou a ser mdtscutl-
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Passado o primeiro momento da mera ocupação fática do 0ontinente 
americano, o Rei de Espanha9 sentiu necessidade de criar um substrato jurf
dico que pudesse legitimar suas novas possesões. Desta forma, aos 14 de 
setembro de 1519, através de decreto, declarou-se: 

"Senhor das Índias Ocidentais, Ilhas e Terra Firme do Oceano, 
descobertas e a descobrir, por doação da Santa Sé Apostólica e outros 
tftulos justos e legftimos". 

Conforme podemos ver, a principal base, na qual o soberano es
panhol procurou justificar sua posse, assentou-se nas doações papais. 

Parte considerável da doutrina medieval realmente reconheceu o poder 
do Papa sobre toda a cristandade. A justificativa de tal poder origina-se no 
fato de que, sendo o Papa o vigário do Cristo na terra, a ele caberia natural
mente resolver todos os litfgios existentes entre os prfncipes cristãos. 10 

vel. Necessário era apenas revelar~lhes essa verdade, pois a ignoravam. Recorreu~ 
se, para tal fim, a expedientes dos mais bizarros. Basta recordar a solene procla
mação, perpetuada por antigos cronistas, feita aos fndios das Antilhas, em 1509, e afi
xada nos locais públicos, cujo conteúdo seria o seguinte: 

"Eu, Alphonso de Ojeda, servidor dos mais altos e poderosos reis de Leon. con
quistadores de naçóes bárbaras, seu emissário e general, vos notifico e declaro, 
da maneira mais formal, que Deus Nosso Senhor, que é único e eterno, criou o céu 
e a terra, um homem e uma mulher, dos quais vós e eu e todos os povos que existem 
e que existirão sobre a terra, descendemos.·· 

9. Quando da aescoiJerta do conuneme CJ.mericano, a Espanha .enquanto tal ainda não 
existia. Podemos chamar assim à união -sem fusão- dos reinos peninsulares, a ex
ceção de Portugal. A união de Gaste/a e Aragão, na pessoa de seus soberanos Isabel 
e Fernando, respectivamente, os "Reis Católicos", não chegou a significar uma 
fusão polftica, porém implicou uma solidariedade, uma ampliação de base territorial, 
um internacionalismo e uma colaboração material que iria favorecer a aventura ame
ricana. 

10. O poder temporal do Papa tem origem na interpretação e nas conseqüências que os 
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medievais deram ao célebre passo do Evangelho de Sá o Ma teus, 16, 18-19: 
"Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam mean ... et tibi dabo cla
ves regni coelorum, et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis, 
et quodcumque solve ris super terram, erit solutum et in coelis. '' 

De acordo com a exegese católica, esse passo contém simultaneamente a fundação 
da Igreja e a instituição de seu governo. A Igreja, nascida sob a autoridade de São 
Pedro e seus sucessores, por desfgnio divino, se resume a inteira sociedade dos 
cristãos, considerados sem distinção alguma entre si, sejam eles grandes ou peque
nos, o patriarca ou o vilão, o rei, o imperador ou o escravo, em suma, todos aqueles a 
quem foi validamente ministrado o batismo. 
O batismo, dessa forma, assume um carácter eminentemente jurfdico, por meio do 
qual o individuo começa a fazer parte da ''Ecc/esia''. 
Ser batizado ser cristão, significava, porém, ser um "homem regenerado" (I Pedro 1, 
23). Ou seja, para o medieval, "homo" e "christianus" eram conceitos diversos. O 
primeiro seguia seus apetites e inclinaç6es naturais, das quais se supunha que o se
gundo fosse livre. As perspectivas e as máximas de vida de um cristão eram guiadas 
por postulados derivantes da participação, obtida com o batismo, dos atributos divi
nos. 
O medieval considerava que as atividades do individuo não podiam ser distintas em 
categorias mais ou menos definidas e estanques. A esquematização e separação 
completa das nossas atividades em polfticas, religiosas, morais. culturais, económi
cas, etc., eram ignoradas. O objeto era o cristão, e este devia viver segundo as nor
mas cristãos, ignorando todas as demais. O homem era um todo único e inseparável; 

1 
I 

Digno de nota é que a este direito, provindo da autoridade do Pontífice 
Romano, somente podiam recorrer os Estados que oficialmente se encontra
vam em comunhão com a Igreja Católica, ainda que esta aspirasse a, e pro
clama•se, uma jurisdição espiritual mundial (de acordo inclusive com sua 
própria denominação Igreja Católica). Assim sendo, a Inglaterra, que na 
época das grandes descobertas não mais se submetia à autoridade da Santa 
Sé Apostólica de Roma, se arrogava, do mesmo modo e por autoridade pró
pria, a soberania sobre os territórios americanos do norte, alegando, como 
base de seu direito, que os ingleses foram os primeiros a ali aportarem. Seus 
direitos se baseavam exclusivamente em um "ius inventiones". 

Saliente-se, no entanto, que os argumentos apresentados pelos sobera
nos europeus, para fundamentar suas possessões, nunca foram aceitos de 
forma incontestável. 

Na Espanha, a principal beneficiada pelas conquistas, no próprio sécu
lo em que se realizavam, as divergências foram grandes e arrastaram para o 
debate teólogos e juristas. 11 

A principal personagem do debate que então se travou foi, indiscutivel
mente, o frei Francisco de la Vitória, teólogo dominicano, professor na Uni
versidade de Salamanca, que, em duas célebres "Relaciones", apreciou a 
questão das descobertas no seu aspecto polftico e jurfdico. Os tftulos dessas 
obras nos permitem vislumbrar sua orientação doutrinária: "Dos fndios 
recém-descobertos e dos tftulos não legft'lmos pelos quais os bárbaros do no
vo mundo puderam passar para o poder dos espanhóis" e "Dos fndios ou do 
direito de guerra dos espanhóis contra os bárbaros", as duas provavelmente 

de 1539. 

o cerne da argumentação de la Vitória pode ser assim resumido: se Je
sus não exerceu poder temporal algum no mundo, tal poder de nenhuma ma
neira poderia ser atribufdo ao Papa, que não é senão seu vigário na terra. 
Dessa forma, de la Vitória negava ao Papa o direito de outorgar soberania 
sob qualquer território a qualquer soberano ou Estado. 

11. 

cada uma de suas aç6es eram consideradas susceptfveis de jufzo com base nos m~
delos cristãos. "Omnes actiones christianorum sunt ordinatae ad consequendam VI
Iam aeternam" era a máxima que regia os indivfduos. 
Como conseqüência dessa totalidade em que o medieval concebia o seu cristi~nis
mo, chega-se facilmente à superposição da autoridade par:al, por ser o chef~ VISf~el 
da Igreja, nos assuntos temporais. Coroando e depond'! rets e 1mper~dor~s, mtervm
do em suas relaç6es e admoestando-os; tudo em funçao de sua obngaçao de apas
centar as almas do rebanho do Senhor e conduzi-las à salvação. . 
Esse interessante assunto foi muito bem desenvolvido por Walter Ul/mann em seu li
vro "Principies of Government and Politics in the Middles Ages", Londres, Methuen, 
1961, primeiro capftulo. 

Já no infcio do século XV/I, encontramos obras de cunho jurfdico que traçavam um 
resumo de polêmica, Juan de Solorzano Pereyra, espanhol n~scido na segunda me
tade do século XVI, magistrado em Lima, Peru, em 1629, fo1, de seus contemporâ
neos, o que melhor sintetizou o assunto, em seu livro "Polftica Indiana", pu~.ltcado 
em 1648, e que era um resumo, bastante ex_tenso, de ~ua ob_ra f~nda_m_e.ntal ... De ln
diarum Jure Disputationes: sive de Justa /ndJarum OccJdenaiJUm mqUISilione · 
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A conclusão a que tal raciocfnio levou foi a de serem os fndios os "ver
dadeiros senhores de suas terras". Para de la Vitória, era absurdo preten
der-se que o direito da descoberta fosse válido sobre o novo mundo, dar sua 
crftica às pretensões inglesas: "Sobre este título, não é preciso gastar muitas 
palavras, posto que já provei que os bárbaros eram verdadeiros donos, pú
blica e privadamente. É do direito das gentes que se conceda ao ocupante o 
que não é de ninguém, como se diz no parágrafo 'Ferae bestiae' (Instituições 
de Justiniano, 'De rerum divisione' 12) ... (mas) estas terras já têm dono, não 
podem cair sob esse trtulo ... ". E de la Vitoria acrescentou, com vivaz ironia: 
"por si mesmo (o direito de descoberta) não justifica a posse desses bárba
ros mais do que se eles houvessem descoberto a nós. "13 14. 

NOVA INGLATERRA 

Sabe-se que a colonização inglesa teve, por moto, razões completa
mente diversas daquelas que impulsionaram a colonização latina, na parte 
centro-meridional da América. Não foi em busca de meras aventuras ou de 
riquezas que os ingleses se passaram para essa nova parte do mundo. A nau 
"Mayflower" conduziu às plagas americanas cidadãos desejosos de apenas 
poder fazer, numa terra livre, uma vida de independência e liberdade. Esse 
fato, no entanto, não tornou diversa a sorte do fndio naquela região, em com
paração com os que habitavam as demais partes do continente. 

A descoberta e ocupação das terras da América do Norte foi oficialmen
te notificada pelos ingleses nos séculos XV e XVI, a partir de quando a coroa 
inglesa passou a reclamar a soberania sobre as referidas terras. 

Somente em 1606, entretanto, já sob o reinado de James I, encontramos 
a primeira real tentativa de ocupar e colonizar o continente americano. Na
quele ano, o rei cedeu, a duas companhias particulares (Companhia de Lon
dres e Companhia de Plymouth), concessões para fundar uma colônia. A 
colônia teria por nome "Virgfnia", em homenagem a sua predecessora, arai
nha Elizabeth 1.15 As companhias não contavam com grandes recursos, de 
forma que a empresa não foi privada de grandes dificuldades. 

As concessões feitas pelos monarcas ingleses possuram a seguinte na
tureza: o rei outorgava concessões para o estabelecimento de colônias: as 
suas terras, no entanto, ficavam sujeitas a um regime sfmile ao de feudo, re
servando-se à coroa a nua propriedade sobre elas. Ademais, as concessões 
não comportavam direito algum em prejufzo dos fndios, mormente no que di-

12. /, 2, 1, 12. 

13. Frei Francisco de la Vitória, "Relaciones. De indis", Barcelona, página 176. 

14. Ricardo Levene, em seu livro "JntroduçSo à História do Direito Indiano", editor Vale~ 
rio Abefedo, Buenos Aires, 1924, faz minuciosas referéncias a essas questóes, abor
dando o ponto de vista de Vitória a página 57. 

15. Hindreth. "History of United States o f America", volume 1, página 147. 
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zia respeito às terras que ocupavam. Tais concessões, como era expressa
mente especificado nos trtulos correspondentes, outorgavam, entretanto, cer
to direito sobre as terras que os fndios houvessem abandonado voluntaria
mente, ou que houvessem sido conquistadas, no caso de haver sido a colônia 
levada a uma guerra legftima, para responder à violência com a violênci.a 16. 
Fortalecidos com a adoção desses princfpios, os fndios, organizados em 
nações 17, tratavam com a colônia, igualmente constitufda em corpo polftico, 
como de potência para potência. 

A despeito das formais prescrições do governo inglês, a disputa territo
rial com os fndios cedo surgiu, dando origem a verdadeiras guerras, nas 
quais a superior tecnologia bélica dos recém-chegados sempre se fez sentir. 

Outro fator que impulsionou as guerras com as nações indfgenas foi a 
introdução da escravidão nas colônias inglesas 18. A importação forçada de 
negros da costa africana, com sua redução à condição servil, logo inspirou a 
captura e redução à escravidão do nativo americano. 

A ação das autoridades inglesas foi no sentido de tentar cercear a es
cravidão indfgena. e tentar uma convivência pacffica entre as duas comuni
dades. 

Neste perfodo surgiu, nas colônias da Nova Inglaterra, de maneira es
pontânea, um embrião de parlamento, que se desenvolveu e logo passou a 
procurar regulamentar todos os aspectos da vida colonial, inclusive as deli
cadas relações com as nações indfgenas. 

Essa assembléia, em uma assenta datada de 1660, tentou dar caráter 
legal às diversas práticas que se haviam estabelecido entre colonos e fndios. 
Nessa mesma ocasião, por ato especial, acompanhado de outras pres
crições, estatuiu que: se qualquer fndio causasse dano a um branco, e poste
riormente se recusasse a dar-lhe indenização satisfatória, o branco poderia 
fazer, na tribo do respectivo fndio, prisioneiros, que seriam vendidos como 
escravos para exportação, em número suficiente para que o produto corres
pendesse ao dano causado. 

16. François Auguste Carlier, "La République Américaine", volume 1, página 4. 

17. É interessante ressaltar que, muito antes da chegada dos europeus, as tribos indlge
nas do norte do continente americano haviam adquirido o hábito de associação, para 
melhor se defenderem contra tribos inimigas. 
Esse regime atingiu seu apogeu com a chamada Confederaça.o dos Oueroquenses, 
designados mais tarde sob o nome de Cinco Naç6es. Essas tribos habitavam no pró
prio coração das concessóes inglesas, sendo que os primeiros contactos dos euro
peus com estas tribos data de 1606. 
Segundo consta, todo homem, branco ou vermelho, que percebia um lndio Mohawk, 
membro de tribo confederada, fugia apavorado sem pensar em se defender. Tudo se
gundo o relato que nos legou John Fiske, ''The discovery of America'', volume 1, pá
gina 51, nota. 

18. A primeira leva de escravos africanos chegados él Nova Inglaterra, e da qual temos 
notfcia, é datada de 1620. Trata-se de um desembarque realizado em Virgfnia por um 
navio holandês. 
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Como que para compensar o rigor de tal disposição, a mesma assem
bléia reconheceu que os incidentes existentes entre as duas comunidades 
provinham, principalmente, da intromissão violenta dos brancos nas terras 
indlgenas, o que provocava represálias da parte destes. Assim, declarou nula 
toda e qualquer venda de terra pertencente a um lndio, desde que não hou
vesse sido sancionada pela Corte de Justiça. 

Após a adoção de tão prudente medida, aquela mesma assembléia 
passou a rever sua postura. Em 1663, através de novo ato, ficou estatuldo 
que, no caso de assasslnio de qualquer branco, ocorrido nas proximidades 
de uma aldeia indlgena, todos os seus habitantes seriam considerados res
ponsáveis pelo crime. Não se exigia nem mesmo a prova de que o crime hou
vesse sido cometido por um lndio da tribo em questão. Dois anos depois, em 
1665, a assembléia vai mais longe e retira aos lndios o direito de designar 
seus próprios chefes, para atribui-lo ao governador, ajuntando que, no caso 
de desobediência ao chefe nomeado, os culpados seriam tratados como re
beldes e, conseqüentemente, como inimigos. 

Em 1676, ficou estabelecido que todo lndio prisioneiro de guerra seria 
considerado escravo até sua morte. Em 1692, foi proibido o cruzamento dos 
brancos com os negros ou com os peles-vermelhas. Um artigo do Código de 
Virglnia chegou mesmo a retirar aos negros, mulatos e índios o direito de 
possuir ou adquirir quaisquer bens.19 

Esse era o quadro da condição jurldica, pessoal e social, em que se en
contravam os lndios da Nova Inglaterra, quando da revolução de 1776. 

Com o alargar-se das fronteiras do novo país, que teve inicio no imedia
to pós-guerra de independência, com a incorporação rle$ terras dos indlge
nas que se haviam aliado com os exércitos ingleses, e que, sucumbindo na lu
ta, se dispersavam ou fugiam em massa para o oeste, surgiu o problema de 
se saber a quem competia, dentro da ordem jurídica então instalada, tratar 
com as nações indlgenas. A solução do problema traria como consequência a 
definição do "status" jurídico daquelas nações.20 

Na polêmica, os principais pontos a resolver eram os seguintes: 

1° Poder-se-ia reconhecer a legitimidade dos direitos de soberania, 
que a Coroa da Inglaterra se arrogava sobre as tribos da América do Norte e 
suas terras? 

2° Quais seriam o caráter e a extensão desses direitos, supondo-se que 

19. François Auguste Carlier, "Histoire du peup/e américan (Etats-Unis) et ses relacions 
avec fes lndies, depuis la fondiation des colonies angfaises jusqu'à la revolution de 
1776", editora Michel L e vi, Paris, 1864, e do mesmo autor "La république Américai
ne (Etats-Unis)'', editora Guillaumain et Cie., Paris, 1890, 2iJ parte do 49 volume. 

20. 
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Alguns es~adc:s,. especialmente a Carolina do Norte e a Geórgia, estabelecidos em 
pleno terntóno mdfgena, não viam com bons Olhos a intervenção da União nesse 
Pro.blema. Estes e~tados violavam flagrantemente os tratados constitufdos pela 
Umlio, o que deu ongem à guerra entre a Geórgia e a Naçáo Oueroquense. 

eles fossem reconhecidos? 

32 Em conseqüência do Tratado de Paz, concluído em 1783, entre a 
Grã-Bretanha e os Estados Unidos, a quem essa soberania teria sido devolvi
da? Aos estados federados individualmente, cada um em relação a seu ter
ritório correspondente, ou aos Estados Unidos, ser coletivo representante do 
conjunto de estados? 

42 Se a devolução aproveitasse aos Estados Unidos, ser coletivo, qual 
seria, em relação a eles, bem como em relação aos estados, enquanto entes 
individuais, a condição política das tribos indígenas? Deveriam ser elas con
sideradas como nações independentes e estrangeiras? 

52 Qual seria a natureza dos direitos das tribos sobre as terras que 
ocupavam? 

Coube à Suprema Corte dos Estados Unidos formular os princípios ge
rais que deveriam presidir as relações entre o governo dos estados e as 
nações indlgenas. 

A principio, tratou-se de saber se deviam ser consideradas como váli
das as vendas de terras feitas, sob o regime de colônia, em 1773 e 1775, pe
los chefes das tribos, às quais não havia sido dada a sanção do soberano. A 
Corte declarou que tais vendas não tinham validade, pois as tribos apenas ti
nham o gozo e não a propriedade sobre suas terras. Aqueles direitos estavam 
subordinados às prerrogativas da Coroa inglesa e tinham sido por ela trans
feridos com a mesma natureza aos Estados Unidos. 

Essa posição da Corte Suprema dos Estados Unidos veio a se firmar de
finitivamente no julgamento da questão intentada pela Nação Queroquense 
contra o estado da Geórgia, em função de certas leis promulgadas por aque
le estado federado. 

Devido à paixão que dominava as partes, a importância dos interesses 
em causa e a parcialidade manifesta do presidente Andrew Jackson em favor 
da Geórgia, provocou-se uma das mais graves crises em que se viu envolvida 
aquela instituição. 

O juiz Marshall, sendo "Chiei Justíce", depois de ressaltar, no texto da 
sentença, que, se os juizes pudessem se deixar levar por simpatias, nenhuma 
outra causa seria mais digna de inspirá-la, concluiu, entretanto, que a corte 
não tinha competência para conhecer da matéria, posto que a Nação Quero
quense não podia ser considerada como uma nação estrangeira, único caso 
em que seria legitima a competência da Corte21 . 

Duas circunstâncias tornam importante esse julgado. A primeira cir
cunstância é que, em sua argumentação inicial, a Nação Queroquense pro
testou contra o poder sobre as terras da América a que se arrogou a Inglater
ra, levantando assim a questão preliminar da legitimidade da dominação in
glesa transferida aos Estados Unidos. 

21. Charfes Warren, ''The Supreme Court in the United States'', volume 1, página 74. 
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A nação indigena sustentava o principio anteriormente já defendido pe
lo Frei Francisco de la Victoria, de que a descoberta de terras novas importa
ria na aquisição de sua soberania apenas se as terras estivessem desabita
das. Como este não havia sido o caso da América do Norte, sua ocupação, 
a titulo de soberania, foi um ato de violência, ao qual o direito não poderia dar 
agasalho ou reconhecer consequências. 

A sentença dizia já ser muito tarde para que se pedisse a proclamação 
de semelhantes principias, muito embora reconhecesse ser brilhante e bem 
fundamentada sua defesa22. A própria Corte de Justiça, de quem a nação 
indígena invocava a autoridade em seu favor, seria uma emanação dessa so
berania usurpadora, transferida aos Estados Unidos pelo tratado de paz de 
1782, firmado com a Inglaterra. 

A segunda circunstância importante se relaciona ao fato de que o ex
chanceler Kent, um dos maiores jurisconsultos americanos da época, consul
tado antes da abertura do processo, emitiu opinião favorável à competência 
da Corte para conhecer da causa. Opinião compartilhada por Daniel Webs
ter, Ambrose Spenser, antigo "Chiei Justice" de Nova Iorque, Horace Binney 
e outras importantes personagens do foro estadunidense de então23. 

A nação indígena não teve sua causa conhecida, mas a sentença, sendo 
a Corte composta por seis membros, foi tomada por três votos, dois foram vo
tos vencidos e um estava ausente. 

Os juizes Story e Thompson, os autores dos votos vencidos, fizeram ver 
que a Nação Oueroquense era uma entidade politica, não incorporada à 
União dos Estados Unidos, com território, lfngua, organização e autoridades 
próprias. Que assim se havia sempre entendido, e todas as vezes que o Esta
do havia negociado com as tribos indigenas, o fizera por meio de convenções 
solenes, negociadas e submetidas à apreciação do Senado; convenções que 
as nações indigenas tinham a liberdade de aceitar ou não. 24 25 

A era dos tratados com as nações indigenas, muito embora privados de 
grande parte de seu significado, devido às decisões da Suprema Corte dos 

22. Os advogados da nação indígena foram: John Sergeant, da Filadélfia e Willian Wirth, 
antigo "attorney general" dos Estados Unidos, duas grandes figuras do toro estadu
nidense de então. 

23. Charles Warren, "TheSupreme", volume 1, página 741 e nota 1. 

24. A questão foi reapresentada à Corte, porém os fndios se apresentavam, desta vez. a 
título singular, não mais a nação enquanto tal. O caso, que se chamou "Worcester 
versus Geórgia", foi decidido de forma favorável aos fndios, com o reconhecimento 
da nulidade dos atos legislativos da Geórgia que feriam os direitos dos índios reco
nhecidos em tratados com a União. 
~ impo~tant~ ressaltar que a Suprema Corte dos Estados Unidos não negou persona
lidade Jurfdica, ou mesmo autonomia, às tribos indfgenas. Apenas lhes negou os atri
butos de soberania, que os fndios reivindicavam. 

25. Charles Warren, "The Supreme", volume 1, página 741 eJoseph Story, "Comentaria 
s~bre la Constituición Federal de los Estados Unidos", tradução para o espanhol de 
Ntcolás Calvo, volume 1/, Buenos Aires, 1888, páginas 57 à 59. 

104 

Estados Unidos, se estendeu até 4 de março de 1871, quando o Congresso 
prescreveu que: 

"nenhuma naçao ou tribo indígena estabelecida sobre o território 
dos Estados Unidos será reconhecida como poder independente com o 
qual se possa entender por meio de tratado. Tal disposição não deverá 
afetar de maneira alguma as obrigações resultantes de tratados regu
larmente leitos e ratificados com tribos ou nações indígenas em data an
terior a esta lei". 

A partir daquela data, as questões relativas aos indios foram reguladas 
como matéria de ordem interna, por meio de leis ordinárias. 

Hoje compete exclusivamente ao Congresso dos Estados Unidos definir 
a polftica indígena, levada a cabo pelo "Bureau of lndian Affairs (BIA)", 
órgão do Departamento do Interior, auxiliado por diversos outros órgãos es
pecificas. 

Os principias gerais que norteiam a hodierna legislação federal estadu
niense indigena26 são: 1 ºautonomia tribal, 2º poderes e obrigações federais, 
e 32 direitos reservados. 

Encarregado de proteger as tribos indigenas, o governo federal tem 
participação em todos os assuntos que envolvam seus interesses. Em princi
pio, deve defender os direitos afirmados nos tratados, mas tem o poder de 
revogá-los unilateralmente, anulando, inclusive, os direitos dos indios aos 
seus territórios. Tal atitude é atualmente evitada, muito embora se registrem 
casos no passado. 

Um grave problema para o indio dos Estados Unidos se relacionou com 
a cidadania, que, no inicio, lhe era negada. Ou seja, da sua inserção na so
ciedade estadunidense, na qualidade de cidadão, em igualdade de con
dições, pelo menos jurídica, com todos os seus demais membros. 

Em um primeiro momento, a legislação dos Estados Unidos negou os 
atributos de soberania às nações indígenas, submetendo-as ao seu ordena
mento interno, conforme já vimos. Ao mesmo tempo, porém, negava aos ín
dios a possibilidade de se inserirem plenamente na sociedade estaduniden
se, pois não lhes concedeu a qualidade de cidadãos, mantendo-os afastados 
do Estado e da Organização social que então se formava na América do Nor
te. 

Posteriormente, com os diversos tratados, e após muitas reivindicações, 
a cidadania estadunidense foi estendida paulatinamente aos membros das 
tribos existentes no território do pais. Esse processo completou-se apenas 

26. A legislação que regula hoje as relaçóes dos Estados Unidos com as suas popu
laçóes indfgenas se encontra espalhada em vários atos legislativos promulgados a 
partir do século XVIII, entre os quais devem ser lembrados: o Ato dos Direitos Civis 
dos Índios, de 1968; o Ato de Autodeterminação lndfgena e Assistência Educacional, 
de 1975; nos estatutos do 8/A e nas várias sentenças da Suprema Corte, continua
mente chamada a decidir sobre o silêncio e imprecisóes dos textos normativos. 
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em 1924, com o Ato de Cidadania, que declarou cidadãos dos Estados Uni
dos todos os índios nascidos no seu território. No entanto, apenas em 1948 
lhes foi estendido, por decisão da Suprema Corte, o pleno direito de voto. 

AMÉRICA ESPANHOLA 

. Na porção do continente americano colonizado pela Espanha, ao con
tráno da Inglesa, não se colocou o problema da soberania das nações indí
genas. A descoberta, conquista e ocupação da América, bem como as bulas 
papais, ainda que fossem titulas jurídicos contestados na própria Espanha 
(vide a secção 1 deste mesmo trabalho), colocou toda aquelas vastas 
porções do continente sob a imediata soberania da Coroa de Espanha. Seus 
habitantes passaram a ser, "ipso fato", súditos daquela Coroa. 

Dessa forma, os tratados, regulamentando as relações dos índios com 
os colonos, não possuíam a mesma importância como aqueles que encontra
mos na colonização inglesa. Por outro lado, também não encontramos ali 0 
problema da difícil integração entre a população nativa com a adventícia. A 
m1stura de raças cedo começou na América espanhola, tendo sido, de certa 
maneira, favorecida pelas autoridades, já que ajudava a incorporação dos 
valores novos na população local. 

A legislação que regulava as relações entre os índios e os espanhóis, 
em todas as vastas regiões americanas submetidas a Madri, era a mesma, 
salvo algumas particulares disposições. 

A instituição básica em torno da qual essas relações se desenvolveram, 
logo após a conquista, e que perdurou por todo o século XVI, foi a "enco
mienda", que possuía raízes na Espanha, quando da reconquista aos mouros 
da península ibérica. 

Essa instituição partia dos seguintes pressupostos: os índios deviam 
pagar tributos como todos os demais súditos; os conquistadores e primeiros 
povoadores mereciam uma recompensa pelos seus gastos e esforços: a Co
roa e a Igreja deviam cuidar dos índios, em particular da sua cristianização. 
Para solucionar e conciliar todas essas exigências, o rei "repartia y enco
mendaba" um número de índios a um "encomendem", que tinha a seu cargo 
a proteção, cristianização e promoção dos mesmos. O índio pagava seu tribu
to com seu trabalho, prestado ao "encomendem", que destinava parte de 
seus frutos à Coroa. Dessa maneira, ficava patente-o entrelaçamento dos di
versos sistemas da sociedade colonial: em uma mesma instituição colabora
vam o político - a Coroa, o religioso- a Igreja e o econômico -os particula
res. 27 

27. 
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"~o~ repartimientos de indios fueron c a si la única ventaja o recompensa que r e· 
cJbJeron los conquistadores de la província de Guatemala, y ai parecer en otras 
muchas de Améric~. Repartido e/ oro que circulaba entre los indfgenas, los es· 
r:a~oles comprend1eron que su permanencia en la ti em::. dependia de! uso de los 
md1os como productores y sustitutos de la tecnologia y servicios que los es· 

O sistema das "encomiendas" logo se revelou, porém, como sendo a 
implantação pura e simples da escravização indígena. A cristianização dos 
índios se resumia a um batismo forçado. E a sua vida se converteu em uma 
servidão que não conhecia piedade. 28 O rápido despovoamento das ilhas do 
Caribe, a primeira região ocupada e colonizada pelos espanhóis, devido a 
espantosa mortandade dos nativos, nos permite vislumbrar as condicões de 
vida a que foram sujeitos os índios "encomiendados". 

Em 1510, desembarcaram, na América, os primeiros missionários domi
nicanos, que logo começaram a se insurgir contra a atitude dos europeus 
com relação aos índios. São célebres os sermões pronunciados pelos frades, 
o que logo lhes atraiu a antipatia dos colonos e das autoridades locais. 29 

As queixas e insatisfações contra os frades da Ordem dos Pregadores 
logo foram levadas ao conhecimento da Espanha. O Conselho das jndias lon
gamente as discutiu na presença de emissários dos colonos e do frei Antônio 
de Montesinos, que para tal se transportou à Europa. 3D 

par'lo/es necesitaban. Sin indios nada podia hacerse; de elfos se recibfa todo lo 
necesario para comer, se /es hacfa construir los edificios, ses les utilizaba en ef 
transporte, seles hacía servir la casa y sacar oro de las minas. 
Es unánime el sentir de los conquistadores en la documentación a/ considerar 
que las encomiendas eran un pago que la carona, a través de sus representan
tes, capitanes y gobernadores, tenía obfigación de dar a /os participantes en la 
conquista. E !los habían gana do la ti erra y a eflos había de evertir parte de/ fruto 
de la conquista. Admitían que la carona era depositaria de la autoridad para ha
cer las concesiones, pero no consideraban que fuese algo graciable, sino exi
gible. Todos, en sus escritos, se expresan en términos semejantes: 'En remune
ración de los servicios, V. M. me dió y encomendó los pueblos ... 'En algún caso 
/os conquistadores incluso hacen explícito a Ia Carona la obligación que tiene 
de sustentar a /os que participaron en la conquista." 

Salvador Rodriguez Becerra, "Encomienda y conquista", in Gran Enciclopedia de 
Espafla y América, Madri, 1984, tomo 11, página 11 O. 

28. Indubitavelmente, o que nos legou de forma mais viva um testemunho das condiçOes 
a que os índios estavam submetidos foi o frei dominicanO Bartolomeu de las Casas, o 
Apóstolo das fndias, mais tarde Bispo de Chiapa, América Central. Seus livros, "His
toria Apologética", "História de las In dias" e "Destrucción de los lndios", cedo re
ceberam várias traduçóes e tiverem muita repercussão, sendo os responsáveis pela 
má fama que os conquistadores cedo receberam. 

29. "Vós estais todos em pecado mortal, e neste estado morrereis, por vossa cruel
dade e tirania para com essas gentes inocentes. Dizei-me com que direito, com 
que justiça, mantendes vós estes índios numa tão cruel e horrível escravidé1o? 
Com que autoridade tendes feito essas guerras detestáveis contra essas gentes 
que, tranqüilas e pacrticas, estavam nas suas terras, gentes que estais em risco 
de exterminar por modos antes desconhecidos? A que títulos eles vos pertencem 
e os obrigais a tantos trabalhos e fadigas, sem lhes dar de comer e sem cuidar 
de suas enfermidades adquiridas pelo excesso de trabalho, de tal sorte que mor
rrem, ou melhor, são mortos para vos dar ouro cada dia mais?" 
Extrato do sermão do frei António de Montesinos realizado no 39 domingo do ad
vento de 1511, em São Domingos, registrado pelo frei Las Casas em seu livro 
"Historia de las lndias" apud Rodrigo Octávio, "Os Selvagens", página 65, e in 
"Mosaico da Pax Christi, número 13, página 18. 

30. Ricardo Levene, "Introdução à História de Direito Indiano", editor Valeria Abeledo, 
Buenos Aires, 1924, página 202 e seguintes. 
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Após longas discussões, foram tomadas diversas resoluções, dentre as 
quais podemos e/encar: 

1º dever-se-iam considerar os indios como pessoas livres; 

2º seriam instruidos na fé católica; 

3º poder-se-ia dar-lhes ordem de trabalhar, mas o serviço seria de tal 
natureza que não impedisse sua educação religiosa, da qual resultaria pro
veito para os indios e para o Estado; 

4º a fim de tornar esse trabalho suportável, conceder-se-lhes-ia tempo 
necessário para repousar, todos os dias e durante o ano; 

5º teriam eles suas casas, terrenos e bens próprios e se lhes concede
ria necessário tempo para seu cultivo·, 

6º seriam admitidos a freqüentar as escolas, a fim de se instruirem mais 
depressa; e 

7º dar-se-lhes-ia, em troca do trabalho, um salário conveniente. 

Os frades dominicanos forçaram a extinção oficial dos "encomiendas", 
porém os trabalhos do Conselho terminaram com a declaração do rei de que 
o sistema era conforme o direito divino e civil e que, se de sua prática resul
tasse ainda escrúpulos de consciência, a responsabilidade seria dele, e/- rei, 
e não daqueles que tivessem fndios a seu serviço.3132 

Deve ser registrado que, não obstante todos os esforços dos missioná
rios dominicanos e a consagração legislativa de tantos direitos, a sorte dos 
indios não foi alterada. 

Mesmo sendo flagrantemente desobedecida, a legislação colonial es
panhola continuou reiterando, e até mesmo avançando, nos direitos que ou
torgava aos indios. A "Recompi/ación de Leyes de lndias" é um vasto repo
sitório onde estão reunidas leis em que predominam um lúcido espfrito de 
eqüidade. 33 

31. Ricardo Levene, "lntroduçáo à.", página 202. 

32. As "encomiendas" desapareceram ao longo do século XVII. Entre as causas de seu 
desaparecimento, podemos arrolar: a drástica diminuição da população indfgena, a 
expiração do prazo ou número de geraçóes de "encomendaras" que podiam desfru~ 
ta r de uma concessão feita nos primeiros tempos; e, não menos importante, uma po/1-
tica contrária à sua perpetuaçáo. 
A decadência das "encomiendas" foi acompanhada pelo desenvolvimento dos la
tifúndios, as "haciendas", como sistema de exploração econ6mica da terra. Sistema 
esse que veio caracterizar a América Latina até os nossos dias. 
A substituição das "encomiendas" pelas "haciendas" não alterou de forma significa
tiva a sorte das popu/açóes indfgenas do continente. 

33. Muito interesses são as seguintes disposiçóes presentes na "Recompi/ación'': 
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"e/ trabajador indfgena, de acuerdo con esa fegislación, debe recibir un sa
faria mfnimo suficiente para cubrir sus necesidades" -ley /f, tftulo XIII, libro VI y 
ley f, título XII, libra VI; 

"Sf presta sus servicios en obras arquitectónicas, la jornada máxima será de 
ocho horas" -ley VI, tftulo VI, libra 111; 

Assim, os fndios sempre foram considerados como homens livres e vas
salos de Espanha, mesmo aqueles que vinham de porções não espanholas da 
América. Em virtude de sua situação de dependência e miserabilidade, orde
nou-se fossem defendidos; concederam-se-lhes os privilégios legais de me
nores, sendo-lhes, porém, em contraste com aqueles, reconhecido o direito 
de dispor de seus bens, e com a faculdade excepcional de rescindir unilate
ralmente seus contratos. Estabeleceu-se, para suas faltas, penas mais bran
das que as ordinárias, apesar de estarem, sob todos os aspectos, submeti
dos às leis ordinárias do reino. 

Essa era, em grandes linhas, a legislação que regia os indios na Améri
ca espanhola quando dos movimentos libertadores do inicio do século XIX. 

De forma geral, todas as repúblicas que nasceram dos vice-reinados 
espanhóis declararam, em suas constituições, a plena cidadania do fndio. Em 
um primeiro momento, foi-lhes assegurado o regime de proteção especial 
que lhes garantia a legislação colonial. Entretanto, ventos liberais corriam por 
aqueles tempos o ocidente e não deixaram de influenciar as jovens nações /a
tino-americanas. Dessa forma, em nome da igualdade jurfdica de todos, ore
gime legal de proteção especial dos fndios foi revogado, em meados do sé
culo XIX, com graves conseqüências, para depois, já neste século, voltarem a 
ser consagrados. 

Fatores vários vieram, a partir desse momento, a diferenciar o destino 
das populações indfgenas nas várias partes do continente. A maior ou menor 
presença numérica dos fndios; a ocorrência de maior, menor ou mesmo 
ausência de correntes migratórias de outros continentes; a ocorrência de 
guerras de extermfnio patrocinadas por certos estados; foram esses alguns 
dos fatores que tornaram diversos os papéis desempenhados pelos fndios na 
formação das sociedades /atino-americanas. 

Na parte meridional do continente, na República da Argentina, exce
tuadas algumas poucas iniciativas, a politica era a de afastar para o mais dis
tante possfvel os nativos, ainda que com o uso da força. 

A provincia de Buenos Aires, desde a fundação, sempre viveu em cons
tante luta com as tribos indigenas que habitavam ao sul. Em 1833 o general 
Juan Manoel de Rosas, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", con
cebeu o projecto de realizar uma expedição no deserto para exterminio dos 
fndios. Com essa expedição, foram desocupadas centenas de léguas qua
dradas em diversas direções ao longo dos rios Neuquen, Negro e Ve/chets, 
até a cordilheira dos Andes. Os fndios ou foram mortos, ou aprisionados, ou 
fugiram. 

O projeto de exterminio dos indios encontrou seu continuador no gene-

"descansará los domingos y dfas festivos, aun cu ando tenga e/ patrón bula en 
contrario" -/ey VIl, tftulo XIII, libra VI; 

"recibirá su sala rio precisamente en efectivo, bajo pena, contra e/ patrón, de 
perder lo pagado en otra forma y de satisfacer una multa" -ley V/1, titulo XIII, /i
bro VI. 
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ral Julio Argentino Roca, no inicio como ministro da guerra do presidente Ni
colás Avellanede e posteriormente como presidente da república. Nessa se
gunda etapa, o exército ocupou toda a região sul do pais, até a Patagônia. 

Essas campanhas, conforme nos diz Ricardo Levene: 

"Significam a extinção do fndio selvagem e em muito sua elimi
nação entre os componentes da mescla de raças que se forma no 
pafs". 34 

Isso não impediu que a constituição da república declarasse, no pará
grafo 14 do artigo 67, que era dever do Estado "entreter relações pacfficas 
com os indios e favorecer sua conversão ao catolicismo". E que uma lei de 23 
de agosto de 1867 organizasse um regime de proteção e tutela especial para 
os indios que vagassem no território argentino. 

Na República do Chile, o destino foi menos severo. Um regulamento de 
1813 estatuiu que: 

"todos os fndios residentes em aldeias indfgenas deveriam ser reu
nidos em cidades fundadas com duas ou três dessas aldeias e gozar 
dos mesmos direitos sociais e cfvicos dos outros chilenos. E que dese
jando o governo destruir toda a diferença de casta entre povos irmãos, 
a comissão encarregada da execução da medida adotada deveria pro
videnciar a fim de que essas cidades fossem também habitadas pores
panhóis e agentes de todas as classes, e a que as famílias se ligassem 
por casamentos e outros atos da vida nacional ou civil . .. 35 

Naquele mesmo pais, o senatus-consulto de 4 de março de 1819 assimi
lou a condição civil e polftica dos fndios à dos outros nacionais. 36 

A forte corrente migratória, do final do século passado e primeira meta
de deste, da Europa, destinada a esses dois pafses (Argentina e Chile), 
também foi um importante fator responsável pela pouca influência que o ele
mento indigena teve na formação dessas duas sociedades latino-americanas. 

Já os pafses da América Andina, assim como o Paraguai, não foram alvo 
de correntes migratórias significativas, de forma que o elemento indfgena é 
marcante naquelas culturas. Nesses paises, os fndios se amalgamaram com a 
população civil, tendo ali seu destino ligado ao da população camponesa. 

A República do Paraguai, com cerca de noventa e cinco por cento da 
população atual apresentando ancestrais indigenas, foi um dos pafses em 
que a população branca mais rapidamente se misturou com a nativa. Desta 
forma, cedo toda distinção legal baseada em conceitos étnicos foi ab-roga
da. Mas a miscigenação não ocorreu com_ todas as tribos indigenas: nas 

3~. "Sfntese da História da Civilização Argentina", Rio de Janeiro, 1938, página 385. 

35, AlejandroAivares, "L e Droit lnternational Americain'', páginas 305 e seguintes. 

36. A/e}androAivares, ''Le Droit. ", ptlgina 308. 
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planicies do Chaco e nas margens do rio Paraguai continuaram existindo tri
bos indigenas não integradas. 

A constituição de 1844, da república paraguaia, reconheceu a todos os 
habitantes do pais a igualdade civil. Mais tarde, Dom Carlos Antônio Lopes, 
por decreto-lei, de 7 de outubro de 1848, proclamou cidadãos os fndios de 
vinte e uma povoações- "pueblos". 

A constituição posterior, a de 1870, reproduziu o texto da constituição 
argentina, que dispunha competir ao Congresso Nacional "entreter relações 
pacificas com os fndios e favorecer sua conversão ao cristianismo e à civili
zação". 

Em 1981, foi promulgado o "Estatuto das Comunidades lndigenas" 
através da lei número 904. Esse estatuto ordena as atuais relações do estado 
paraguaio com as populações indigenas. calculada em cerca de dois inteiros 
e um décimo por cento da população do país. Para tal, criou o Instituto Para
guaio lndlgena (INDI), subordinado ao Ministério de Defesa Nacional. 

Não existe', porém, qualquer reconhecimento de direitos !memoriais ou 
congênitos dos fndios sobre as terras por eles habitadas. Sua permanência 
nas mesmas é subordinada a razões de segurança nacional, o que pode de
terminar suas transferências para sftios distintos. Às tribos é reconhecida re
lativa autonomia, sendo possfvel que as normas consuetudinárias tribais se
jam aplicadas, quando não incompatfveis com "principias de ordem pública". 
O guarani é reconhecido como idioma oficial ao lado do castelhano. A inte
gração e assimilaçao são reconhecidas como finalidades da polftica oficial. 

Na República da Colômbia, encontramos um bom exemplo das con
seqüências da aplicação indiscriminada dos principias liberais na condução 
da politica indfgena na América Latina, nos dois últimos quartéis do século 
XIX. 

Naquele pais, vigorava, a favor dos fndios, um regime especial, ditado 
pela Espanha e mantido após a independência. O Código Civil lhes consa
grava o principio de estado de menoridade e lhes reservava certas porções 
de terra, de forma indisponfvel. Todos os campos que rodeavam Bogotá, a 
capital do pais, faziam parte dessa reserva- "los resguardos", e eram culti
vados intensivamente em pequenos lotes. 

Em meados do século passado, o pais foi tomado pelos ventos liberais, 
cujos sopros provinham das revoluções européias de 1848. Assim, passou a 
ser inadmissivel a existência, em uma democracia, de duas espécies de ci
dadãos. Por conseguinte, foram revogadas todas as disposições particulares 
e os fndios integrados na plenitude dos direitos civis e politicos. 

Ao cabo de poucos anos, os lotes dos fndios em torno de Bogotá, assim 
como outros "resguardos" existentes no pais, passaram às mãos de um pe
queno número de capitalistas, que os transformou em latifúndios. Isso preju
dicou inclusive a vida nas cidades, já que se viram privadas da pequena 
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porém variada cultura indfgena. Quanto aos fndios, logo foram reduzidos à 
miséria e vieram, pouco a pouco, a perder a liberdade por força do sistema 
que foi adotado de se lhes fornecer, a crédito, tudo de que tinham necessi
dade, em troca de serviços futuros. 

. O resultado foi que a cifra dos débitos atingia proporções que, na gene
ralidade dos casos, se tornava insolvfvel. O fndio viu-se reduzido a verdadeira 
servidão por dfvida, pelo fato de se lhe ter reconhecido a qualidade de ci
dadão com a plena capacidade civil. 

A legislação atual da república colombiana voltou a reconhecer um es
tado jurfdico especial aos fndios, bem como direito preferencial das comuni
dades indfgenas sobre as terras em que vivem e trabalham. 

O sistema de fornecimento a crédito de produtos, em troca de futuros 
serviços, criando, através das dfvidas impagáveis, um verdadeiro estado de 
servidão, foi o que mais se generalizou pelas florestas sul-americanas, esten
dendo-se até os confins do Oregon, ou seja, até os confins norte da coloni
zação hispânica, qualquer que fosse o pafs, persistindo até poucas décadas 
atrás. 37 

A Bolfvia tentou reprimir os abusos de tal sistema de trabalho fixando 
um limite, por meio de lei, para os débitos; porém, na realidade, não foi mais 
do que sua confirmação legal. 

Segundo Alberto Ballon Landa, essa lei dispunha que: 

"Todo empregado que, no termo de seu contrato, quiser retirar-se 
pagará a seu patrão o que lhe dever, ou, em caso contrário, continuará 
a servi-lo, mas não se reconhecerá conta superior a 400 bolivianos 
(moeda correspondente ao peso). As contestações, na falta de provas 
concludentes, serão julgadas fazendo-se prestar ao patrão um juramen
to, com a condição de que ,',;so não resulte, contra o empregado, uma 
conta superior a 400 bolivianos ... Em caso de fuga do empregado de
vedor, o patrão pode requisitar o concurso da polícia para prendê-lo. o 
empregado submetido ao serviço militar obrigatório retornará, após seu 
serviço, à casa do seu patrão. O empregado devedor que não tiver sido 
chamado pela lei não poderá ser admitido como soldado. "38 

No México, possuímos o testemunho de Lucio Mendieta y Nunez, se
gundo o qual: 

37. A!berto Ballon L anda em seu livro ''Los Hambres de la Selva", se refere a esse 
Sistema nas florestas peruanas, às páginas 39, 396 e seguintes. o autor tece a 
esse respeito o seguinte comentário: 

"O trabalho forçado por dfvidas é a base da indústria, o nervo da vida regia~ 
na!, e também a origem de uma escravidão dissimulada." 

Vários ~utros escritores se referiram a esse sistema, dentre as quais podemos citar: 0 
colom.?Iano Jo~é Estácio Riveir~, ''La Voragine''; o português Ferreira de Castro, ''A 
Selva , e Euc!Jdes da Cunha, A Margem da História", página 24; os dois últimos 
concentrados nas florestas brasileiras. 

38. Alberto Ballon L anda, "Los Hombres", péiginas 320, 321 e nota. 
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"Durante la época colonial se inicia, en las grandes haciendas, la 
tienda de raya, estabelecimento mercantil propriedad dei dueno de la 
hacienda o dei administrador, en donde se abre crédito ai jornalero y en 
donde e/ jornalero dejaba todo su safaria y se endeudaba en forma tal, 
que más tarde trabajaba só/o para cubrir su deuda y raras veces veia 
una moeda en sus manos. "39 

As atuais relações entre a República do Peru e as comunidades indfge
nas, existentes naquele pafs, encontram-se reguladas principalmente: na 
Constituição, promulgada em 1979; na Lei das Comunidades Nativas ( decre
to-lei número 22.175, de 1978), lei essa voltada especialmente para as comu
nidades indfgenas das florestas; na Lei de Promoção e Desenvolvimento 
Agropecuário (decreto-lei número 2 de 1980); e na Convenção número 107 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que foi incorporada a orde
namento jurfdico peruano. 

Somente na década de 70, as comunidades indfgenas tiveram, com a 
primeira Lei das Comunidades Nativas (decreto-lei 20.653, de 1974), seus di
reitos à terra e à auto-organização reconhecidos. A segunda lei das Comuni
dades Nativas, a de 1978, revogou muitos dos privilégios que a primeira lei 
lhes havia concedido com o objetivo de abrir o pafs a investimentos interna
cionais. 

De qualquer forma, a legislação em vigor afirma que as terras das co
munidades camponesas são inalienáveis e, por conseguinte, insuscetfveis de 
penhoras e de prescrições. São, no entanto, sujeitas à expropriação por ne
cessidade ou utilidade pública. 

Também lhes é reconhecida certa autonomia de autoregulamentação, 
no que diz respeito ao uso da terra e na prestação de serviços. É possfvel o 
uso do quéchua e aymara, lfnguas indfgenas, em documentos e repartições 
públicas, ainda que o idioma oficial seja o castelhano. 

Na República da Venezuela, o regime é de proteção especial. A consti
tuição daquele pafs, em seu artigo 77, prevê regime especial para as tribos 
indfgenas e sua gradual integração à vida nacional. Esse regime especial 
está consubstanciado na Lei das Missões de 1915. Em 1967 o Ministério da 
Justiça declarou que as missões estão isentas de qualquer outra jurisdição, e 
o poder executivo não tem poder material, local ou pessoal sobre os indfge
nas. Em 1968, foi criado o Escritório Central de Assuntos lndfgenas do Mi
nistério da Justiça, e, em 1977, foi criado o Escritório Ministerial para a Edu
cação nas Fronteiras e Zonas lndfgenas, com a função de supervisionar as 
missões e dirigir as entidades indfgenas. 

Os "resguardos" coloniais são ainda reconhecidos, como qualquer ou
tra propriedade, pelas leis venezuelanas, conforme nos diz um decreto de 
1896. Os convênios firmados entre o governo e as ordens religiosas fizeram 

39. Luci o Mendieta y Nunez, "La Economia dellndio", 1938, péigina 12. 

113 



com que a maior parte dos territórios habitados por indfgenas se encontrasse 
em regiões missionárias. As terras, no caso, pertencem às missões. 

. Sujeitos aos missionários e ao estado, com uma polftica empenhada em 
Integrá-los na sociedade civil, os indfgenas são, pela legislação, tratados de 
forma análoga aos menores. 

. A legislação do México nunca dedicou especial atenção aos grupos 
mdfgenas. Até a Revolução Mexicana, de 1910, o estado não reconhecida, 
como grupos sociais distintos, as comunidades índfgenas, com a reforma 
agrána, uma das bandeiras da revolução, essas comunidades foram benefi
Ciadas, porém sem nenhum tratamento especial. 

. A h~.mogeneidade cultural sempre desejada, e a imagem do "homem 
mex1cano , . com sua cultura mestiça, impregna a legislação e a polftica indf
gena. O fnd10 é um Cidadão como todos os demais. 

_ O estado apóia ~ formação de cooperativas camponesas para explo
raçao e comerc1ailzaçao dos produtos agrfco/as, pecuários e artesanais. Na
quele _espaço, as comunidades índfgenas encontram margem para certa au
tonomia. 

FRANÇA ANTÁRTICA 

De todas _as demais ~otências européias que participaram da grande 
epopéia que fo1 a colon1zaçao da América, não podemos deixar de nos referir 
à França, a1nda que de passagem, dado que seus ligames com 0 destino 
amencano estavam condenados a não durar muito. 40 

A França, desde o ínfcío, mostrou grande interesse pela descoberta que 
os povos 1béncos 1am realizando. E ainda que não participassem diretamente 
nas grandes navegações, os navios corsários franceses eram conhecidos e 
famosos em toda costa americana. 

. É curioso registrar que, para Espanha e Portugal, foram enviados pou
cos md1os. Tem_os notfc1as de alguns, no inicio, que foram levados como pe
ças de conv1cçao e documentação da autêntica existência dos povos ameri
canos. E de alguns outros, para serem vendidos como escravos, mas sempre 
e~ uma quantidade numérica muito restrita. Já para a França, os números 
sao mu1to mais expressivos. 

Como exemplo do interesse francês pelos índfgenas americanos, e da 

40. O estabelecimento dos holandeses em nova Amsterdã, onde hoje se ergue Nova for· 
que, e ~os suecos em Dei.aw_are não tiveram grande extensão territorial e Jogo foram 
absorvidOs pela hegemoma mglesa, de forma que não apresenta maior interesse pa
ra o presente trabalho. 
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O mesmo ~e pode dizer da presença germânica na Venezuela, e holandesa no nor
deste bras1fe1To, sendo tç~ue a primeira teve início com a autorização do rei de Es 

8
_ 

nha, na época também Imperador do Sacro Império, e a ela, Espanha, reverterarrfas 
terras por eles explora_das. Já a segunda se realizou em local já densamente povoado 
por portugueses, e nao se e~tendeu multo n~ tempo, sendo que os holandeses lo 

0 foram expulsos, por consegumte, seus vestrg1os foram rapidamente apagados. g 

presença ffsica em terras gá/ícas de um significativo número de fndíos, po
demos lembrar os festejos celebrados em Ruão, por ocasião da visita doca
sal real Henrique 11 e Catarina de Médicis, em 1550. Consta que, na ocasião, 
houve a participação de 50 índios americanos, com danças e simulacros de 
combate; e que essa participação fez muito sucesso, impressionando muito 
todos os presentes. Essa parte das festas foi narrada em uma rara brochura 
impressa em 1551, cujo texto foi reeditado em 1851, sob o tftu/o "Un fête bré
sílíenne célebrée à Rouen en 1550, suivie d'un fragment du XVI siécle pour
tant sur la théogoníe des ancies peuples du Brésíl". 41 

Outro fato digno de ser rememorado, e que bem representa a atenção 
francesa pelas terras d'além mar, foi a existência, sempre em Ruão, no século 
XVI, do "Hotêl du Brésil", que centralizava e coordenava os interesses dos 
comerciantes da Normandia na França Antártica e em São Lufs do Maranhão. 

Deve-se ressaltar que, particularmente no diz respeito ao conhecimento 
dos usos e costumes dos fndíos americanos, principalmente nas costas brasi
leiras, os cronistas franceses são muito mais numerosos e detalhados que os 
demais. 42 

A França, no entanto, logo foi banida na América do Sul, sendo seus po
voamentos na ilha do Maranhão e na França Antártica localizada onde hoje se 
ergue a cidade do Rio de Janeiro, ocupados e absorvidos pela colonização 
portuguesa; nestes lugares a colonização francesa não deixou marca alguma. 

Na América do Norte, suas possessões ou foram perdidas para a Ingla
terra como conseqüência das guerras de Luiz XV (o Ouebec), ou vendidas 
para os Estados Unidos (Louisíana), pela impossibilidade de sua manutenção 
em função das guerras napo/eônicas. De toda forma, as relações dos colonos 
franceses e seus descendentes, que ficaram nessas duas ex-colonias france
sas, com os lndios passaram a ser reguladas pela legislação inglesa. 

AMERICA PORTUGUESA- BRASIL 

Conforme já dissemos, a história do ordenamento jurfdíco índfgena, na 
América portuguesa, pode ser dividido em três fases: 1 ªfase- caracterizada 
por um respeito à independência das nações indfgenas; 2ª fase- caracteri
zada por uma constante tentativa de incorporar o índio à sociedade; 3• fase
caracterizada pelo reconhecimeto da autonomia das populações indígenas. 

41. Afonso Arinos de Melo Franco, "O fndio Brasileiro e a Revolução Francesa" 

42. Devem ser lembrados o Franciscano André Thévet: "Singularités de la F rance Antar
ctique", de 1555; os capuchinhos Claude O'Abbevi/fe e Yvres D'Evreux: "Histoire de 
la Mission des Péres Capucins en f'isle de Maragno et terre circonvoisines'' e "Voya
ge dans /e Nord du Brésil, fait durant les années 1613 et 1614"; La Condamine; "Re
lation d'un voyage dans f'interieur de I'Amerique Meridiana/e en descendant la riviSre 
de /'Amazones"; e mesmo Montaigne, cujas origens maternas eram portuguesas, em 
diversas passagens dos "Essais" se refere aos índios brasileiros, notadamente no 
capftulo "Oes Cannibales". 
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1• Fase- A Descoberta e o Respeito Legislativo pela 
Independência das Nações lndigenas 

A primeira fase é aquela que se seguiu ao descobrimento, é a dos pri
meiros contactos entre os portugueses e' os nativos, e se prolonga até o mo
mento em que, usando uma expressao trp1ca da n1stonografia portuguesa, 
podemoo chamar de nascimento da nacionalidade, no caso a brasileira. 

Nessa primeira fase, encontramos grande respeito pelas sociedades 
indlgenas. Os lndios são vistos pela legislação portuguesa como estrangei
ros, legitimas proprietários e senhores das terras do novo mundo, com quem 
os portugueses, em nome e por ordem de seus sucessivos soberanos, entram 
em contacto, fazem alianças e pactos, declaram guerras e adquirem terras. 43 

Isso não significa que a legislação colonial portuguesa fosse privada de 
imprecisões, ou mesmo de contradições, no que se refere ao relacionamento 
do colono com o nativo. Muito pelo contrário, as disposições legais que se 
promulgaram sobre a condição jurfdica do lndio eram instáveis e hesitantes. 
Podemos citar, como exemplo dessa instabilidade, o caso dos possuidores 
de grandes domlnios, os ricos proprietários do pais, que não podiam, em 
seus testamentos, regular, de maneira conclusiva, o destino dos lndios que 
possulam como escravos. Eram forçados a estatuir, no que lhes dizia respei
to, que se deveria observar a lei que vigorasse ao tempo da partilha. 44 

Dentro, porém, do emaranhado que se revela a legislação colonial por
tuguesa, pode-se descobrir o respeito à sociedade indlgena como linha de 
principio norteadora da polftica legislativa. Esse principio geral sempre este
ve presente, ainda que, em alguns momentos da história legislativa colonial 
luso-brasileira, tenhamos a impressão de que seja sacrificado om prol de in
te r esse outros. 

Essa polftica vinha ao encontro das prescrições feitas pelo Papa Paulo 
111 na sua já lembrada bula "Veritas lpsa", de 1537, cujos termos foram es
tendidos ao Brasil pelo Papa Urbano VIII em 16294 5 

43. É possfveller no regimento de 17 de dezembro de 1548, que regulava os poderes do 
primeiro Gov.ernador Geral do Brasil, Tomé de Souza, conciliando-os com os pode
res anteriormente dados aos donatários das capitanias hereditárias, que: 

"é a conversão dos indígenas à fé católica a razão pela qual foi ordenado o 
povoamento do Brasil". 

Em função disso o rei ordenava, naquele mesmo documento, que os fndios tossem 
bem tratados e que, no caso de sofrerem um dano ou serem molestados, se lhes con
cedesse uma completa reparação. 

44. Alcántara Machado, "Vida e MortA do Bandeirante", São Paulo, 1929, página 165. 

45. É interessante ressallar que Urbano VIII, ao estender as determinaçóes de Paulo 111 
aos territórios americanos portugueses, implicitamente estava revogando os privilé· 
gios que Nicolau V, também por meio de bula, concedeu a Dom Afonso Henriques, 
primeiro rei de Portugal, posteriormente confirmados por Calisto 111 (1456), Sisto IV 
(1481) e Leão X (1514): 
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"Nós lhe concedemos por meio do presente ato, com a nossa Autoridade 
Apostólica, plena e completa permissão de invadir, capturar e submeteras ser· 
racenos, os pagãos e quaisquer outros infiéis ov inimigos de Cristo, em qual
quer lugar, como também nos seus reinos, ducados, condados, principados e 

9!f 

i 
i 

Em sua bula, Paulo 111, após reconhecer a natureza humana dos fndios, 

dispas formalmente que: . . 
"os referidos lndios e todos os outros povos que, em segwda, vie

rem ao conhecimento dos cristãos, mesmo quando estiverem fora da fé 
de Cristo, não estão privados de sua Tíberdade, nem no gozo de seus 
bens, e que não devem ser reduzidos à escravidão (nec m serv1tutem 

redigi debere)." . . 
Essa postura da Santa Sé foi posteriormente conf~rmada por Ben~dlto 

XIV, que, em bula de 20 de setembro de 1741, além de confirmar a~. dispo
sições de Paulo 111 e Urbano VIII, excomungava "latae sent~nt~ae tod~s 
aqueles que ofendessem a liberdade dos fndios. A pena era Irrogada nao 
somente àqueles que participassem diretamente na ação de captura de lnd1o, 
separando-o de seus familiares ou despojando-o de seus bens, mas também 
àqueles que aconselhassem ou favorecessem semelhantes práticas. 

Como exemplos legais da posição de respeito às sociedades indlgenas 
assumida pela legislação portuguesa, podemos arrolar as Cartas Régias de 
30 de julho de 1609 e a de 10 de setembro de 1611, promulgadas por Dom Fi-
lipe 111, que nos diz: _ 

" ... os gentios são senhores de suas fazendas nas povoaçoes, co
mo 0 são na Serra, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre e/las se 
lhes fazer moléstia ou injustiça alguma; nem poderão ser mudados con
tra suas vontades das capitanias e lugares que lhes forem ordenados, 

. ' "46 salvo quando el/es livremente o qwzerem ,azer ... 
No mesmo sentido reza o Regimento das Missões do Estado do Mara

nhão e Grão-Pará, de 19 de dezembro de 1686: 
" ... a justiça não permite 'IUe estes homens sejam obrigados a dei-

xarem todo, e por todo as terras que habitam. " . 
E 0 alvará de 1 e de abril de 1680, que no seu parágrafo quarto nos d1z: 

"§4". E para que os ditos Gentios, que assim descerem, e os mais, 
que há de presente, melhor se conservem nas Aldeas: hey por bem que 
senhores de suas fazendas, como o são no Sertão, sem lhe poderem ser 
tomadas, nem sobre e/las se lhe fazer moléstia. E o Governador com pa
recer dos ditos Religiosos assinará aos que descerem do Sertão, luga
res convenientes para neles lavrarem, e cultivarem, e não poderão ser 
mudados dos ditos lugares contra sua vontade, nem serão obrigados a 
pagar toro, ou tributo, algum das ditas terras, que ainda estejam dadas 
em Sesmarias a pessoas particulares, porque na concessão destas se 
reserva sempre o prejulzo de terceiro, e muito mais se entende, e quero 
se entenda ser reservado o prejuízo, e direito dos fndios, primários e na
turaes senhores del/as ... " 
Orientação no mesmo sentido, ou seja, reconhecimento legal dos lndios 

como membros de nações distintas da portuguesa, encontramos nas entrell-

outras propnedades, e d'7 reduzir estas p~s~oa~ à escravidá~ perpétua.'' 
fn "Mosaico", revista mensal da Pax Chnst1, numero 13, págma 18. 

46. Carta Régia de 10desetembrode 1611. 
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nhas da polêmica acerca da legitimação ou não·da escravização dos fndios. 

A legislação portuguesa de então era no sentido de permitir a escravi
zação, quando a captura viesse a ocorrer no curso de uma guerra que pu
desse ser caracterizada de justa. 

No ordenamento jurfdico português, no infcio da idade moderna, guerra 
justa era um conceito jurfdico preciso e bem definido. Segundo o "Regimento 
da Guerra", cuja originária inclusão ou não nas Ordenações Afonsinas, de 
1447, é controversa, em função da disparidade dos manuscritos que nos 
chegaram: 

"Som tres maneiras de guerra. A primeira he chamada em latim 
'justa', que quer dizer direita, e sta he quando homem faz por cobrar o 
seu dos inimigos, ou por emparar a sy mesmo delles, e suas cousas. A 
segunda chamam 'injusta', que quer dizer tanto como guerra, que se 
move com soberba, e cobiça, e sem direito. A terceira chaman 'civilis', 
que se levanta antre os moradores do lugar em maneira de bandos, ou 
em o Regno por desacordo, que ha a gente entre sy ... 47 

De acordo com essa distinção, eram necessárias a existência de, pelo 
menos, duas nações, para que pudessem ocorrer guerras justas ou injustas. 
Tal requisito era dispensado apenas para as guerras civis. A esta conclusão 
pode-se chegar quando se analisa a existência das guerras civis neste rol, e 
a forma com que as mesmas eram definidas: "que se levanta antre os mora
dores do lugar em maneira de bandos, ou em o Regno por desacordo, que ha 
a gente antre sy". Ou seja, a contrário senso, os dois demais tipos de guerras 
somente se davam quando os litigantes eram moradores de diversos lugares 
ou de reinos distintos, o que, no caso, significa o mesmo. 

Como na América sempre foi incontestável que a escravização dos nati
v?s ~?mente poder-se-ia seguir à captura dos mesmos em guerra justa, isto 
s1gn1f1cava o reconhecimento, ainda que indireto, à existência de nacionali
dades diversas entre os adversários, pela legislação de então. 

Entre os documentos legislativos da época, que podemos invocar para 
substanciar esse entendimento, incluímos: a Carta Régia de 9 de abril de 
1655: 

" .... entendo em guerra defensiva a que fizer qualquer cabeça ou 
comunidade, por que tem cabeça e soberania para vir fazer e cometer 
guerra ao Est~do, por que faltando esta qualidade a quem faz guerra, 
amda que seja feita com ajuntamento de pessoas, os que se tomarem 
mlo serão captivos ... " 

O alvará de 28 de abril de 1688, para o Maranhão e Grão-Pará, estipula
va que seriam escravos os prisioneiros tomados em guerra defensiva: 

" ... que se entenderá somente no acto da invasão que os fndios e 
infiéis fizerem nas Aldeãs e terras do Estado do Maranhi!Jo, com cabeça, 
ou comunidade, que tiver soberania ou jurisdição ... " 

41. Titulo LI do 1 P Livro das Ordenaç6es Afonsinas, segundo o manuscrito do Porto. 
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Ou seja, para que se pudesse reduzir os nativos capturados à condição 
de escravos, era expressa a necessidade de que a guerra fosse defensiva, e 
contra comunidade que tivesse "cabeça e soberania". Com a exigência des
ses requisitos, fica clara a concepção das sociedades indfgenas como 
nações, dentro da legislação colonial portuguesa. 

Mas a declaração mais clara e peremptória desses princfpios- que se 
poderia escravizar apenas os fndios capturados em guerras justas, e que, 
consequentemente os fndios eram membros de nações diversas da portugue
sa, e que como tais deveriam ser considerados e respeitados- encontramos 
no pronunciamento feito pelo padre Antônio Vieira, acerca da injustiça doca
tiveiro dos índios no Maranhão: 

" ... é que não são escravos, nem ainda vassalos. Escravos não, 
porque não são tomados em guerra justa: e vassalos tambéfl! não, por
que assim como o espanhol ou o genovês cativo em Argel é contudo 
vassalo do seu rei ou da sua república, assim o não deixa de ser o índio, 
posto que forçado e cativo, como membro que é do corpo, e cabeça 
política da sua nação, importando igualmente para a soberania da li
berdade, tanto a coroa de penas, como a de oiro e tanto o arco com o 

cetro ... "48 

Já a lei de 1 g de abril de 1680 dizia que os índios aprisionados em guer

ra fossem tratados como: 

" ... prisioneiros como ficam as pessoas que se tomam nas guerras 

da Europa." 

o reconhecimento da soberania plena das populações indígenas espe
lha-se, ainda, no fato de que, em muitos textos legais, os índios eram coloca
dos fora do âmbito da jurisdição régia. Em outros, declara-se que o governo 
temporal dos índios cabe aos seus "principais"49 , mesmo nos aldeamentos 

religiosos. 50 

No que diz respeito àquelas nações indígenas que "desceram" para os 
aldeamentos, seus contatos com os portugueses deveriam ser regidos 
através dos pactos que com eles seriam firmados, e que deveriam ser escru
pulosamente respeitados. É o que ordena o Regimento das Missões doMara
nhão e Grão-Pará de 21 de dezembro de 1686, parágrafo 23, in verbis": 

·· ... tanto para com as aldeias, que se descerem para servirem aos 
moradores, como para aquel/as que sem esta condição quizerem des
cer se observarão inviolavelmente os pactos que com e//es se fizerem 

48. Voto .do Padre António Vieira em Serafim Leite, "História da Companhia de Jesus no 
Brasil", 1945, tomo VI, páginas 330 à 341. 

49. Os líderes das tribos indfgenas, ou quem os portugueses identificavam como ~ai~, 
eram geralmente chamados, seja nas crónicas seja na legislação reino/, por "prmc1~ 
pais'', durante os séculos XV f, XVII e XVIII. 

50. Provisão de 12 de setembro de 1663, por exemplo. 
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por ser assim conforme a fé pública, fundada no direyto natural, civil e 
das gentes. " 

Por fim, vê-se a declaração expJrcita da Coroa, na Carta Régia de g de 
março de 1718, segundo a qual: 

" .. (os índios) são livres, e izentos de minha jurisdição, que os não 
pode obrigar a sahirem das suas terras, para tomarem um modo de vida 
de que elles se não agradão ... " 

Dignos de serem ressaltadas são ainda: a lei de julho de 1755, que se 
relere, confirmando textualmente sua vigência, ao alvará de 1 º de abril de 
1680, já anteriormente citado: e o Diretório dos Índios de 1758, que expres
~amente aplica aquele mesmo alvará de 1680 para as povoações indígenas, 
Inclusive às que foram então elevadas à categoria de lugares ou vilas, onde 
prevaleceria o direito dos índios sobre os portugueses por ventura Já residen
tes. Isso está claro principalmente no parágrafo 80 do Diretório, onde se diz 
que se deveria observar, nas povoações do Grão-Pará, que: 

" ... poderão os moradores deste Estado ... assistir nas referidas 
Povoaçoens, logrando todas as honras e privilégios, que Sua Magesta
de foi servido conceder aos moradores del/as. Para o que apresentando 
licença do Governador do Estado, não só os admittirão os Oirectores 
mas lhe distribuirão aquella porção de terra que el/es possão cultiva:. 
sem prejuízo do direito dos Índios, que na conformidade das Reaes Or
dens do dito Senhor são primários, e naturaes senhores das mesmas 
terras ... " 

2! Fase- Incorporação Forçada do Índio à Sociedade 

Sub-Fase A -O Nascimento da Nacionalidade e a Mudança da 
Postura Legislativa frente ao Elemento Indígena. 

A segunda fase do desenvolvimento do ordenamento jurídico, a partir 
de agora exclusivamente brasileiro, em relação aos lndios, tem início com o 
que, anteriormente, chamei de "nascimento da nacionalidade brasileira". Po
demos situar historicamente o princípio dessa fase com a vinda da família real 
portuguesa para o Brasil em 1808, e a sucessiva ascensão do país à catego
ria de Reino Unido, com Portugal e Algarve, e se estende até, grosso modo, a 
promulgação da Constituição brasileira de 1988. 

Esse período histórico constituiu-se, indubitavelmente, no firmar-se de 
uma posição poJrtico legislativa diversa em relação ao índio, cujas raízes se 
encontram em manifestações anteriores àqueles eventos. 

. . Essa fase caracteriza-se pela existência de uma forte preocupação as
Similadora do lndio, dentro da sociedade brasileira. O índio deixa de ser um 
estrangeiro para se tornar um nacional, um cidadão brasileiro, como todos os 
demais, porém ignorante da "cultura nacional". A política legislativa daquele 
período se volta no sentido de "educar" este cidadão, de forma que, em um 
estágio posterior, ele possa vir a assumir plenamente e em igualdade de con-
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dições para com os demais, essa cidadania que lhe estava sendo outorgada. 

Esse preparar do índio para a vida em meio à civilização trouxe consigo 
a exigência de que ele renunciasse à sua condição de índio. O que se revelou 
um verdadeiro desastre, dada a notória condição de miséria a que foi reduzi
da a esmagadora maioria dos nativos brasileiros. 

Tal forma de proceder não deve, no entanto, ser motivo de espanto, já 
que, utilizando uma feliz expressão de Manuela Carneiro da Cunha, "no Brasil 
o Estado precedeu à nação"51. Todos os estadistas brasileiros, desde a in
dependência, colocaram como fundamental, para o futuro do país, o proble
ma da construção da nação. Fizeram-no, porém, a partir das premissas então 
dominantes na Europa de que, a cada estado, deveria corresponder uma úni
ca nação. Dessa forma, a soberania das populações indígenas, que, no 
período anterior, não constituía problema, passou a ser escamoteada. Não 
mais se admitia que os índios pudessem sequer constituir sociedqdes dignas 
desse nome. 

Isso não significa que não tenham sido pedidos ao nativo elementos de
corativos, com os quais o Brasil se apresentaria ao concerto das demais 
nações, com uma individualidade própria. A nacionalidade brasileira se mani
festaria justamente nesses elementos nativos, alçados à quase condição de 
símbolos nacionais. Justamente no momento em que se exigia do índio o 
abandono de sua identidade cultural. 

Como exemplo de tal forma de conduta, podemos citar a substituição do 
arminho europeu pelas penas do papo de tucano, na confecção do manto im
perial. A voluntária substituição de nomes portugueses por nomes indígenas, 
como a ocorrida com o deputado Montezuma (fenômeno típico da fase ime
diatamente subseqüente à independência). O nascimento de todo um movi
mento artístico de exaltação do elemento nativo, o indianismo, forma especí
fica que o romantismo assumiu no Brasil, que se manifestou na prosa literária, 
com "Iracema" e "O Guarani" de José de Alencar; na poesia, "I Juca Pirama" 
de Gonçalves Dias; etc. 

51. "OsDireitosdoindio", ed. Brasiliense, São Paulo, 1987, página 64. 
Não julgo, de forma alguma, temerário estender essa observação a todos os demais 
estados americanos. Efetivamente, pode·se perceber em suas histórias que os paf
ses do novo mundo, ao contrário dos do velho continente, não possufam um senti
mento de nacionalidade própria, quando dos movimentos libertadores. 
É significativo que os colonos ingleses da Nova Inglaterra reivindicavam, pouco an
tes da sua Revolução de /ndependéncia, em 1789, o respeito, por parte da Coroa, de 
seus direitos como cidadtlos ingleses, dentro do mais puro espfrito da Revolução 
Gloriosa. 
Já a América espanhola despertará contra o domínio da metrópole com um gesto de 
fidelidade àqueles que reconheciam como o legitimo rei da Espanha. Em verdade, 
podemos dizer que a independência dos pafses que compunham os vice-reinados 
espanhóis começou quando Napoleão Bonaparte colocou no trono de Espanha seu 
irmão José Bonaparte. As colónias não aceitaram esse monarca imposto pelas tropas 
francesas invasoras e cortaram os laços com a metrópole, jurando fidelidade a Car
los V de Bourbon. 
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Tal mentalidade refletiu-se diretamente na postura legislativa adotada 
pela sociedade brasileira no trato da problemática indígena, como não ppo
dia deixar de ser. 

Dom João VI, ao elevar o Brasil à condição de Reino Unido, foi efeliva
mente o primeiro soberano do Brasil. A ele se deve a implantação das bases 
que, pouco depois de sua involuntária partida da América, levaram o país à 
independência polftica. Não é pouco significativo que esse rei, sempre lem
brado como o iniciador de quase todas as nossas instiluições de base 52, seja 
lembrado também como "o mais anliindigenista dos legisladores"53. E isso 
não obstante tenha reconhecido, através da Carta Régia de 26 de março de 
1819 e de duas provisões de 8 de julho de 1819, que as ferras das aldeias 
eram inalienáveis e declarado nulas as concessões de Sesmarias, que pu
dessem ter sido feitas nessas terras. 

A declaração de independência polftica de 1822, seguiu-se a convo
cação da Assembléia Constituinte de 1823, que, em seu projecto de Consti
tuição, fez uma única referência ao problema indfgena. O artigo 254 referiu
se à integração dos lndios, sem nenhuma preocupação maior quanto a sua 
soberania, propriedades ou mesmo vontade. "In ver bis": 

"art. 254- A Assembléia terá igualmente cuidado de crear Estabe
lecimentos para a Cathechese e civilização dos indios, emancipação 
lenta dos negros, e sua educação religiosa. e industrial." 

A carta de 1824 não acolheu qualquer referência a esses problema. 

De 1826, no entanto, temos nolfcia de uma ampla consulta feita às 
províncias para a elaboração de um "Plano Geral de Civilizacão dos Índios". 
Muito provavelmente conseqüência da proposta de José Bonifácio, apresen
tada sob o tftulo "Apontamentos para Civilização dos Índios Bárbaros do 
Império do Brasil", feita à constituinte de 1823. Sabemos que a constituinte 
decidiu pela publicação do trabalho apresentado, acrescentando que: 

··... se remettessem exemplares as respectivas provincJas, e exi
gindo del/as as necessárias noticias. informem sobre os meios mais effi
cazes de se realizar em toda sua extensão tão importante projeto . .. 54 

Sub-Fase 8- A Lei das Terras de 1850 e o Esbulho das Terras lndlgenas 

52. A Dom João VI se devem, entre outras: a imprensa régia: as primeiras indústrias: as 
primeiras tecelagens; a abertura dos portos; a fundação da primeira escola de cirur
gióes do pais, em Salvador; a fundação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; a vin
da da missão artfstica francesa; a fundação do Banco do Brasil; e, principalmente, a 
vinda e instalação definitiva no Rio de Janeiro de todo o aparelho burocrático do rei
no. 

53. Manuela Carneiro da Cunha, "Os Direitos", página 63, e Oliveira Sobrinho, "Os 
Silvfcolas Brasileiros e a Legislação Pátria - o decreto legislativo n'2 5. 484, de 
1928", in "Pandectas Brasileiras", 1929, volume 6, parte 1, páginas 121 e seguin
tes. 

54. Anaes do Parlamento Brazileiro- Assembléia Constituinte 1823, Rio de Janeiro, 2'2 
tomo, página 9 7. 
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Importante passo no sentido de forçar a diluição e a incorporação 
do rndio na sociedade brasileira foi feito com a promulgação da legtslação 
agrária de 185055, Note-se que o escopo que se tinha em vista, quando da 
promulgação dessa legislação, era outro: regulamentar.' de forma deftntttva, o 
então já confuso problema dominial das terras brastletras. O problema mdf
gena foi abordado de forma secundária, e as consequênctas que dessa legts
lação advieram à situação jurfdica do fndio não eram almejadas e nem mes
mo, me atrevo a dizer, previstas pelo legislador. 

Dentre suas diversas disposições, essa legislação se preocupou em de
finir dentro do ordenamento jurfdico brasileiro, o conceito do que vinha a ser 
"ter~as devolutas". "Conceito esse de fundamental importância na determi
nação da natureza, pública ou privada, das terras brasileiras. Foi nesse pon
to, ao definir esse conceito, e como conseqüência da forma que encontrou 
para fazê-lo, que a Lei das Terras terminou por expropriar as terras indfge
nas, em uma postura antagônica ao ordenamento de até então. 

Originalmente, as terras devolutas eram aquelas que, distribufdas pelos 
monarcas a particulares, por meio de tftulos vários, voltavam à fazenda real, 
ou por inadimplemento, por parte dos particulares, das obrigações que lh~s 
eram impostas, no ato de transmissão de posse, ou pelo stmples e próprto 
abandono das terras por parte dos particulares. Ocorre que, com o passar 
dos séculos, a situação jurfdica das terras se confundiu tanto que já não era 
fácil precisar quais eram as terras públicas e quais eram privadas. Com a 
confusão então reinante, passou-se a chamar de devolutas a todas as terras 
pertencentes ao Estado, desde que não sujeitas a algum uso especial, inde
pendente do fato de haverem ou não sido efetivamente "devolvidas" ao pa

trimônio real. 

o artigo terceiro da Lei das Terras de 1850 definiu, de forma negativa, o 
que deveria ser entendido por "terras devolutas", nos seguintes termos: 

"I - as que não se acharem aplicadas a algum uso público nacio
nal, provincial ou municipal; 

11 - as que não se acharem sob o dominio particular por qualquer 
titulo legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do 
Governo Geral, não incurso em comisso, por falta das condições de me
dição e cultura; 

111 - as que não se acharem dadas por sesmarias ou outras con
cessões do governo, que, apesar de incursas em comisso, forem revali

dadas; 

IV - as que não se acharem ocupadas por posses que, apesar de 
não se fundarem em titulo legal, forem legitimadas". 

Como se vê, o Estado brasileiro passou a considerar como devolutas, ou 

55. Lei das Terras, lei número 601, de 18 de setembro de 1850; posteriormente regula
mentada pelo decreto número 1.318, de 30 de janeiro de 1854. 
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seja, como seus bens dominiais, todas as terras que não se enquadrassem 
em algum desses itens. Doravante, terras privadas apenas seriam reconheci
das como tais as que se classificassem nos itens 2, 3 e 4 do terceiro artigo da 
citada lei. 

Para especificar, caso por caso, a situação de cada gleba de terra, o já 
lembrado decreto 1.318, de 1854, abriu um prazo para que todos os possui
dores de fundos agrícolas se dirigissem aos seus párocos e lhes declarassem 
as terras havidas como suas, dando os respectivos limites. Diante da decla
ração, o pároco faria um "registro paroquial", que passaria a servir de justo 
trtulo de domínio. É de bom alvitre recordar que, àquela época, a Igreja não 
estava separada do Estado brasileiro, de forma que os parócos eram consi
derados funcionários públicos, gozando, conseqüentemente, de fé pública. 

É importante ressaltar que essa lei não excluiu, do rol das terras devolu
tas, as terras ocupadas pelas populações indígenas, ou seja, o indigenado 
não foi reconhecido como justo titulo de domínio, ainda que as precedentes 
doações de sesmarias as ressalvassem. 

É claro, diga-se de passagem, que os índios não fizeram, como não lhes 
era possível fazer, salvo a possibilidade teórica de algumas poucas e acultu
radas tribos, o registro de suas terras, no tempo e lugares determinados pela 
lei. Tal encargo cabia, pelo Regulamento das Missões, decreto número 426 
de 24 de julho de 1845, aos seus procuradores, ou seja, aos Diretores de Ín
dios, cargo administrativo criado para dirigir os aspectos temporais das 
missões indígenas, após a exclusão do clero dessas funções, no século XVIII. 
A grande maioria não realizou registro algum: de forma que os índios não pu
deram gozar nem mesmo do elástico quarto item do artigo 3º da Lei das Ter
ras. 

O que essa lei realizou, na realidade, foi um grande e automático esbu
lho, ocasionando uma ruptura completa com a tradição legislativa, até então 
aplicada frente ao índio. A partir daquele momento, todas as terras indígenas 
passaram a ser consideradas terras da Coroa imperial. 

É verdade que a legislação agrária brasileira de 1850 foi, já àquela 
época, interpretada por alguns juristas, cujos nomes são reverenciados ainda 
hoje, de forma a não incluir dentro do conceito de terras devolutas as terras 
indígenas. 

João Mendes Júnior foi um palandino dessa interpretação quando, em 
1912, analisa a Lei das Terras, em seu livro "Os Indígenas do Brazil, seus Di
reitos Individuais e Políticos", às páginas 59 e 60. Segundo esse jurista: 
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"Quer da letra. quer do espírito da Lei de 1850 se verifica que essa 
Lei nem mesmo considera devolutas as terras possuídas por hordas sei
vagens estáveis: essas terras são tão particulares como as possuídas 
por ocupação legitimável, isto é, originariamente reservadas da devo
lução, nos expressos termos do Alvará de 19 de abril de 1680, que as 
reservas até na concessão das Sesmarias; não há (neste caso) posse a 

legitimar, há domínio a reconhecer ... ". 

No mesmo sentido, argumentaram Alípio Bandeira e Manoel Tavares da 
Costa Miranda, que em seu "Memorial acerca da antiga e moderna legislação 
indígena, contendo considerações sobre a situação jurídica do índio brasilei

ro", escreveram: 

"Certo é que a denominação de devolutas aplicadas às terras que 
eles {os índios] habitam é de todo o ponto imprópria, já porque, confor
me as palavras do Alvará de 19 de abril de 1680, são os índios 'naturais 
senhores delas', já porque a semelhante classificação opõe-se formal
mente a própria significação gramatical do termo". 56 Não foi, porém, 
essa a interpretação dominante. A lógica jurídica construfda por esses 
doutrina dores não teve aventura de se impor. Provavelmente porque os 
ventos do tempo sopravam em outra direção. E não foi diffcii achar ar
gumentos para defender o ponto de vista contrário. 

A base da argumentação de João Mendes Júnior, Alípio Bandeira e Ma
noel Tavares da Costa Miranda encontra-se no Alvará de 1680 (cuja parte 
central já transcrevemos anteriormente), e na significação gramatical do ter
mo "devoluta". 

A interpretação da legislação agrária dominante no segundo reino res
pondeu as objeções levantadas com o seguinte raciocínio: a Lei das Terras 
de 1850 visava a reorganizar, integralmente, a legislação fundiária brasileira, 
e, como toda lei dessa na tu reza, teria revogado integralmente toda a legis
lação anterior que dispunha sobre o assunto, desd·e que não fosse especifi
cadamente ressalvada. Como o corpo da lei não apresentava nenhuma res
salva, que dissesse respeito às propriedades territoriais indígenas, a con
clusão foi que o reconhecimento legal destas propriedades agrárias foi ab

rogado pela Coroa. 

Tal entendimento encontrava sólidas raízes na jurisprudência da época, 
conforme podemos conferir nas "Instituições de Direito Civil de Manoel Antô
nio Coelho da Rocha, de 1844, "in verbis": 

"§ 9º- Podem ser ab-rogadas [as leis]: 

1º- ou expressamente por outra lei: 

2º- ou tacitamente, se uma lei posterior estabelece disposição in
compatrvel com a anterior, ou quando a razão ou motivo da lei cessou 
manifestamente 'verbi gratia', as providências para a guerra, se esta 
acabou.''5 7 

Não é demais recordar que, segundo nos atestou Lacerda de Almeida, 
nas suas "obrigações" de 1897: 

57. Clássicos do Direito Brasileiro, editora Saraiva, São Paulo, 1984, página 5. 
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" ... a melhor obra conhecida em nosso foro é incontestavelmente o 
Direito Civil de Coelho da Rocha". 

O raciocfnio era claro e simples: uma lei que tinha como escopo estabe
lecer parâmetros definitivos e exaustivos para o problema fundiário do pafs, 
procurando definir, ainda que de forma negativa, o conceito jurfdico de terras 
devolutas, como fez a Lei das Terras, não admitiria exceções, sob pena de fa
lhar em seus propósitos. A Lei de Terras de 1850 teria efetivamente ab-roga
do o alvará de 1680, por serem incompatfveis seus comandos. 

Quanto à outra base de argumentação levantada, a de que não se pode
ria chamar de "terras devolutas" as habitadas pelos fndios, devido à "própria 
significação gramatical do termo", foi ainda mais fácil retrucar. 

Os termos da lfngua muitas vezes, quando consagrados pela ciência, 
passam a carregar significados precisos, que, não de raro, os distanciam 
daqueles do vernáculo. 

Assim, o termo "devoluta", empregado como adjetivo à terra, sofreu 
uma evolução semântica, no direito brasileiro, de forma que, do seu sentido 
original de terras distribufdas pela Coroa que a ela tornavam, acima lembra
do, veio, por volta de meados do século passado, a englobar todas as terras 
dominiais do Estado, dentre as quais a legislação teria inclufdo as terras indf
genas. Essa evolução semântica transparece na simples leitura da legislação, 
bem como dos vocabulários jurfdicos, que definem o termo sem atentar para 
sua origem, e, principalmente, no proceder dos polfticos e administradores 
da coisa pública de então. 

Para corroborar o que afirmamos podemos invocar o vocabulário jurfdi
co de Plácito e Silva, que assim nos define terras devolutas: 

"São as terras que, embora não destinadas nem aplicadas a algum 
uso público, nacional, estadual, ou municipal, nem sendo objeto de ne
nhuma concessão, ou utilização particular, ainda que encontram sob o 
domlnio público, como bens integrantes do Domlnio da União, dos Es
tados, ou dos Municlpios. Assim são terras vagas, ou não aproveitadas, 
destinando-se à venda aos particulares, consoante regras e exigências 
dispostas em leis próprias. Por estas vendas, ou concessões, os parti
culares tornam-se seus adquirentes, ou adquirentes das glebas, que 
lhes forem cedidas, sendo por este motivo, transformados em seus pro
prietários." 

Esse entendimento encontrou sua consagração legal no artigo 72 do 
decreto 1.318, de 1854, que regulamentou a Lei das Terras, e que assim se 
expressou: 

"artigo 72: Serão reservadas terras devolutas para colonização e 
aldeamento de indígenas nos distritos onde existem hordas selvagens." 

Tornou-se tradição, conforme nos mostram o Regimento das Missões de 
1686, as provisões de 8 de julho de 1819, o decreto de 26 de março de 1819 
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e a reiterada prática, que as colonizações seriam realizadas nos territórios 
originários dos grupos indfgenas, evitando-se, sempre que possfvel, o seu 
deslocamento. Já que, de acordo com a literalidade da norma legal acima re
cordada, das terras devolutas seriam reservadas porções para a colonização 
de fndios, estarfamos diante de outro forte indfcio da natureza pública que as 
terras indfgenas passaram a ter, na legislação brasileira, após a entrada em 
vigência da Lei das Terras de 1850. 

Sub-Fase C- A República e a Manutenção da Política de 
Assimilação Forçada. 

Tal era a polftica legislativa existente sobre a questão indfgena quando 
da agitação militar do Rio de Janeiro, que levou à implantação da forma re
publicana de governo, em 1889. 

Duas foram as principais inovações que o regime republicano, nesse 
campo, nos portou: a transferência, para os Estados federados, do domfnio 
das terras devolutas existentes em seus respectivos territórios, com a ex
ceção de poucas porções 58; e a transferência, também aos Estados federa
dos, da responsabilidade da condução da polftica indigenista, com a obri
gação de "promover a catequese e civilização dos fndios". 59 

A transferência das responsabilidades da polftica indfgena aos núcleos 
polfticos que estavam mais próximos às populações indfgenas significou o 
seu completo abandono, já que eram exatamente esses núcleos os que mais 
lucrariam com a dissolução dessas nações. Segundo o entendimento domi
nante àquela época, com a extinção das tribos, por morte de todos os seus 
membros ou pela completa aculturação dos mesmos, as suas terras seriam 
devolvidas à livre disposição dos governos estaduais, devido à sua natureza 
de terras devolutas. 

Nesse momento é que se fez sentir todo o peso da legislação agrária do 
império, com a sua definição de terras devolutas, a qual deu margem à in
clusão dos territórios indfgenas no seu rol. 

Esse abandono à sua própria sorte a que foram lançadas as populações 
indfgenas levou a opinião pública brasile·~ra do infcio do século XX a exigir a 
volta do poder central na condução da polftica indigenista; de uma polftica 
voltada à proteção dos interesses do fndio. Como resultado dessa tomada de 
posição popular, o Ministério da Agricultura, em 1906, recebeu o encargo de 
administrar a polftica indigenista em âmbito nacional. Em 191 O, foi criado o 
Serviço de Proteção ao lndio (SPI), para coordenar a referida polftica60. 

58. Artigo 64 da Constituição de 1891. 

59. Decretonf?l, § 12, de20denovembrode 1889. 

60. o SPI, após acumular vinte anos de fracassos na defesa da vida, liberdade e proprie~ 
dade dos fndios, foi transferido para a órbita do Ministério da Guerra (1930). Pen
sou-se que seria mais coerência colocar as populaç6es indfgenas, em sua maioria 
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A criação desse órgão não significou, no entanto, uma ruptura com a 
orientação, até então seguida, de forçar a integração do índio. Ao contrário, 
seguiu-se com a mesma política, apenas de maneira mais humana e, por via 
de conseqüência, menos brutal que antes. 

Seguindo sua orientação, assistimos, em 1916, com a promulgação do 
Código Civil, a inclusão dos índios na categoria dos relativamente incapa
zes61 62, ficando, dessa forma, submetidos indistintamente à autoridade de 
um tutor (historicamente o órgão público responsável pela execução da polí
tica indígena nacional), o que obviamente limitou e cerceou suas movimen
tações na vida civil. 

A inclusão genérica de todos os índios como relativamente incapazes foi 
o desenvolvimento do seu anterior enquadramento como órfãos, cujas ori-

habitantes das áreas de fronteira, sob vigilãncia do órgão encarregado da sua guar
da. 

A ineficácia da me,dida ficou patente quando o Serviço voltou ao Ministério da Agri
cultura, em 1939. A época, justificou-se: 

"O problema ?e proteção ao fndio se acha intimamente ligado a questão de 
9olomzação, POIS se trata, do ponto de vista material, de orientar e interessar os 
mdfgenas no cultivo do solo, para que se tornem úteis ao país e possam colabo
rar com as populações civilizadas que se dedicam às atividades agrfcolas " 

O~ desacertos continuaram, nã? ob~tante as consecutivas mudanças e arranjos na 
cupula do órgão. Em 1 ~67, extmguJU·se o SPI, transferindo~se suas funções para a 
Fund~ção Naciona.l do ln.dio (FUNAI) .. P~nso~~se que uma fundação, com património 
tJ.rópno e personalidade JUrfd1ca de dueJto pnvado, por conseguinte com muito mais 
liberdade de ação, pudesse atingir os objetivos que o SPI não havia sido capaz de 
alcançar. 

A so~te do novo ente não tem sido muito diversa da do seu predecessor. Nascido sob 
a. ég1de do Ministério da Agricultura, já em 1969 era transferido ao Ministério do In te~ 
nor, ef!l uma d?nça de Ministérios que teve seu último passo em 1990, ocasião em 
que fo1 transfendo para a órbita do Ministério da Justiça. 
O fracasso do ant1g~ SPI e da FUNAI se explica não na sua organização administra/i~ 
va, on~e os sucess1vos governos procuraram identificar o mal, mas na contradição 
da ~0c1ed~de que, de um la~o. reconhece ao silvícola uma série de direitos, que lhes 
senam fns1tos,. e para. tal c na um órgão público com o fim de lhes fazer respeitar, e de 
outro lado, al1m~nta flnha política de completa assimilação, negando a possibilidade 
de atuaçao prát1ca daqueles mesmos direitos. 

61. Artigo 6 9, inciso IV, do Código Civil Brasileiro. 

62. 
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N'?te~se que essa tutela especial, dada aos índios, está plenamente dentro da tra~ 
d1çã? legislativa americana, nao sendo, conseqüentemente, uma característica ex· 
cfusiva do ordenamento brasileiro. 

O P!'Ojecto original do Código Civil Brasileiro não se releria, em momento algum, aos 
fnd1os. Segundo seu autor, Clóvis Beviláqua, os fndios não deveriam ser submetidos 
a~ ?~denamento civil ordinário da república, posto que "são estranhos ao grêmio da 
CJv1_11zação q~e o Código Civil representa": logo, suas normas legais dever-se~iam 
alojar em legislação especial. 
lnglez de Souza defendia o contrário: 

"Quaisquer medidas que os competentes proponham não podem ficar de~ 
s~c~mparyhadas de uma legislação civil apropriada que regule as relações de 
d~r~l.to pnvado entre os aborfgines, selvagens ou já catequizados, e a gente 
CIVIlizada, e, também as relações de familia." 

Essa última po~ição foi a que predominou no Congresso Nacional, quando da revisão 
do texto do pro}ecto apresentado. 
Oliveira Sobrinho, "Os Silvfcolas", páginas 121 e seguintes. 

gens se encontram na reforma legislativa portuguesa do século XVIII, levada 
a cabo pelo Marquês de Pombal, através da Carta Régia de 1798, "in verbis": 

"§ 41 - ... Para o que hei por bem conceder a estes índios o pri
vilégio de Órpháos." 

Existe, porém, fundamental diferença entre a orientação pombalina e a 
republicana. A do século XVIII era circunscrita aos índios que haviam sido 
escravizados e, por aquela legislação, restituídos à liberdade. Destinava-se a 
impedir a escravização disfarçada, por parte dos portugueses, na contra
tação da mão-de-obra, e, simultaneamente, evitar a volta do índio para a flo
resta, o que significaria a ruína econômica da colônia. Visava estabelecer 
uma fase intermediária entre a escravização pura e simples, que se procura
va abolir e vetar, e a incorporação dos índios no sistema produtivo colonial. 
Esses escopos ficam bem evicentes na Carta Régia, de 12 de m~io de 1798. 
Assim sendo, a equiparação aos órfãos foi estendida apenas aos índios que 
vivessem fora de seu grupo de origem. 

Já a legislação do século XX proclamou o índio, em sua generalidade, 
como relativamente incapaz. Os índios passaram a ser vistos como crianças, 
que deveriam ser tuteladamente conduzidos à civilizaçaõ pela sociedade. 

Em suma, enquanto na legislação colonial o índio era um órfão, para im
pedir alguma possível escravização disfarçada, ainda que também se reco
nheça já a existência de um interesse econômico com a inserção do nativo no 
regime produtivo colonial, no regime republicano o índio é tutelado para que 
primordialmente possa ser levado à civilização. Tal evolução, ocorrida na tu
tela especial a que é submetido o índio, retrata a transformação pela qual a 
legislação indígena passou bem como a diversidade de escopos que buscou 
ao longo de sua história. 

O citado artigo sexto do Código Civil foi regulamentado pelo decreto le
gislativo número 5.484, de 27 de junho de 1928, cujo texto, por introduzir 
fenômenos da cultura indígena no ordenamento jurídico nacional, chegou a 
ser considerado como verdadeiro código de direito e garantias do selvagem, 
ainda que propostas mais arrojadas não tenham sido adotadas. 

A orientação assimiladora do índio continuou, e se refletiu na Consti-
tuição de 1934, que no seu artigo 52, inciso XIX, alínea m, disse: 

"art. se- Compete privativamente à União: .... 

XIX -legislar sobre: ... 

m- incorporação dos silvícolas à comunhão nacional". 

Não devemos negar o avanço da Carta de 1934 que, pela primeira vez, 
abordou constitucionalmente a problemática indígena. 

Em seu artigo 129, essa mesma Constituição voltou a se referir ao pro
blema, quando reservou, aos índios, as terras que possuíssem, sendo-lhes, 
no entanto, proibido aliená-las. 
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A Carta de 1937 apenas repetiu as normas referentes às terras possuf
das pelos fndios63, enquanto que a de 1946 repetiu os dois artigos da Consti
tuição de 1934, sempre no mesmo sentido. 64 

A Carta de 1967 declarou de forma peremptória a propriedade da União 
das terras ocupadas pelos indfgenas65, distinguindo-as pela primeira vez 
das terras devolutas. 66 

Ainda que as terras ocupadas pelos lndios fossem declaradas de pro
priedade da União, a eles foi reservado o seu usufruto exclusivo. 67 

A Carta de 1967, não fugindo à regra, transcreveu os artigos das pre
cedentes Constituições que diziam respeito à exclusividade legislativa da 
União em matéria indfgena, sempre pregando a incorporação dos silvfcolas à 
comunhão nacional. 68 

A Emenda Constitucional número 1, de 1969, não trouxe alterações nes
se aspecto. Apenas repetiu as normas constitucionais anteriores69, e fixou de 
maneira mais rfgida o direito à exclusividade dos fndios, no usufruto das ter
ras por eles habitadas70. 

Sob a égide dessa Emenda Constitucional, veio à luz a lei número 6.001, 
de 19 de dezembro de 1973, mais comumente conhecida por Estatuto do Ín
dio. Essa lei nasceu da necessidade de revisar e ampliar o decreto legislativo 
número 5.484, de 1928. 

O projecto original do Estatuto do Índio foi elaborado por Themfstocles 
Cavalcanti, que, em manifestações públicas, declarou ser linha mestra do 
trabalho a consciência de que o fndio é criatura humana igual a todas as de
mais, com os mesmos direitos e possibilidades, com a liberdade de viver no 
seu "habitat", mas que a lei igualmente deveria aperfeiçoar suas condições 
de existência, sempre admitindo a existência de melhores possibilidades de 
sua comunicação com o "nosso mundo". 

A exposição de motivos através da qual o então Ministro da Justiça, Al
fredo Buzaid, aprovava o texto do projecto de lei, e o recomendava ao Presi
dente da República, realçava seus princfpios cardeais: 

19
- Os fndios gozariam dos mesmos direitos, civis e polfticos, as-

63. Artigo 154 da Constituição de 193 7. 

64. Artigo SP, inciso XV, alfnea r, e artigo 216 da Constituição de 1946. 

65. Artigo4P, inciso/V, da Gonstituiçáode 1967. 

66. Artigo 4P, inciso I e artigo sr~, fine, da Constituição de 1967. 

67. Artigo 186, da Constituição de 1967. 

68. Artigo 8fl, inciso XVII, alfnea o da Constituição de 1967. 

69. Artigo 4!! e artigo BP, inciso XVIII, alfnea o, da Constituição de 1967, de acordo com a 
emenda número 1. 

70. Artigo 198, da Constituiça.o de 1967, de acordo com a emenda número 1. 
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segurados a todos os brasileiros, ou seja, teriam plena personalidade 
jurfdica; 

ze - O exercfcio dos direitos civis e o gozo dos direitos políticos, a 
capacidade jurfdica, estariam condicionados à assimilação do fndio à 
vida nacional; 

se - Serão respeitados os usos, costumes e a religião dos índios 
não assimilados; e, 

49- As relações entre os fndios e pessoas estranhas à comunidade 
indfgena seriam reguladas pela legislação ordinária. 

É inegável que o Estatuto do Índio representou, sob certos aspectos, um 
grande avanço. Seu matar significado está no fato de que reconheceu a juris
dicionalidade dos usos e costumes tribais, não procurando forçar a absorção 
do ordenamento estatal nas relações internas das populações indfgenas, e ao 
mesmo tempo em que os reconhecia como nacionais: ou seja, essa lei reco
nheceu a existência de um direito não estatal dentro do ordenamento jurfdico 
brasileiro; consagrou o pluralismo jurfdico dentro do nosso ordenamento jurf
dico. Isso porque esse estatuto legal reconheceu a existência de normas jurf
dicas de conduta, regulando cidadãos brasileiros dentro do território nacio
nal, de proveniência não-estatal. 

Esse aspecto, no entanto, é apresentado como uma exceção, como um 
estágio passageiro, ·não renegando a finalidade última de toda legislação 
indfgena republicana, qual seja: a "incorporação dos silvfcolas à comunhão 
nacional", que, conforme já lembramos, era consagrada na própria Consti
tuição. 

O fato de a legislação ter reconhecido, ainda que de forma excepcional, 
transitória e, podemos dizer, de má vontade, a jurisdicionalidade dos usos e 
costumes indfgenas, nas relações internas das populações indfgenas, não 
deixa de ser anúncio de nova orientação, de uma nova fase, que logo virá a 
se instalar na história do ordenamento jurfdico brasileiro frente ao nativo. O 
reconhecimento legal de que os fndios têm um ordenamento jurfdico próprio, 
independente daquele do Estado, é, sem dúvida alguma, um marco. 

3> Fase - Reconhecimento da Autonomia das 
Populações lndfgenas 

O triste estado de miséria a que foram sistematicamente reduzidas as 
populações indfgenas que se integraram à sociedade sempre despertou a 
indignação de pessoas que, ao longo da história, procuraram se opor a tão 
cruel destino. Essa revolta, manifestada de diversas formas- dentre as quais 
podemos citar como exemplo a já citada interpretação dada por João Mendes 
à legislação agrária do segundo reinado- levou, paulatinamente, a uma mu
dança de concepção do tratamento que se deveria dispensar ao fndio. Essa 
mudança de comportamento indubitavelmente deve muito à evolução e ama
durecimento por que passaram a sociologia e a antropologia neste século. 
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A nova orientação social que se instalava, seguiu-se uma corresponden
te mudança no campo legislativo, cujo implantar-se definitivo deu-se com o 
advento da Constituição de 1988. 

Efetivamente com a nova ordem jurfdica, implantada pela Carta consti
tucional de 1988, abriu-se um novo capftulo na história da legislação brasilei
ra, em relação ao fndio. É o que chamei de terceira fase, na qual o fndio não 
mais deve ser forçado a integrar-se à sociedade. Ao fndio, agora, se reco
nhece o direito à diferença a uma individualidade própria. Sem que tenha ha
vido qualquer retorno à fase colonial, concedeu-se-lhes direitos antes inima
gináveis. 

A Carta constitucional de 1988 continuou a consignar os artigos já ante
riormente consagrados na tradição constitucional brasileira, ou seja: exclusi
vidade legislativa da União em matérias referentes às comunidades indíge
nas71, com a significativa diferença de não mais propor, como finalidade últi
ma, a "incorporação dos silvícolas à comunhão nacional", como fizeram to
das as precedentes; garantia do usufruto exclusivo das terras que "tradicio
nalmente ocuparem"72, sempre, porém, reservando a propriedade dessas 
terras ao Estado brasileiro, na pessoa da União Federal. 73 Foi mantida a dis
tinção, feita pela Constituição de 1967, entre terras ocupadas pelos fndios e 
terras devolutas. 74 

Além dessas disposições, a Carta de 1988 estabelece várias outras ino
vações, dentre as quais devemos salientar todo o capítulo VIII, Dos Índios, do 
tftulo VIII, Da Ordem Social, além do parágrafo 22 do artigo 210. 

Não se pode negar que o tratamento jurfdico dispensado às populações 
indígenas foi revolucionado pela Carta de 1988. A natureza dessas relações 
não foi ainda motivo de pesquisas aprofundadas pelos juristas brasileiros, 
mas sem dúvida alguma, dará margem a diversas interpretações. 

MINORIAS: CONCEITO JURÍDICO E POSICIONAMENTO 
DAS NAÇÕES AMERICANAS FRENTE AO PROBLEMA 

Este trabalho não ficaria completo se não tecêssemos algumas conside
rações, ainda que breves, sobre a nova posição do indfgena dentro do orde
namento jurídico brasileiro inaugurado pela Constituição de 1988. 

A primeira idéia que nos vem, quando da leitura do novo texto constitu
cional, na sua parte referente aos fndios, é que a Constituição brasileira de 
1988 reconheceu a existência de uma minoria étnica dentro do território na
cional. Semelhante reconhecimento seria algo completamente revolucionário, 

71. Artigo 22, inciso XIV, da Constituição de 1988. 

72. Artigo 231, § zg, da Constituição de 1988. 

73. Artigo 20, inciso XI, da Constituição de 1988. 

14. Artigo20, inciso 11 e artigo 26, inciso IV, da Constituiçtlo de 1988. 
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e diametralmente oposto à posição defendida internacional e tradicionalmen
te, não apenas pelo Brasil, como por todos os pafses americanos. 

Para bem podermos prosseguir nestes estudos, seria oportuno, neste 
momento, ter uma visao panorâmica dos estudos doutrinários existe_nies 
acerca do problema das minorias, para, posteriormente, podermos con
frontá-los com a posição tradicional assumida pelos pafses americanos neste 
campo e com o estatuto jurfdico atual dos fndios no Brasil. 

No inicio deste nosso século, o problema das minorias era abordado 
como matéria integrante do Direito Internacional Público; conseqüentemente, 
era encarado como um aspecto das relações internacionais. Essa perspecti
va firmou-se quando a Sociedade das Nações procurou organizar, no àmbito 
de seus trabalhos, um sistema internacional de proteçào às minorias, basea
do em tratados internacionais. O mecanismo desse sistema era simples: al
gumas das nações signatárias comprometiam-se a resguardar uma série es
pecffica de direitos a determinada porção de sua população, a minoria, e ou
tras nações assumiriam o papel de garantes do cumprimento das obrigações 
assumidas, tudo sob o alto patrocfnio da Sociedade das Nações. 

Tal sistema de proteção jurfdica deu margem a um grande desenvolvi
mento doutrinário, principalmente na Europa, porém não sobreviveu à Socie
dade das Nações, tendo sucumbido durante a segunda grande guerra. 

Após um retrocesso dos estudos jurfdicos no campo do conceito de mi
norias, devido principalmente à postura arredia dos Estados Unidos nessa 
matéria, conforme veremos em seguida, no imediato segundo pós-guerra, o 
problema das minorias voltou a ser estudado; porém, com alvo de estudos, 
primordialmente, dos cultores do Direito Público Interno. Passou-se a estudar 
essa matéria no âmbito interno dos diversos ordenamentos positivos, como 
parte da organização estatal. 

Não há como negar que essa nova perspectiva apresente muito mais 
possibilidades de analisar o fenômeno de uma maneira integral, uma vez que 
consegue levar os seus estudos até o momento em que a norma, contida nos 
tratados e textos constitucionais, se reduz a simples norma de conduta da 
administração pública, frente ao integrante da minoria, reconhecida, explfcita 
ou implicitamente, como tal, pelo ordenamento positivo estatal. 

Enquanto foi objeto de pesquisa preferencialmente de internacionalistas 
públicos, a definição jurfdica de minorias esteve por demais ligada aos trata
dos internacionais, que se firmaram sob o patrocínio da Sociedade das 
Nações, datados geralmente dos anos 1919-20. Quase todas essas defi
nições possuem carácter essencialmente descritivo do modelo jurfdico pre
visto nos tratados analisados. Ou seja, as definições jurídicas de minorias, 
elaboradas na primeira metade do século, estavam intimamente ligadas ao 
tratado-modelo especffico que o doutrinador escolhia como seu objeto de 
pesquisa, de lá generalizando seus resultados. 

Podemos afirmar que as definições de minorias, elaboradas naqueles 
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anos, sao falhas, de forma geral, pelo fato de que seus respectivos autores 
não se preocuparam em, através de exame mais amplo da matéria, constatar 
se os aspectos, valorizados naquele tratado estudado como modelo corres
po~diam à caracterfstica do fenômeno, ou estavam presentes apena~ naque
le t1po espec1f1co de tratado que possUJam diante de si. 

Com o deslocar-se de perspectiva para o campo do Direito Público In
terno, o conceito jurfdico de minorias passou a ser procurado de forma mais 
ampla. A partir de então, tornou-se possfvel procurar sua definição dentro da 
Teoria Geral do Direito, de forma que o resultado "pudesse ser utilizado como 
i~strum~nto de trabalho para o estudo de qualquer ordenamento jurfdico po
Sitivo, amda que não seja necessariamente aplicável de modo imediato e di
reto ao direito de todo e qualquer Estado". 75 

Um dos pioneiros da nova abordagem do tema. desprendendo-se con
seqüentemente, de um único ordenamento positivo para, através de e~tudo 
comparativo das diversas experiências jurfdicas existentes, chegar a um 
conce1to que desvendasse a real natureza jurídica do fenômeno. foi Alessan
dro Pizzorusso, com o seu hoje já clássico '"Le minoranze nel diritto publico 
interno". 76 

Em seu trabalho, Pizzorusso, após exaustiva análise do problema de di
versas minorias, chega ao seguinte conceito jurídico: 

"Per minoranze in senso giuridico si intende una frazione dei papo
lo la qua/e costituisce un gruppo socia/e, posto in condizioni d'inferioità 
de/l'ambito del/a comunitá sttale, i cui membri, lega ti a/lo stado da/ rap
porto di cittadinanza (od eccezionafmente da que/lo di sudditanza, di 
stabile residenza, etc.), rfcevono da/l'ordinamento giuridico di esso un 
trattamento particolare diretto ad eliminare la situazione minoritaria ov
vero ad istituzionalizzar/a e disciplinar/a neff'ambito del/o stado stes
so. ,77 

Como podemos ver, a presente definição põe em destaque três elemen
tos para que se possa caracterizar a existência de uma minoria dentro de de
terminado ordenamento jurídico· 

1Q- Todo e qualquer grupo minoritário, para sê-lo, necessita ser, simul
taneamente, um grupo social, no sentido sociológico do termo, não sendo su
ficiente ser um simples grupo de pessoas com um problema em comum· 

2Q- Esse grupo deve ser submetido a uma posição de inferioridade em 
relação aos demais grupos da comunidade estatal, e· 

75. A~essandro Pizzorusso, ''Le minoranze nel diritto pubblico interno'', MiMo 1967 pá-
gma 179. ' ' 

76. Sf!guirei, na exposição do conceito jurfdico de minorias, os passos de Alessandro 
P1zzorusso, apresentados no seu supra-citado livro "L e minoranze." 

77. AlessandroPizzorusso, "Leminoranze'', página 193. 
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3Q- Devem receber do estado um tratamento jurídico especial, seja pa
ra minorar sua situação, seja para agravá-la. 

Conforme esclarece o próprio autor da definição citada quando se afir
ma que a minoria é um grupo social, quer-se, antes de tudo, colocar em 
evidência que, todas as vezes que vem abordado pelo direito, o tema se 
apresenta no seu aspecto coletivo. Assim, para que exista uma minoria, não é 
suficiente que um certo número de pessoas tenha determinada característica 
em comum: é necessário que se trate de uma característica cujo âmbito de 
consequências não seja de ordem exclusivamente individual, mas que se re
percuta sobre as decisões adotadas coletivamente, que digam respeito a to
da a sociedade. 

Não constituem, por exemplo, grupo social, e, por conseguinte, uma mi
noria, todos os que sofrem de determinada doença, já que esse fato dá mar
gem a um problema prevalentemente individual, qual seja: a cura. Porém, se 
a cura de determinada doença vier a exigir a colaboração de muitas pessoas, 
bem como de grandes disponibilidades financeiras, de maneira que a cura 
resulte realizável apenas através de decisões adotadas no plano coletivo, 
também aqui teremos um grupo social. Mas isso não ocorre na generalidade 
das medidas preventivas contra doenças e calamidades várias, pois os bene
ficiários dessas, geralmente, não são détermináveis "a priori". Outro exemplo 
de grupo social é o caso dos negros. nos palses cuja sociedade é controlada 
por grupos brancos racistas, já que apenas no plano coletivo é possível com
bater a causa do estado de inferioridade em que todos os indivíduos do gru
po discriminado se encontram. 

O segundo aspecto, constante em toda e qualquer experiência minoritá
ria, é a posição de inferioridade social à qual o grupo é submetido no âmbito 
da comunidade estatal. 

Deve-se ressaltar que uma minoria sócio-jurídica pode não sê-lo em 
sentido puramente aritmético. Essa situação se verifica todas as vezes em 
que um grupo, mesmo sendo numericamente restrito, consegue, no âmbito da 
sociedade estatal, uma situação de tal predomínio, que pode ser ou polltico, 
ou econômico, ou militar, etc., que o grupo contrário, mesmo sendo numeri
camente superior, se encontre suplantado pelo estado das coisas, pelo me
nos enquanto não consiga alterar o equilfbrio de forças. Dessa forma, vê-se 
que a relação existente entre maioria e minoria pode ser extremamente relati
va, podendo variar no tempo e no espaço. 

A terceira caracterfstica individualizada por Pizzorusso, esta bastante 
controversa, diz respeito à necessidade do reconhecimento, por parte do or
denamento jurfdico estatal, da existência da minoria, para que ela exista juri
dicamente. 

É óbvio que a existência de uma minoria, enquanto fenômeno social, 
prescinde de qualquer reconhecimento estatal; porém, para ter relevância 
jurfdica, necessita desse reconhecimento. Ou seja, para que se tenha uma 
minoria, em termos jurfdicos, faz-se necessário que a ordem jurfdiéa estatal 
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trate determinado grupo social de maneira particular, diferenciando-odores
to da comunidade. 

Também é claro, continua Pizzorusso, que qualquer legislador, na práti
ca, não pode desprezar a realidade social que pretende regular. Entretanto, 
também é evidente que a sua obra não deve necessariamente consistir em um 
puro registro (e jurisdicização) das tendências que emergem espontanea
mente daquela mesma realidade social, mas pode, e deve, ser direcionada a 
exercer sobre os fatos sociais influência eventualmente capaz de alterar a 
evolução espontânea dessas tendências, de forma a conseguir a realização 
do próprio programa político. 

Para atingir esse escopo, é óbvio que o legislador pode negar qualquer 
relevância a grupos sociais já existentes, ou atribuí-la, em base a critérios no
vos, e a despeito dos pré-existentes. De um ponto de vista jurídico ambas as 
eventualidades são tecnicamente realizáveis. Apenas diante do fato concreto 
é que se pode julgar qual dessas duas técnicas de relação da maioria com 
grupos minoritários é a mais adequada, diante do programa político que o le
gislador tem em vista. 

Este é, em síntese, o conceito jurídico de minorias, que a doutrina jurídi
ca nas últimas décadas construiu. Agora nos resta analisar a postura tradi
cional da América, dentro da qual obviamente se encontra a brasileira, por 
ser uma nação americana, frente a esta problemática. 

A posição dos estados americanos sempre foi de completo repúdio à 
idéia da existência de minorias, qualquer que fosse sua natureza (étnica, re
ligiosa, lingüística, etc.), dentro de suas fronteiras. 

Talvez o fato de a América ter sido formada por grupos migratórios de 
origem relativamente recente e a necessidade de integrar essas diversas cor
rentes migratórias na confecção das nações que foram surgindo, o chamado 
"melting pot" das Américas, as tornou insensíveis ao problema das minorias, 
que tanto marcou o evoluir das sociedades européias. 

A única experiência americana, na qual podemos vislumbrar alguma 
forma de tratamento jurídico distinto de membros de uma mesma coletividade 
nacional (desprezando-se, naturalmente, o evento da escravidão, já que ao 
escravo era negada a condição de sujeito de direito), se deu no início da co
lonização espanhola com as chamadas duas repúblicas: "la república de los 
índios y la república de los espanoles". 

Acontece que, no sistema das duas repúblicas, não houve uma relação 
de subordinação de uma minoria frente a uma maioria. Em realidade, o siste
ma foi idealizado exatamente para evitar que o grupo indígena, enquanto tal, 
caísse, como conseqüência da conquista, em uma situação de subordinação 
frente ao grupo espanhol. Ou seja, a concepção das duas repúblicas na or
ganização da sociedade colonial espanhola derivou: 

136 

"de una polftica paternalista que pretendió civilizar y cristianizar a/ 
índio, pero preservándofo de los pefigros que /e rodeaban y que esta-

ban representados por las ambiciones, abusos y maios ejempfos de los 
mismos espailofes; también de los mesrlzos, que, debido a su origen 
i/egftima y a su situación de marginados, podfan contaminar y perjudicar 
la labor de integración cultural de/ indfgena. •'78 

Assim sendo, não há como confundir essa rápida experiência jurídica 
americana- que cedo foi abandonada, devido à dificuldade de se manterem 
separadas duas comunidades que se encontravam em uma posição de intima 
interdependência econômica - com o problema das minorias existente alhu
res. 

A tradicional insensibilidade e repúdio à idéia de uma tutela jurídica es
pecial permanente às minorias ficou sempre clara nas manifestaçóes dos de
legados americanos nas conferências internacionais que abordavam o tema. 
Como exemplo de tais manifestações, podemos tomar a declaração de Afrâ
nio de Mello Franco, delegado do Brasil junto à Sociedade das Nações, que 
na reunião de 9 de dezembro de 1925, do Conselho daquela Sociedade, 
expôs a tese que viria a ser chamada de "assimilação indolor das minorias": 

"f/ me sembfe irrécusab/e que ceux qui ont conçu ce systeme de 
protection ne songeaient pas à créer, dans /e sein de certains etats, une 
masse d'habitants que se considéraient perpétuef/ment étranger à /'or
ganisme généraf de la nation: mais, au contraíre, qu'ifs vou/aient, pour 
fes éféments de cette masse, /e statut de protection juridique capab/e 
d'assurer /e respect à l'inviolabifité des personnes, sous tous /es as
pects, et de préparer, peu à peu, fes conditions nécessaires à /'etabifis
sement de la complete unité nationale . .. 79 

Outra manifestação célebre, está na boca de um representante dosEs
tados Unidos, reafirmando a posição da pol1tica americana, no que diz res
peito às minorias, com significativa influência na reorganização do mundo no 
segundo pós-guerra, foi a da senhora Eleanor Roosevelt feita em 1948, quan
do presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas· 

"Si f'on respecte /es droits individueis de /'homme, i/ n'y aura pas 
besoin de proc/amer /es droits des minorités. u8Q 

Essa mentalidade talvez seja a raiz da falta de tato com que a diploma
cia dos Estados Unidos sempre abordou tal assunto, e seu parcial fracasso 
quando das sucessivas reorganizações políticas européias. 

Agora não nos resta senão analisar a legislação indígena brasileira pa
ra, nos socorrendo com o conceito jurídico de minorias acima exposto, procu
rar desvendar sua natureza. 

78. Gran Enciclopedia de Espana y América, Madri, 1984, tomo 11, página 101. 

79. H: Kraus, "Das Recht der Minderheiten", Berlim, 1927, página 236, apud Alessandro 
P1zzorusso, ''Le minoranze", página 297, nota 67. 

80. AlessandroPizzorusso, "Leminoranze", página 77, nota 106. 
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Mesmo levando-se em conta a grande diversidade existente entre as 
tribo ,_ diferentes não somente quanto aos respectivos modos de vida. mas 
também quanto aos diversos graus de aculturação que cada uma apresenta
não há como negar que os índios no estado brasileiro. em seu conjunto, são 
um grupo social. O problema indígena não pode ser abordado como um pro
blema de ordem individual de certos indivíduos com uma particular as
cendência, como seria o caso de todos os descendentes de alemães e italia
nos que para cá migraram. 

Apenas no plano coletivo é possível satisfazer as necessidades que as 
diversas comunidades indígenas apresentam. Açoes individuais, de indivíduo 
para individuo, jamais serão suficiente para resolver, por exemplo, o comple
xo problema das reservas indígenas, já que não se trata de resolver proble
mas relacionados com simples propriedades privadas, mesmo porque diver
sas comunidades indígenas não conhecem o conceito de propriedades pri
vadas, mas somente ações tomadas no plano coletivo podem resultar em so
luções. 

Ademais, é evidente que as decisões adotadas na questão indígena re
percutem sobre toda a sociedade, conforme pudemos observar na intensa 
atenção que todas as últimas decisões sobre as reservas indígenas obtiveram 
na imprensa, nos meios acadêmicos. políticos e judiciários. 

Dessa forma, podemos dizer que a Comunidade indígena apresenta a 
primeira condição exigida pela doutrina moderna na característica de uma 
minoria. 

Também não se pode negar que as diversas populações indígenas re
cebem, hoje mais do que nunca, do ordenamento jurídico brasileiro, um tra
tamento diferenciado. Não nos cabe aqui discutir se o reconhecimento jurídi
co por parte do estado é ou não condição relevante para a existência ou não 
de determinada minoria. O fato é que o ordenamento brasileiro privilegia cer
tos cidadãos, em função de sua particular origem, com um tratamento espe
cial. Esse fato se enquadraria na terceira condição exigida para se caracteri
zar uma minoria, na nossa definição. 

Restaria analisar as comunidades indígenas diante da segunda con
dição exigida pela definição adotada: a de que qualquer grupo humano, para 
ser considerado uma minoria, em termos jurídicos, necessita ser submetido a 
uma posição de inferioridade em relação aos demais grupos. 

É nesse item que vejo a maior dificuldade em enquadrar as comunida
des indígenas brasileiras no conceito das minorias, pelo menos nos termos 
em que ela é entendida pela doutrina européia. 

O conceito de minoria, nos termos em que foi formulada pela doutrina 
européia, pressupõe a existência de um forte preconceito social negativo, por 
parte dos membros da maioria, contra os individuas que compõem o grupo 
minoritário. Tal preconceito se materializa contra o individuo em si, e apenas 
de forma reflexiva contra sua cultura. Desta forma, mesmo que um membro 
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da minoria venha a se integrar na cultura da maioria serã sempre visto como 
um intruso. Este tem sido o caso dos judeus ao longo dos séculos na europa. 

Admito ser este assunto extremamente controverso, mas não creio que 
se possa dizer serem os índios no Brasil, enquanto fndios, submetidos so
cialmente a uma posição de inferioridade em relação aos demais grupos so
ciais. No Brasil, quando muito, existe um preconceito contra a cultura do 
indígena. por ser tecnologicamente inferior àquela do civilizado. O índio 
quando integrado à cultura e aos valores do brasileiro médio passa a ser vis
to, socialmente, como um típico cidadão brasileiro. devendo inclusive, nesses 
casos. pugnar para que se;a reconhecida sua condiçao de índio. 

A legislação indígena brasileira evoluiu muito nessas últimas décadas, 
conforme tivemos oportunidade de recordar. Às populações indígenas foram 
conferidas uma série de privilégios únicos, nunca antes reconhecidos. 
Porém, não creio que possamos simplesmente dizer que o ordenamento juri
dico brasileiro passou a dar agasalho ao conceito de minoria. Pelo menos não 
na sua concepção atual, pois esse conceito, de matiz tipicamente europeu, 
não se enquadra com perfeição no nosso caso. 

Não nego, porém, que seja proveitoso utilizarmos desse conceito. e das 
reflexões que sobre ele se construíram. na análise do nosso ordenamento 
indígena. Mas creio que também seria de bom alvitre que o jurista. na análise 
desse ordenamento, também levasse em consideração o conceito das duas 
repúblicas - concebida, conforme já dissemos. pela colonização espanhola 
no continente americano. no início do século XVI. para tornar poss1vel a con
vivência das comunidades indígenas e espanhola em um mesmo espaço terri
torial, e simultaneamente, evitar que surgisse um vinculo de subordinação en
tre elas - por também ser apto a fornecer-nos inspiração na formulação de 
conceitos jurídicos e soluçóes técnicas adequadas ao nosso caso. 

Mas o aprofundamento dessa questão não caberia nos. já não muito. 
restritos limites deste trabalho. que, de acordo com seu proprio titulo, se 
propõe apenas a uma visão geral. ainda que sumária. do evoluir das normas 
jurídicas referentes aos índios no continente americano, com especial 

atenção ao caso brasileiro. 

139 


