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Introdução 
 

Este estudo pretende apresentar algumas leis brasileiras que se 
destacaram ou se destacam com relação aos direitos indígenas na sociedade 
nacional, buscando refletir sobre a alteridade e a inclusão dessas culturas 
diferenciadas no contexto social de forma mais plena. Buscamos nos incluir na 
temática da poética Guarani por ser, essa etnia, nosso foco de estudo, mas, 
pela razão de que as culturas indígenas, em geral, são naturalmente poéticas, 
vivem uma concepção de mundo em que toda a vida é a própria poesia, 

RESUMO: Há mais de 300 comunidades indígenas no 
Brasil - de diferentes etnias e aproximadamente 200 
línguas - de uma identidade comum ligada à origem 
autóctone, que lhes garante a unidade na diversidade. 
Apresentaremos alguns instrumentos legislativos e 
administrativos - nem sempre em defesa do indígena- as 
que mais se destacam na definição dos direitos sociais 
indígenas no intuito de fazer refletir sobre a alteridade. 
Desde serem considerados relativamente incapazes até 
o reconhecimento da sua autonomia, o percurso foi longo 
e ainda se constrói, porém sem a dinâmica que o 
momento exige.Em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial 
vem garantir a diversidade multiétnica do país, sem ser 
reconhecida de fato nas ações do Executivo e do 
Legislativo.Pensamos ser necessária uma reflexão mais 
aprofundada dessa temática por parte dos profissionais 
da Educação e afins, como os das Letras, da Literatura, 
especialmente, quando se trata da poética Guarani. 
Desde 1960, com o XXV Congresso Mundial da Pax 
Romana, em Montevidéu, no Uruguai, se faz a discussão 
sobre o papel social da educação e a necessidade de 
que ela transcenda aos limites de seu compromisso 
tradicional com a produção e disseminação do 
conhecimento. Mas, é a Constituição de 1988 que firma 
essa atitude, aomarcar um novo tempo, de valorização à 
diversidade indígena, garantindo-lhe a acessibilidade e 
plenos direitos democráticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: diversidade indígena; leis; 
alteridade. 
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cumpre fazermos um esclarecimento: o que trataremos não se restringe à 
cultura Guarani, diz respeito a todos os povos indígenas do Brasil. Por isso, 
nós nos referiremos indistintamente ao indígena brasileiro. Iniciaremos com a 
educação, que vai abranger os diferentes níveis de ensino. Em seguida 
apresentaremos algumas legislações –instrumentos legislativos e 
administrativos- sobre o indígena desde 1908, quando o país se obrigou a 
implantar políticas na relação índio-Estadopelas denúncias internacionais que 
recebeu por causa dos massacres aos povos indígenas que aqui ocorriam, 
passando pelos Códigos Civis, Estatuto do Índio, SPI, Funai, a Constituição de 
1988, em seus artigos 231 e 232 e alguns projetos que a regulamentam, 
garantindo ao indígena a participação na vida intelectual do país, como o de 
autoria indígena e os direitos e proteção sobre os seus conhecimentos 
tradicionais, o Projeto de Lei 2.057/91 e a proposta alternativa a ele, 
apresentada pelo Governo. A Emenda Constitucional-PEC215/2000, 
transferindo ao Congresso algumas prerrogativas do Executivo no tratamento 
de questões indígenas, por exemplo, entre outras, como a PEC 38 que 
transfere as mesmas prerrogativas ao Senado, ferem e atacam os direitos 
adquiridos constitucionalmente quanto à territorialidade e outras formas de vida 
dos povos indígenas. Em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial vem garantir a 
diversidade multiétnica do país, mas ela não vem sendo reconhecida de fato 
nas ações do Executivo e do Legislativo.. 

 
 

1. A legislação e a Educação Escolar Indígena 
 

A Constituição de 1988, em seus artigos 231 e 232, diferentemente das 
constituições anteriores, por ser mais democrática, reconhece e valoriza a 
multiculturalidade brasileira e, nessa linha, a cultura indígena se torna aceita e 
reconhecidapelo Estado, sem ser mais caracterizada como isolada e devendo 
ser assimilada ou em vias de extinção. Os sensos demográficos, vieram 
comprovando o aumento do número de indígenas no país, com uma 
descendência que continua a valorizar suas tradições, principalmente por meio 
da língua. Exemplo disso são os Xetá do Paraná, já considerados povo 
praticamente extinto, hoje são identificados como tendo uma população de 
mais de 50 pessoas. 

Nesse novo entendimento, políticas públicas para Educação Escolar 
Indígena foram formuladas,estabelecendo-se uma nova postura de 
reconhecimento e valorização dos povos indígenas por parte do Estado 
brasileiro.O Conselho Nacional de Educação criou, em 1999, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena,elaboradas, segundo a 
Funai (2013, p. 14), com a preocupação de manter a diversidade indígena. 

Nessas políticas, os Sistemas de Ensino levaram em conta princípios, 
ideias e práticas educativas discutidos entre o movimento social indígena e 
indigenista, emergente no país em meados da década de 1970.Um movimento 
em que o conceito de educação escolar indígena surgiu como direito, 
caracterizada pela afirmação das identidades étnicas, recuperação das 
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memórias históricas, valorização das línguas e conhecimentos dos povos 
indígenas (FUNAI, 2013,p.15). 

São esses conceitos, pois, que orientam o planejamento das políticas 
públicas. Muitos avanços ocorreram a partir dessas mudanças, mas os direitos 
educacionais dos povos indígenas ainda encontram obstáculos na organização 
dos Sistemas de Ensino no Brasil.Os povos indígenas oferecem a educação 
básica em seus territórios, para que a escola forme crianças, jovens e adultos 
comprometidos com os projetos comunitários de melhoria das condições de 
vida, com afirmação das suas identidades étnicas. 

Prevê-se, assim, a infraestrutura de escolas de educação infantil e pré-
escolar, e ensino fundamental em aldeias indígenas,o fornecimento de 
merenda diferenciada, de acordo com suas tradições e padrões, a criação de 
material didático específico, a inclusão regular no Ensino Médio e o sistema de 
cotas em universidades. Esse sistema de cotas se inclui no que se denomina 
Responsabilidade social do ensino superior. 
 
 
2. Pax Romana e a Responsabilidade Social 
 
  Com o tema A responsabilidade social da universidade, abriu-se o XXV 
Congresso Mundial da Pax Romana, realizado na cidade de Montevidéu, há 
mais de 50 anos, em 1962 (CALDERÓN, 2005, p.53). No contexto da guerra 
fria e,obviamente, considerando os principais atores sociais daquele momento, 
os ideólogos da Pax Romana – movimento de intelectuais e acadêmicos 
católicos que atuam no ambiente universitário – apontavam a 
Responsabilidade social como o dever que a universidade tem para com os 
estudantes,os grupos sociais, o Estado e a Igreja. Ou seja, o que se costumava 
dizer compromisso social da universidade passou a ter, então, um peso maior, 
de Responsabilidade social. 

A guerra fria acabou. Oficialmente, em 1987. Teve início,por outro lado, 
uma transformação econômica mundial célere, gerando um sistema capitalista 
com tal hegemonia, que não menos preocupou ideólogos da ética universitária. 
Essa transformação econômica influenciou até mesmo as Instituições católicas 
que fizeram parte do comando do XXV Congresso Mundial da Pax Romana 
naquele momento histórico da década de 1960 (CALDERÓN, 2005, p. 56).O 
cenário da educação superior brasileira,como um todo, passou, inclusive,por 
profundas mudanças a partir da institucionalização do mercado universitário 
(CALDERÓN, 2000, p. 35). 

Diante desse novo quadro, mais ainda se tornou necessária a proposta 
daquele Congresso, de uma universidade responsável, comprometida com o 
atendimento da sua sociedade, indiscriminadamente. Porém, sem dúvida, 
agora essa proposta encontraria contextos diversos, nem sempre favoráveis. 
Então, a Responsabilidade social ganha novos contornos e grande relevância, 
após o início, em agosto de2004, da operacionalização do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior -Sinaes, o mesmo que se fundamenta, entre 
outros aspectos, no aprofundamento dos compromissos e responsabilidade 
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social. O Sinaes foi Instituído pela Lei n.º 10.861 de 14/04/2004, regulamentado 
pela Portaria n.º2.051 de 09/07/2004. 

Dessa forma, oSinaes, em seu Art. 1º. § 1º. Explicita, entre suas 
finalidades: 

 
(...) a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente 
da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, 
especialmente, a promoção do aprofundamento dos 
compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior, por meio da valorização de sua missão 
pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à 
diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 
identidade institucional (BRASIL, 2013,p.7). 
 

No seu Art. 3º., inciso III a Lei considera a responsabilidade social uma 
importante dimensão institucional, que deverá ser, inclusive, avaliada como 
constituinte do perfil e da atuação institucional: 

 
A avaliação das instituições de educação superior terá por 
objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, 
por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e 
setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, 
dentre elas, obrigatoriamente as seguintes: (...) III – a 
responsabilidade social da instituição, considerada 
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação 
à inclusão social, à defesa do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural (BRASIL, 
2013, p.7). 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos – Parecer CNE/CP 8/2012 (BRASIL, 2013,p.7), é outro dispositivo 
legal que vem em defesa da Responsabilidade social nas Instituições de 
Ensino Superior pela exigência de uma formação de cidadãos éticos, 
comprometidos com a construção da paz, da defesa dos direitos humanos e 
dos valores da democracia, além da responsabilidade de gerar conhecimento 
mundial visando atender aos atuais desafios dos direitos humanos, como a 
erradicação da pobreza, do preconceito e da discriminação. 

E não podemos esquecer que todo o movimento desencadeado pelo 
XXV Congresso da Pax Romana em 1962, mais de duas décadas depois foi 
reforçado pela nova Constituição brasileira: pouco mais de um ano após o fim 
oficial da guerra fria- 1987, o Brasil ganha a sua Constituição mais democrática 
da sua História, a Constituição Cidadã, em 1988. Ou seja, embora o contexto 
social brasileiro tenha sido influenciado sobremaneira pela hegemonia do 
capitalismo após o fim da guerra fria, excludente pela sua natureza, a ética da 
Responsabilidade Social se manteve, muito embora controversa em muitas 
instituições, mas, garantida pelo Sinaes e, ainda, pela Constituição Cidadã, de 
forma direta ou indireta. Em seus artigos 205, 206 e 208, a Constituição atual 
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assegura o direito de todos os à educação (art. 205), tendo como princípio do 
ensino a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola 
(art. 206, I) e garantindo acesso aos níveis mais elevados de ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, 
V), conforme BRASIL (2013,p.8). 

Também o Decreto no. 6.949/09, que dispõe sobre o Programa Nacional 
de Assistência Estudantil-PNAES, promove a inclusão social. O Programa tem 
como finalidade a ampliação das condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal e, em seu Art. 2º., expressa os seguintes 
objetivos: 

  
democratizar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal; minimizar os efeitos das 
desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão 
do ensino superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e 
contribuir para a promoção da inclusão social pela educação 
(BRASIL,2013,p.10). 
 

O Decreto no. 7.611/11, outra legislação preocupada com a igualdade 
social, recomenda a transversalidade curricular das temáticas relativas aos 
direitos humanos. O Documento define como princípios da educação em 
direitos: “a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e 
valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade do Estado, a 
democracia na educação, a transversalidade, vivência e globalidade, e a 
sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2013,p.11). 

A educação de qualidade para todos está colocada nesses dispositivos 
legais acima citados, no âmbito nacional e internacional, como 
responsabilidade social não só das universidades como de todas as instituições 
de ensino, superior, principalmente. Na perspectiva do ensino superior, 
Sampaio (2004, p. 91) nos aponta que a inclusão se faz a tônica, numa 
categoria ética que pergunta pelo sentido e pela relevância do ensino e da 
pesquisa e aponta a alteridade – ou a arte de amar – como elemento 
constitutivo do fazer universitário, partindo do princípio de que só a arte de 
amar – ou a preocupação com o outro – pode ajudar a aprender como se 
aprende a desenvolver a abertura ao direito da existência do outro como um 
valor inalienável. 

Dessa forma, diante da Legislação brasileira,provocada já pelo XXV 
Congresso da Pax Romana,pela Responsabilidade social que decretou, 
também por causa da Carta Magna de 1988, a diversidade indígena nacional 
tem seu espaço previsto nas redes de ensino público no país. Mas, a conquista 
por esse espaço regulamentado e respeitado pela sociedade envolvente, vem 
sendo árdua. À revelia da legislação, ainda há muito preconceito, temores, que 
impedem a implementação das Leis e dificultam essa inclusão indígena por 
vias indiretas, como, na escola, exigências curriculares, disciplina, métodos e 
outros meios cerceadores aos estudantes com diferenças culturais muito 
acentuadas. Fora da escola, também as lideranças políticas retardam a 
regulamentação dos seus direitos e eles, sem representação política nas 
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instâncias do poder, ficam em desvantagem, vendo esses seus direitos serem 
modificados por medidas que alteram a própria Constituição. O Estatuto do 
Índio, por exemplo, legislação ultrapassada, continua a vigir, o que muito 
prejudica a autonomia dos indígenas. Segue legitimando ainda 
comportamentos arcaicos para o momento atual em nosso país, de alteridade e 
de autonomia para os povos indígenas. 

 
 

3. O Estatuto do Índio e o(s) Código(s) Civil(is) 
Brasileiro(s); SPI, Funai e outras legislações 
 

As Constituições de1824 e de 1889 não mencionam o indígena 
brasileiro. Considerando o início do período republicano -após longa e 
dramática história da colônia e do Império-, foi apenas em 1910que o Brasil 
criou mecanismos jurídicos e administrativos específicos, em âmbito federal, 
para orientação e condução das relações junto aos povos indígenas, tendo 
havido um hiato ou vazio legislativo de pouco mais de vinte anos para os 
indígenas brasileiros (CUNHA& SALZANO, 1992) após a promulgação da 
República. Esse vazio permitiu que cada província legislasse e atuasse 
livremente na promoção da catequese e da civilização desses indígenas, de 
forma a lhes trazer trágicas consequências. 

Nesse ano, de 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio-SPI. Não 
por reconhecimento do Brasil para com os deveres e direitos de seus 
indígenas, mas por consequência de uma forte acusação que recebeu, em 
1908, no XVI Congresso dos Americanistas ocorrido em Viena, em função dos 
massacres que aqui ocorriam, em nome da colonização e do progresso e por 
parte de companhias de colonização, de comerciantes de terra e do governo.A 
denúncia foi feita pelo naturalista e etnógrafo tcheco Albert Vojtech Fric que 
trabalhara no Brasil de 1906 (apud SANTOS2013, p.442, cf STAUFER, 1960: 
169-172). 

De acordo com Santos (2013), as denúncias de Fric repercutiram na 
imprensa europeia e, no Brasil, provocou polêmicas pela interferência do 
professor Hermann VonIhering, diretor do Museu Paulista, ao refutar as 
declarações doetnógrafo tcheco, argumentando que, referindo-se aos kaingang 
de São Paulo, “os índios não representam um elemento de trabalho e 
progresso”e propondo o seu extermínio (apud SANTOS, 2013, p.443,cf. 
STAUFER 1960: 177, SANTOS:1973: 116-120). 

E foi a partir dessa polêmica que o nacionalismo embrionário da Velha 
República, inspirado no positivismo, recolocava a questão indígena como 
responsabilidade do Estado, criando em 1910, o Serviço de Proteção aos 
Índios (SPI). Os ideais de Fric e dos que o acompanhavam, afinal, 
prevaleceram. 

O SPI durou até 1967, sem ter apresentado significativas mudanças no 
quadro de tratamento aos direitos dos indígenas, sendo então substituído pela 
Funai: 
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Em 1967, o governo militar resolveu extinguir o Serviço de 
Proteção aos Índios. Uma série de escândalos recentes, 
envolvendo entre outros a utilização do patrimônio indígena 
e o uso do índio como mão-de-obra escrava, orientou a 
decisão do poder militar. Pretendia-se, com essa iniciativa, 
minimizar a repercussão que tais acontecimentos estavam 
tendo no exterior.Em substituição ao SPI, o governo criou a 
Fundação Nacional do Índio(Funai). A este órgão foram 
acometidas todas as atribuições de defesa e tutela das 
populações indígenas no país, visando a sua “integração à 
comunidade nacional (SANTOS, 2013,p.446) 
 

Embora a Funai tenha sido criada com o objetivo de superar os 
impasses do SPI, acabou também por reproduzi-los a seu tempo. Inserida no 
período da ditadura militar (1964-1984), que buscou reformar a estrutura 
administrativa do Estado e desenvolver o interior do país, pouco conseguiu 
avançar com relação aos direitos indígenas. No projeto de governo da ditadura 
militar, as políticas indigenistas foram integradas aos seus objetivos, 
subordinadas aos planos de defesa nacional, construção de estradas e 
hidrelétricas, expansão de fazendas e extração de minérios. Alguns órgãos 
foram criados para dinamizar esses objetivos: Conselho de Segurança 
Nacional (CSN), Plano de Integração Nacional (PIN), Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM). 

O Estatuto do Índio foi promulgado em 1973 com a Lei 6001, que dispõe 
sobre as relações do Estado e da sociedade brasileira com os índios. Ela teve 
como base o Código Civil (Lei 3.071/16), de 1916, que afirma que "todo homem 
é capaz de direitos e obrigações na ordem civil". Mas,esse Código considera 
também que algumas pessoas não têm a mesma capacidade de exercer seus 
direitos. Em seu art. 5º tal lei afirma que "são absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os loucos 
de todo o gênero, os surdos-mudos, que não puderem exprimir sua vontade”. 

 Esta lei afirma também que são relativamente incapazes para certos 
atos "os maiores de16 anos e menores de 21, os pródigos (pessoas que 
assumem comportamentos irresponsáveis) e os silvícolas", ou seja, os índios. 
E, como considera que os índios não são totalmente capazes de exercerem 
seus direitos, determina que eles sejam "tutelados" até que estejam integrados 
à "civilização do país".  

Sendo relativamente incapazes, precisariam ser tutelados pelo Estado 
por meio de um órgão indigenista. Assim, de 1910 a 1967, o índio foi tutelado 
pelo Serviço de Proteção ao Índio-SPI e, a partir de 1967, pela Fundação 
Nacional do Índio- Funai. 

Nesse quadro, o Estatuto do Índio reafirmou as premissas do SPI, da 
Funai sem dialogar com esse órgão na ampla defesa dos direitos indígenas. A 
própria Funai não correspondeu à defesa dos indígenas conforme projetada 
por seus ideólogos. 
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Há que se destacar, num parêntese, entre as décadas de 1940 e 1960, 
os irmãos Villas-Boas no seu trabalho no Brasil central.Foram os responsáveis 
pela concepção, em 1952, do Parque Nacional do Xingu. Previam limites muito 
maiores que os vigentes, incluindo as cabeceiras dos principais rios, mas que 
acabaram por ficar fora do parque, circundadas por cidades, pastagens e 
plantações de soja que ameaçaram e ainda ameaçam seriamente a vida dos 
povos indígenas habitantes na região. 

SPI ou Funai, enfim, a tutela do índio continuou e soava antagônica em 
uma sociedade que se pretendia  colocar na vanguarda da democracia.  

A Constituição de 1988, vem, portanto, e extingue a tutela; ela não mais 
existe, não se fala, inclusive, em órgão indigenista, responsabilizando a União 
na proteção e no cuidado com os direitos indígenas. Em seu Art. 232, 
reconhece a capacidade processual dos indígenas, ao dizer que os índios, 
suas comunidades e organizações, são parte legítimas para ingressar em juízo, 
em defesa dos seus direitos e interesses. O que lhes dá plenas condições de 
entrar em juízo contra mesmo o Estado. 

Já o Código Civil de 2002, embora retire os índios da categoria de 
relativamente incapazes, que havia no Código anterior, de 1916, dispõe que a 
capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Seguem lentas e 
controversas as propostas em tramitação no Congresso para rever a legislação 
ordinária relativa a direitos indígenas. A partir de 1991 foram apresentados 
projetos pelo Executivo e por deputados para regulamentar dispositivos 
constitucionais e para que a velha legislação se adeque aos termos da 
Constituição atual.Em 1994, uma proposta de Estatuto das Sociedades 
Indígenas foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ainda está em trâmite. 
A falta de representatividade política dos índios no âmbito do poder legislativo 
tem sido grande obstáculo para os avanços e causado, inclusive, retrocessos, 
principalmente no seu direito à terra (FUNAI, 2013, p. 91). 

Um novo Estatuto dos Povos Indígenas, substituindo o de 1973 foi 
apresentado ao Congresso e aguarda ser votado, o Estatuto das Sociedades 
Indígenas, que deve garantir aos povos indígenas sua sobrevivência como 
sociedades diferenciadas, estabelecendo que o governo deve prestar serviços 
básicos de educação e saúde e a apoiar os projetos culturais, econômicos e 
ambientais dos índios, como faz com toda a sociedade brasileira, porém com 
maior atenção a eles. Deixar de considerar os índios relativamente incapazes 
significa abolir a tutela, pois: 

 
A existência da tutela atrapalha a livre expressão política dos 
índios, a administração direta dos seus territórios, o seu acesso 
aos serviços públicos, ao mercado de trabalho, às linhas 
oficiais de crédito etc. Além de reduzir a capacidade civil dos 
índios, a tutela é um obstáculo à autogestão das terras e dos 
projetos de futuro dos povos indígenas.  

 
Existem ainda duas propostas de lei que procuram garantir proteção e 

direitos aos índios sem considerá-los incapazes:o Projeto de Lei 2.057/91, 
conhecido como o Substitutivo do Deputado Luciano Pizzatto; e a proposta 
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alternativa que o governo apresentou recentemente aos índios. Essas duas 
propostas continuam reconhecendo a obrigação do Estado de dar assistência 
aos índios nas áreas de saúde e educação, estabelecendo uma série de novos 
direitos, que não existem no atual Estatuto do Índio. 

Esse Projeto de Lei 2.057/91 protege a autonomia intelectual indígena, 
pois reconhece a autoria indígena, os usos dos conhecimentos tradicionais 
indígenas, o direito de propriedade intelectual, considerando crime o seu uso 
indevido pelos não indígenas. 

Em 2009 teve início a reestruturação da Funai e se procura ainda 
modernizá-la na sua adequação à nova Constituição. Em 2010, o Estatuto da 
Igualdade Racial vem garantir a diversidade multiétnica do país, sem ser 
reconhecida de fato nas ações do Executivo e do Legislativo. 

E tramita também, no Congresso,a Proposta de Emenda à Constituição-
PEC 215/2000, cujo objetivo é levar para esse órgão a demarcação e 
homologação de terras indígenas, quilombolas e de áreas de conservação 
ambiental, tirando do Poder Executivo a atribuição que lhe outorga a 
Constitucional atual. Essa proposta é rejeitada pelos indígenas que, sem 
representação política, sabem os riscos que correm em perder os direitos que a 
Carta Magna lhes garante em seus artigos 231 e 232. Esta PEC e ainda outras 
legislações são verdadeiras armas no ataque sistemático contra os direitos dos 
povos indígenas brasileiros. Diante da PEC 215/2000, da PEC 38 e de todas as 
injustiças que vêm acontecendo, buscando anular as conquistas indígenas, 
movimentos sociais e acadêmicos se destacam, como este, de 02 de outubro 
de 2013, em Brasília/DF: 

 
O Laboratório de Estudos e Pesquisa em Movimentos 
Indígenas, Políticas Indigenistas e Indigenismo – LAEPI, 
vinculado ao Centro de Pesquisa e Pós-Graduação Sobre as 
Américas – CEPPAC da Universidade de Brasília (UnB)e o 
Grupo de Pesquisa em Direitos Étnicos – MOITARÁ, da 
Faculdade de Direito da UnB, tem a honra de convidar V.Sª 
para participar do Colóquio Interdisciplinar sobre Povos 
indígenas e Demarcações de terras: a resistência, o confronto 
e os desafios jurídicos e antropológicos. 
Diante do atual cenário, de graves violações aos direitos dos 
povos indígenas, decorrentes, em grande parte, da demora nos 
processos de demarcação de suas terras, o Colóquio tem por 
objetivo refletir e debater sobre os avanços, retrocessos e 
desafios na concretização dos direitos dos povos indígenas 
previstos na Constituição Federal, acerca do atual modelo de 
demarcação das terras indígenas, sob a perspectiva do direito, 
da antropologia e de áreas conexas, oportunidade em que se 
discutirá sobre a Proposta de Emenda Constitucional nº 215 e 
oProjeto de Lei Complementar nº 227, em trâmite no 
Congresso Nacional. 
Será elaborado manifesto de apoio aos povos indígenas e à 
atuação dos/as antropólogos/as nos processos demarcatórios 
a ser encaminhado à Câmara dos Deputados, ao Senado 
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Federal, ao Supremo Tribunal Federal e a outras entidades 
profissionais e científicas. 
Participam do Colóquio as entidades organizadoras (LAEPI e 
MOITARÁ), a Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos 
Povos Indígenas do CFOAB,os representantes da Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil – APIB e do Centro de 
Desenvolvimento Sustentável – CDS/UnB, com data prevista 
para o dia 02 de outubro de 2013, às 9:30, no Centro Cultural 
Evandro Lins e Silva, do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil – CFOAB, Edifício Sede, no SAS – 
Quadra 05 – bloco N – lote 02, em Brasília – DF (SILVA & 
CASTILHO, 2013). 

 
Portanto, os índios não são ainda de fato livres para viverem os direitos 

que lhes são consagrados pela Constituição atual, muito pelo descaso político 
em regulamentar e atualizar essa legislação, o que favorece interesses 
principalmente econômicos, mas também muito pelo desconhecimento dos 
brasileiros de sua própria história, não sendo a voz do indígena considerada 
constitutiva dessa história, pelo apagamento dela na discussão político-social 
cotidiana. Mas, muito ainda, pelo apagamento dessa voz nos currículos 
escolares e na comunidade universitária, apesar das aberturas que se colocam 
pela legislação dos sistemas de ensino no cumprimento, mesmo que frágil, dos 
princípios da Carta Magna. 

A diversidade indígena é um tema complexo, pois cada comunidade 
indígena do país possui seus próprios códigos de conduta e suas próprias 
tradições, havendo muita diferenciação entre si.Há mais de 250 comunidades 
indígenas no país, de diferentes etnias e aproximadamente 180línguas, mas, 
de uma identidade comum ligada à origem autóctone, o que lhes garante a 
unidade na diversidade. A pluralidade étnica marca a nacionalidade brasileira e 
a enriquece, o que significa, para a sociedade como um todo, a necessidade 
urgente de aprender a conviver com o princípio de alteridade. 

 
 

Considerações Finais 
 

O XXV Congresso Mundial da Pax Romana, realizado em 1960, em 
Montevidéu, no Uruguai, fez a discussão sobre o papel social da educação e a 
necessidade de que ela transcenda aos limites de seu compromisso tradicional 
com a produção e disseminação do conhecimento. Ao estabelecer, como 
resultado, a Responsabilidade Social como um compromisso ético para as 
universidades, estruturou as bases para a inclusão, acessibilidade e 
permanência dos excluídos do processo social na educação superior brasileira, 
que acabou se estendendo a todos os níveis de ensino e ao indígena. Mas, foi 
a Constituição brasileira de 1988 que assegurou essa conquista, quando 
reconheceu a pluralidade étnica e cultural da sociedade nacional, abrindo a 
possibilidade concreta da vivência da alteridade no país e reconhecendo-o 
como sujeito e dono de sua própria voz. 



 

 

 

533 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

533 

A perspectiva assimilacionista, que entendia os indígenas como 
categoria social transitória, já que supunha sua extinção ou seu apagamento 
cultural definitivo, é derrubada pela nova Carta Magna e eles passam a ser 
incorporados à comunhão nacional. A Carta não fala em tutela ou em órgão 
indigenista, mas mantém a responsabilidade da União de proteger e fazer 
respeitar os direitos indígenas. A Proposta de Emenda Constitucional-
PEC/215/2000, hoje em tramitação no Congresso, entretanto, ameaça passar a 
esse Congresso a prerrogativa de ser o Executivo responsável pelos cuidados 
e proteção aos seus direitos, o que torna esses direitos vulneráveis, já que os 
indígenas não possuem representatividade política e não terão votos 
suficientes na sua defesa. No mesmo sentido, há a PEC 38 que leva ao 
Senado essa prerrogativa de demarcação de terras. 

Com relação à capacidade civil dos indígenas, eles deixam de ser 
considerados relativamente capazes. A Constituição reconhece, em seus 
artigos 231 e 232, a capacidade processual ao dizer que os índios, suas 
comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo na 
defesa dos seus direitos e interesses, inclusive contra seu próprio tutor, o 
Estado. Isso abre, aos indígenas, as portas para uma ampla defesa, mas os 
congressistas hesitam em regulamentar e implementar de fato os dispositivos 
legais para efetivar tais conquistas.Movimentos sociais e acadêmicos lutam na 
busca de regulamentação da Constituição e de não deixarem se perder as 
conquistas indígenas. 

Diante das novas leis brasileiras, a diversidade indígena encontrou seu 
espaço. Porém, a efetivação dessas leis depende muito mais que serem 
escritas, simplesmente lidas, conhecidas - dependem de que sejam sentidas 
como verdadeiras, legítimas, respeitadas por uma atitude consciente de toda a 
sociedade nacional. Dependem da alteridade, algo que o Brasil nunca 
entendeu, mas que, hoje, mesmo que por imposição da atual Constituição, 
deve ser aprendido e vivenciado. 

Atualmente verdadeiras armas em forma de instrumentos legislativos e 
administrativos se preparam para atacar violentamente os direitos dos povos 
indígenas brasileiros. Em torno da defesa desses povos muitos movimentos 
sociais e acadêmicos se organizam, mas a conscientização nacional se mostra 
frágil. A alteridade, o respeito à ancestralidade, à história do país inexiste, de 
forma geral, na sociedade brasileira. O Estatuto da Igualdade Racial, de 2010 é 
um avanço nesse sentido, mas é muito pouco reconhecido. 

Nesse quadro social de instabilidade jurídica pela dificuldade de se viver 
a alteridade no país, vivem precariamente, pois, as muitas populações 
indígenas brasileiras. São mais de 300 comunidades indígenas, mais de 200 
línguas, 82 povos isolados e 32 deles já confirmados. A diversidade indígena 
está legitimada pela Constituição. Entre elas, a população indígena Guarani 
que, poética e extremamente diferenciada dos padrões hegemônicos da 
sociedade capitalista que a circunda, incapaz de lhe aceitar na sua religiosa 
busca da Terra Sem Mal, vaga, incompreendida, na busca de sua 
territorialidade perdida. 
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