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CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

TERRITÓRIOS INDÍGENAS: CULTURA, RESPONSABILIDADE E SOBERANIA 

 

Bianca Moraes dos Santos Rosa1 

Laura Ferrari Flores Ruschel2 

INTRODUÇÃO 

A proteção de direitos humanos nas Américas foi pensado desde o final da Segunda 

Guerra Mundial, quando viu-se a necessidade de garantir que as atrocidades cometidas na 

guerra não viessem a ocorrer, bem como forma de garantir o bem estar e a proteção dos direitos 

dos cidadãos americanos. Assim, surge oficialmente o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, erigido através da aprovação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do 

Homem, tendo como pilares a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Declaração. 

Um sistema universal que desponta a fim de garantir a proteção dos direitos básicos, no qual a 

comissão serviria de apoio à população ao aceitar e processar denúncias. Isso se deu até a 

criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos instalada em San José da Costa Rica, 

possuindo um caráter jurídico e aval para realizar os julgamentos indicados pela CIDH.  

Para fins da simulação da Corte Interamericana de Direitos Humanos do MUNDO 

Ritter 2019, inicialmente, apresentar-se-á uma introdução sobre a formação do indígena e de 

sua Cosmovisão. Em seguida, serão abordadas as diversas acepções do conceito, ou seja: a) a 

terra e a cultura como elementos de identidade indigenista; b) como a autonomia do índio se 

dá através da Cosmovisão; c) a autodeterminação dos povos indígenas em razão de sua cultura; 

e d) a necessidade de uma análise pós-colonial em relação aos povos indígenas. 

Após a delimitação da temática e do panorama internacional de proteção, haverá análise 

de julgados realizada pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos em relação aos direitos 

dos povos indígenas  submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, trazendo seus 

principais fundamentos, apontando os direitos violados pelos Estados condenados. 

 

 

 
1 Graduanda do 8º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Voluntário no Núcleo de Apoio e Assessoria a Refugiados e Imigrantes (NAARI). Pesquisadora do grupo 

Chemem. Pesquisadora do grupo Imanite. Presidente do Diretório Acadêmico de Relações Internacionais (DARI) 

da UniRitter. Contato: laura.ffr@gmail.com 
2 Graduanda do 10º semestre de Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). Voluntária no 

Voluntária no Núcleo de Apoio e Assessoria a Refugiados e Imigrantes (NAARI). Contato: 

biancamoraesrosa@hotmail.com  
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1 O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

Para se entender o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, devemos 

primeiramente saber seus precedentes e principalmente abreviar a instituição que o mesmo faz 

parte, logo a Organização dos Estados Americanos. Na primeira dezena de 1800, Simón 

Bolívar já almejava uma união das américas, mas ainda assim o continente americano possuía 

um histórico violento de conflitos e perdas, citando, como exemplo, a Guerra da Tríplice 

Aliança na América do Sul e a Guerra Civil nos Estados Unidos. Justamente para tentar resolver 

essa situação, os Estados buscaram se encontrar em uma série de reuniões e conferências 

internacionais, das quais organizações foram criadas, como a OEA que viria a surgir em 1945 

(ARRIGHI, 2004). 

 O sistema Interamericano de Direitos Humanos inicia  de maneira formal com a 

aprovação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, aprovada pela OEA 

em 1948, em Bogotá (Colômbia), durante a nova Conferência Internacional Americana, sendo 

esso o primeiro documento internacional que engloba a universalidade dos direitos humanos. 

Na mesma Conferência também foi aprovada a Carta da OEA, assim constatando os direitos 

fundamentais da pessoa humana como um dos principais ideais da Organização. Essa carta 

afirma que a Comissão é o órgão principal da organização por seu caráter de observar e 

assegurar os direitos humanos, além de ser o órgão de consulta dentro da OEA no que tange à 

essa temática (ARRIGHI, 2004). 

Ainda falando sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela foi criada 

em 1959. A CIDH teve sua primeira reunião em 1960, e em 1961 iniciou as visitas para 

averiguar a conjuntura dos direitos humanos dos países, tanto para observações gerais quanto 

para atender alguma ocorrência específica. Atualmente estima-se que ocorreram 92 visitas a 

23 países membros, sendo que toda essa documentação pode ser encontrada em informes 

especiais publicados (OEA, 2019). Em 1965, foi permitida a CIDH receber denúncias e 

petições sobre violações de direitos humanos e então elaborar processos para esses casos. 

Atualmente, já se somam dezenas de milhares de processos. No ano de 1969, a Convenção 

Americana sobre Direitos do Homem foi aprovada, entrando em vigor em 1978. Com ela, 23 

Estados (na contagem até 2012) se comprometeram a respeitar e a garantir os direitos humanos 

através da ratificação da mesma, (OEA, 1969; 2019). Com a Convenção também foi criada a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, que adquiri funções da Comissão e tem um caráter 

consideravelmente mais jurídico, embora a CIDH continue responsável por processos que 

envolvam países que não ratificaram a Convenção e processos anteriores a criação da mesma.  
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1.1 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS  

 Como já foi citado acima, a CIDH é o principal órgão da OEA. Criada em 1959, é 

responsável pelos mecanismos que garantem e protegem os direitos humanos no continente 

americano. Possui sete membros de caráter independente e atuação pessoal, sendo que é 

sediada em Washington. A CIDH está baseada em três linhas estruturais: “a) o Sistema de 

Petição Individual, b) o monitoramento da situação dos direitos humanos nos Estados Membros 

e c) A atenção a linhas temáticas prioritárias” (OEA, 2019). Por meio dessas linhas estruturais 

tem como objetivo principal dar voz aos grupos sociais historicamente discriminados e, assim, 

contextuar a proteção dos mesmos. Em paralelo, a CIDH utilizasse de outras bases para a 

execução de seu trabalho, como a interpretação pro homine, que defende a análise de uma 

norma de maneira que ela seja o mais benéfica possível ao ser humano; e a inserção do 

entendimento de gênero nas suas funções (OEA, 2019). 

1.2 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 Em novembro de 1969, ocorreu a Conferência Interamericana Especializada em 

Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, onde os delegados dos Estados Membros da 

OEA adotaram a Convenção Americana sobre Direitos do Homem, que entrou em vigor em 18 

de julho de 1978, após a ratificação dos Estados que se comprometeram a segui-la. Nesta data, 

25 estados membros aderiram à Convenção, sendo esses Estados, em ordem alfabética: 

Argentina, Barbados, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República 

Dominicana, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Trinidad e Tobago e Venezuela. No 

entanto, Trinidad e Tobago deixou a Convenção em 1998 e a Venezuela seguiu o mesmo 

caminho em 2012. Essa Convenção deriva de uma séries de medidas pensadas desde o final da 

Segunda Guerra Mundial, quando os Estados americanos se reuniram no México e cogitaram 

a criação de um organismo para tratar sobre a temática dos Direitos Humanos, porém, é 

somente em 1969 que conseguiram criar uma, a já mencionada CIDH, e, consequentemente, a 

Corte IDH. Ainda assim, foi somente em  1979 que os Estados Membros da convenção 

elegeram seus juízes para participarem da Sétima Sessão Especial da Assembleia Geral da 

OEA, ocorrendo, então, a  primeira audiência em tribunal na cidade de Washington DC 

(CORTE IDH, 2019).  

Em julho de 1978 foi recomendado pela Assembleia Geral da OEA, que os Estados 

aprovassem a proposta da Costa Rica de sediar o Tribunal. Essa proposta foi aceita durante a 
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Sexta Sessão Especial da Assembleia Geral daquele ano, e a Corte foi assentada em San Jose 

em setembro de 1979. O estatuto da Corte IDH foi aprovado durante a Nona sessão ordinária 

da Assembleia Geral, realizada em 1980. Seu regimento, bem como suas disposições, foram 

aprovadas pelo tribunal. Em 2009, um novo regimento foi aprovado, entrando em vigor no 

mesmo ano e sendo aplicado a todos os casos instaurados desde então. Em setembro de 1981 

O Tribunal e Costa Rica assinaram um acordo relacionado às imunidades e privilégios do juízes 

e empregados do tribunal a julgar que o mesmo era sediado em San José. Esse acordo de sede 

tinha como intuito de dar facilidade ao andamento das funções do Tribunal, sendo primordial 

nas funções relacionadas à proteção das pessoas envolvidas nos processos. Em decorrência 

desse acordo, o governo da Costa Rica doou ao Tribunal seu local de instalação. Em julho de 

1980, o governo da Costa Rica e a Corte assinaram um acordo que criou o Instituto 

Interamericano de Direitos Humanos, que é uma instituição de propriedade acadêmica voltada 

para o ensino e para a pesquisa no âmbito dos direitos humanos na América (CORTE IDH, 

2019). 

2 PROCESSO DE DENÚNCIA PERANTE A CORTE 

A competência da Corte é litigiosa, ou seja, a mesma pode agir em quaisquer casos que 

sejam contenciosos, e ainda emitir deliberações prévias. Se uma das partes não comparecer ao 

julgamento, o mesmo continua tendo validade, a única vez que a corte pode deixar um 

julgamento é se ambas as partes entrarem em acordo. Todo julgamento da corte é público e 

apenas em casos excepcionais pode acabar não sendo, mas a tomada de decisões é privada em 

ambas as situações, sendo o parecer final irredutível e sem possibilidade de recorrer. A 

competência da corte garante que qualquer caso que viole os direitos humanos efetivo no pacto 

de San José da Costa Rica possa ser julgado. Independente do Estado ser ou não o responsável 

pela violação, o simples caso dele ter sido omisso em proteger o direito acordado no pacto o 

torna apto para ser julgado.Todos os estados que ratificaram o pacto San José da Costa Rica 

podem ser julgados, porém os mesmos só pode ser levados a corte se e quando acabarem todos 

os recursos do estado, isto é, todos os meios legais que o mesmo tiver para resolver esses 

litígios, sendo assim, há o período de  um semestre para a denúncia ser feita (MORGADO, 

2016). 

Vale ressaltar que esse princípio do esgotamento dos recursos da jurisdição interna 

foi flexibilizado e deixou de ser aplicado aos “casos gerais” a partir da II Conferência 

Interamericana Extraordinária em 1965. Isto significa que aqueles casos onde se 

visualizem violações generalizadas dos direitos humanos não deverão 

necessariamente apresentar a impossibilidade de julgamento em seus próprios 
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Estados. Porém, conforme lembrado por Promer (2002) deve-se atentar para que esta 

flexibilização não se torne a regra, a ponto de descaracterizar o princípio de 

esgotamento interno como requisito de admissibilidade, conforme previsto no 

regulamento (VALENTE, 2010). 

O denunciante pode ser qualquer estado, indivíduo, instituição e até mesmo a vítima, 

sendo um caso a direitos humanos. Conforme seção 4 artigo 483, a denúncia é feita na Comissão 

Interamericana de Direitos humanos e a mesma analisa o caso para ver se ele se enquadra nos 

critérios de denúncia, ao atender, o caso é levado à Corte. Há a possibilidade da comissão tentar 

resolver com o estado internamente, sem  levar diretamente para a corte. Somente Estados 

podem fazer a denúncia diretamente para a Corte sem precisar passar pela Comissão 

(MORGADO, 2016). Vale-se ressaltar que a denúncia pode ser feita em qualquer um dos 

idiomas oficiais da CIDH, que seriam: espanhol, inglês, português ou francês (CIDH, 2009). 

2.1 COMPOSIÇÃO E ATUAÇÃO   

Em sua estrutura jurídica, conforme o Artigo 524, a Corte é composta por sete juízes 

dos Estados membros da OEA, que tenham competência e reconhecimento por seus trabalhos 

no campo de direitos humanos dentro de seus Estados. Os mesmos são elegidos através de 

votação secreta por parte dos Estados-membros da OEA, conforme o artigo 535, alegando que 

 
3 1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue violação de qualquer dos direitos 

consagrados nesta Convenção, procederá da seguinte maneira: 

a. se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, solicitará informações ao Governo do Estado ao 

qual pertença a autoridade apontada como responsável pela violação alegada e transcreverá as partes pertinentes 

da petição ou comunicação.  As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável, fixado 

pela Comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso; 

b. recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam elas recebidas, verificará se existem 

ou subsistem os motivos da petição ou comunicação.  No caso de não existirem ou não subsistirem, mandará 

arquivar o expediente; 

c. poderá também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição ou comunicação, com base em 

informação ou prova supervenientes; 

d. se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de comprovar os fatos, a Comissão procederá, com 

conhecimento das partes, a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação.  Se for necessário e 

conveniente, a Comissão procederá a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará, e os Estados 

interessados lhes proporcionarão todas as facilidades necessárias;  

e. poderá pedir aos Estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, se isso lhe for solicitado, as 

exposições verbais ou escritas que apresentarem os interessados; e 

f. pôr-se-á à disposição das partes interessadas, a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no 

respeito aos direitos humanos reconhecidos nesta Convenção. 

2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma investigação, mediante prévio consentimento 

do Estado em cujo território se alegue haver sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma 

petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. 
4 Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade. 
5 Os juízes da Corte serão eleitos, em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta dos Estados Partes na 

Convenção, na Assembleia Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos mesmos Estados. 

Cada um dos Estados Partes pode propor até três candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer 

outro Estado membro da Organização dos Estados Americanos. Quando se propuser uma lista de três candidatos, 

pelo menos um deles deverá ser nacional de Estado diferente do proponente. 
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cada Estado parte ou membro deve enviar uma lista com até três nomes, sendo que um deles 

deve ser do Estado criador da lista. A votação ocorre na Assembleia Geral da organização, 

sendo que escolhidos são determinados por maioria absoluta. Assim que eleitos, os juízes têm 

um mandato de seis anos, podendo se reeleger uma vez. Se um juiz é chamado para um caso 

do seu Estado originário, ele tem o direito de conhecer o caso e ter o acompanhamento de outro 

juiz de um estado diferente. Quando um juiz escolhido para um caso de Estados x Estado é 

nativo de uma das partes a serem julgadas, o outro Estado pode solicitar um juiz de sua escolha 

para ser parte da Corte, chamado de juiz ad hoc6 (VALENTE, 2010). 

Segundo os artigos 61 a 69, atuação se dá após o esgotamento dos recursos do Estado 

e o caso ser aprovado como potencial violação dos direitos. A corte irá solicitar as sessões  

sendo as mesmas ordinária e/ou extraordinária, sendo essa segunda convocada pelo presidente 

da Corte ou quando a maioria dos juízes a solicitarem. As resoluções passam a ser discutido 

com o quórum de cinco juízes, sendo que as decisões são estabelecidas pela maioria simples 

dos votos e em caso de empate, pelo Presidente da Mesa. Todos os Estados signatários da OEA 

tem a possibilidade de consultar a mesma em relação às similaridades internas e a análise em 

relação a outros tratados que envolvem a proteção de direitos humanos7. Durante o processo e 

independente da sua fase, for notificado que exista alguma situação crítica que envolva risco 

aos direitos humanos das partes, a Corte pode tomar as medidas que achar necessária. Se 

tratando de um caso que ainda não foi para julgamento a Comissão é consultada (MORGADO, 

2016). Conforme a citação de Holdine Morgado (2016) “As vítimas ou seus representantes em 

casos contenciosos podem apresentar uma petição de medidas provisórias diretamente à corte. 

A petição deve ter relação com o objeto do caso.” 

Após sair a sentença ela é definitiva e obrigatória, cabendo ao Estado o dever de cumpri-

la (Art 67). Se a sentença envolver indenização, poderá ser cumprida no país que foi 

responsável pelo processo do outro estado. Cabe à Corte anunciar os resultados a todos os 

envolvidos pelo processo e todos os estados-parte da OEA (Art 69) (CORTE IDH, 2009). 

 

 

 

 

 
6O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no artigo 52. 
7Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de 

outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos.  Também poderão consultá-

la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos, 

reformada pelo Protocolo de Buenos Aires (Art 64). 
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3 POVOS INDÍGENAS  

3.1 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DE “POVOS” INDÍGENAS E DE “TERRITÓRIO” 

INDÍGENA  

3.1.1 Aplicação de tratados e convenções na jurisprudência do Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos 

Durante os últimos anos, a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

têm se utilizado de diversas Convenções e Tratados Internacionais como normas 

interpretativas, em busca de atender a preservação dos direitos dos povos indígenas quanto às 

terras e aos recursos naturais. Isso se dá pelo fato de que a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) não enuncia de forma específica direitos, isto é, 

“limita-se a determinar aos Estados que alcancem, progressivamente, a plena realização desses 

direitos, mediante adoção de medidas legislativas e outras que se mostrem apropriadas, nos 

termos do art. 26 da Convenção” (PIOVESAN, 2013, p. 333). 

Nesse sentido, os Estados-partes do Pacto de San José da Costa Rica têm como 

obrigatoriedade de assegurar os direitos dispostos na Carta, sem qualquer discriminação. 

Assim, os países devem buscar os mais diversos mecanismos internacionais e regionais para 

efetivar os direitos e as liberdades individuais, conferindo a precisa proteção jurídica ao caso 

submetido à apreciação dos Tribunais Regionais8(PIOVESAN, 2013). 

Cumpre ressaltar que a Corte Interamericana possui duas atribuições: a primeira, 

consultiva, e a segunda, contenciosa. Quando provocada, a Corte tem por função solucionar 

controvérsias e violações concernentes a um Estado-parte. Enquanto que no exercício da 

primeira função, que é de natureza interpretativa, tem como objetivo analisar e aplicar 

disposições internacionais que complementam o entendimento da Convenção Americana 

(VALENTE, 2010). 

Nos termos do artigo 62-1 da Convenção Americana, o plano contencioso traz a 

competência da Corte de forma limitada, isto é, caso os Estados-partes não reconheçam 

expressamente a jurisdição do Sistema Interamericano e a incidência da Corte IDH, não é 

possível provocar o referido órgão para denunciar outros Estados, nem ter casos julgados contra 

si (VIEIRA, 2012). Já no tocante à competência consultiva, qualquer membro da Organização 

dos Estados Americanos pode solicitar pareceres consultivos em relação ao método que se deve 

interpretar o Pacto de San José da Costa Rica quando há conflitos com a legislação doméstica 

 
8 As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos possuem efeito vinculante aos Estados que ratificaram 

a Convenção Americana de Direitos Humanos. Dessa forma, os Estados-partes são obrigados a executar os 

julgamentos, sob pena de sanções internacionais. 
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(VALENTE, 2010; PIOVESAN, 2013). A Corte Interamericana, assim, oportuniza assegurar 

uma maior gama de direitos humanos a partir do cotejo analítico por meio de instrumentos 

internacionais. Aliás, a Corte IDH possibilita a prevenção dessas violações pelos Estados-

partes no exercício de seu caráter consultivo (VIEIRA, 2012). 

Desse modo, dispõe a Convenção Americana no seu artigo 64.1: 

1. Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a 

interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos 

direitos humanos nos Estados americanos.  Também poderão consultá-la, no que lhes 

compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados 

Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. (OEA, 1969). 

Dessa forma, a jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem 

utilizado de diversos instrumentos internacionais e interamericanos para interpretação de 

direitos dos povos indígenas, principalmente no que toca o direito ao território ancestral. As 

normativas internacionais mais usadas são: a Convenção nº 169 da OIT; a Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas; e a Convenção sobre Diversidade 

Biológica, as quais serão exploradas no presente trabalho, dentre outras que serão citadas. 

3.1.2 A Convenção nº 169 da OIT 

Na metade do século XX, movimentos políticos regionais de agrupamentos indígenas 

e tribais ganhou força. Estes reivindicavam seus direitos e manifestavam as violações de 

direitos humanos pela integração forçosa a um desenvolvimento baseado no pensamento 

colonial, bem como à expansão da indústria e do agronegócio (FIGUEIROA, 2007).  

A primeira agência internacional que se preocupou em proteger direitos dos povos 

indígenas e tribais no mundo foi a Organização Internacional do Trabalho. Em 1989, quando 

elaborado o texto da Convenção nº 169, foram projetadas as diretrizes de proteção ao direito 

indígena, considerando os povos originários e tribais como sujeitos de direito, visando, 

também, a defesa aos territórios ancestrais. Cumpre ressaltar que a OIT foi estabelecida junto 

com a Liga das Nações pelo Tratado de Versalhes em 1919, sendo uma organização que 

precede o sistema de Direitos Humanos da ONU (FIGUEIROA, 2007). 

A Convenção nº 169 da OIT se originou da discussão do texto da Convenção nº 107, 

que tinha por objeto a proteção e a integração das populações indígenas, tribais e semi tribais 

de países independentes. Embora seja a primeira tratativa e positivação de direitos dos povos 

originários no âmbito internacional, a Convenção nº 107 concebeu um dever ao Estado de 

integrar as comunidades indígenas às sociedades coloniais, moldando-as em padrões europeus 

(FIGUEIROA, 2007). 



13 
 

A Convenção nº 107 trazia a dicotomia entre sociedades "atrasadas" e sociedades 

"desenvolvidas". Importante lembrar que nem todas as culturas passam pela mesma cadeia 

evolutiva. A noção de sociedade desenvolvida criada por colonizadores europeus parte do 

pressuposto de que povos indígenas deveriam dar os mesmos passos históricos que as 

sociedades consideradas avançadas teriam percorrido. Essa “verticalização” de visão 

desenvolve a ideia de que civilizações colonizadas são atrasadas, servindo como fatores de uma 

suposta “civilização” de tribos indígenas, e não de integração e respeito à diferença destes 

(FIGUEIROA, 2007). 

A partir dos movimentos políticos internacionais de indígenas após a Segunda Guerra 

Mundial, que lutaram contra o colonialismo interno dos Estados, houve a revisão do método 

de integração estabelecido na Convenção nº 107 da OIT. Assim, durante a década de 1980 a 

OIT decidiu elaborar uma Revisão Parcial da mencionada Convenção, retirando os conceitos 

defasados, modificando o modelo integracionista para protecionista e assegurando o 

desenvolvimento de sua cultura e economia como uma forma de desenvolvimento nacional. 

Nesse contexto se estabelece o texto da Convenção 169 da OIT, o qual reconhece construções 

de Estados multiculturais que necessitam proteger a autodeterminação e os sistemas jurídicos 

dela derivados (NETO, 2004). 

A região da América Latina e do Caribe foi a que teve mais Estados ratificantes da 

Convenção nº 169 da OIT9. Não é de se esperar o contrário: visualiza-se que os Estados que a 

compõem são multiculturais, com um número grande de povos tradicionais ocupando seus 

territórios. O processo de incorporação da C169 se deu de diversos modos em razão dos 

diferentes processos legislativos e interpretativos de cada país; entretanto, nota-se que houve 

impacto nas decisões dos tribunais regionais a partir da sua integração no ordenamento jurídico 

latino-americano. 

Convém destacar que povos tradicionais sofrem, desde a colonização da América 

Latina há mais de cinco séculos, com a despolitização de suas terras, retirando a soberania 

ancestral desta pela ocupação europeia sobre o continente. A influência da colonização 

europeia, seguida da independência dos Estados, aplicação de políticas expansionistas 

(agronegócio), e posteriormente colonização de zonas periféricas demonstram que 

desterritorialização dos povos indígenas se manteve por toda a história da América Latina 

(ONU; CEPAL, 2015). 

 
9 Os países que compõem a América Latina e ratificaram a Convenção foram: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Chile, República Dominica, Equador, Guatemala, Honduras, Honduras, México, 

Nicarágua, Paraguai, Peru e Venezuela (ILO, 2017) 
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Nessa seara, uma das ferramentas mais operadas nas decisões que garantem os direitos 

dos povos indígenas é a Convenção nº 169 da OIT, servindo como técnica de aplicação direta 

ou como de interpretação de outras normas (nacionais ou internacionais) para solucionar casos 

submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). Ainda, é possível 

utilizá-la como argumento suplementar, isto é, como razões de decidir que reforçam ou 

complementam a ideia principal (NETO, 2004). 

No artigo 1º da Convenção 169 da OIT se estabelece os critérios objetivos e subjetivos 

para a configuração de povos indígenas e tribais. Desse modo:  

a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e 

econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam 

regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por 

legislação especial; 

b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de 

descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica 

pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento 

das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam 

todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte 

delas.10 (ILO, 1989, tradução nossa). 

Denota-se que a Convenção nº 169 não faz nenhuma distinção de tratamento normativo 

referente a povos indígenas e povos tribais, possuindo o mesmo peso diante da primeira 

Convenção (NETO, 2004). Semelhante à Convenção 107 da OIT, a Convenção 169 possui 

critérios de condições sociais, culturais e econômicas diferentes do que seriam considerados 

como padrões de uma "sociedade nacional". Todavia, a C169 inovou ao estabelecer o critério 

subjetivo de autodeterminação como fundamental para identificar os sujeitos de sua aplicação, 

conforme o item 2 de seu artigo 1º: 

2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como 

critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da 

presente Convenção.11 (ILO, 1989, tradução nossa). 

Nesse sentido, a C169 entende como “povo” o aglomerado de indivíduos que 

descendem dos ancestrais que habitavam o Estado antes de sua colonização ou da limitação 

geográfica e soberana em fronteiras com outros Estados, os quais possuem um  sentimento de 

 
10 Texto original: (a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions 

distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially 

by their own customs or traditions or by special laws or regulations; (b) peoples in independent countries who are 

regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a 

geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of 

present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, 

cultural and political institutions. (ILO, 1989). 
11 2. Self-identification as indigenous or tribal shall be regarded as a fundamental criterion for determining the 

groups to which the provisions of this Convention apply. (ILO, 1989). 
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pertença – em razão da auto identificação – a um grupo que difere do resto da sociedade e 

regem-se por moldes diferentes de desenvolvimento social, econômico e cultural (ILO, 1989). 

Não é possível determinar, com exatidão, um conceito de “povo indígena” no direito 

internacional, tendo em vista a diversidade destes nas Américas e no resto do mundo. 

O desenvolvimento do povo indígena independe de tempo e lugar, portanto, “O que 

deve ser considerado no processo de identificação é a forma de ‘criar’, de ‘fazer’ e de ‘viver’, 

independentemente do tempo e do local, importando assinalar que referido critério distintivo 

da noção de ‘povo’ não é o mesmo do direito internacional” (NETO, 2004, p. 189). Desse 

modo, entende-se que o conceito de povo é diferente do conceito de população, uma vez que 

este aborda um significado integracionista ou assimilacionista, como era disposto na C107, já 

revogada. Enquanto “povo”, os laços culturais acabam por definir a autodeterminação: é tão 

intrínseco ao indígena o seu pertencimento ao coletivo e ao grupo de cultura diferenciada que 

é através da autoidentificação e da autodeterminação que estabelecem o desenvolvimento 

social, cultural, econômico e instituições políticas (FIGUEIROA, 2007). 

A consciência de si e da ocupação de seu espaço rompe com o tabu do mundo jurídico 

de que é necessário conceito determinado acerca de matéria específica. A C169 optou por 

“delegar” esse reconhecimento aos povos tradicionais e, suplementarmente, aos Estados onde 

se encontram, uma vez que se realizasse a definição jurídica exata do que significa “povo”, 

possivelmente estaria excluindo a infinidade de identificação tradicional – e não a integração 

como se propõe (NETO, 2004).  

Em que pese alguns membros da comunidade não sigam toda a cultura desenvolvida 

pelo povo indígena, não é possível descaracterizar a sua identidade cultural, como decidiu a 

Corte Interamericana no caso Saramaka vs Suriname: 

164. O primeiro argumento do Estado se refere ao fato da inclusão voluntária de 

alguns membros do povo Saramaka na “sociedade moderna” ter afetado sua distinção 

cultural, de modo que seria difícil defini-los como uma personalidade jurídica. Isto é, 

o Estado questiona se é possível definir legalmente os Saramaka de uma forma que 

leve em consideração os distintos graus em que vários membros autoidentificados do 

povo Saramaka aceitam as leis, costumes e economia tradicional do povo Saramaka, 

particularmente aqueles que vivem em Paramaribo ou fora do território reclamado 

pelos Saramaka. Nesse sentido, a Corte declarou que o povo Saramaka pode definir-

se como um grupo tribal (pars. 80-84 supra) cujos membros gozam e exercem certos 

direitos, como o direito à propriedade, em uma maneira coletiva característica (pars. 

87-96 supra). O fato de que alguns membros individuais do povo Saramaka vivam 

fora do território tradicional Saramaka e de um modo que difere de outros Saramaka 

que vivem dentro do território tradicional e de acordo com os costumes Saramaka não 

afeta a distinção deste grupo tribal nem tampouco o uso e gozo comunal de sua 

propriedade. Além disso, a questão de se alguns membros autoidentificados do povo 

Saramaka podem afirmar certos direitos comunais em nome da personalidade jurídica 

deste povo é uma questão que apenas o povo Saramaka deve resolver de acordo com 

seus próprios costumes e não o Estado ou esta Corte no presente caso. Ademais, a 
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falta de identificação individual a respeito das tradições e leis Saramaka por parte de 

alguns membros da comunidade não pode ser utilizada como um pretexto para negar 

ao povo Saramaka o direito à personalidade jurídica. (CORTEI IDH, 2007, p. 51).  

Quanto à autoidentificação, a Corte IDH trabalha com duas divisões: a auto 

identificação individual e a coletiva (OEA, 2009). A individual envolve o sentimento de 

pertença a um grupo em um recorte do que é “ser indígena”. São elementos pessoais que se 

manifestam para demonstrar que aquele indivíduo compõe determinado grupo étnico. Já no 

plano coletivo, há uma noção de pertencimento a um grupo estruturado, a uma organização 

social, em que a cultura diversa é uma consequência da ação de seus integrantes. A auto 

identificação coletiva é extremamente relevante, tendo em vista que corresponde ao grupo 

étnico identificar seu próprio nome, composição e etnicidade (BELTRÃO, 2009). 

Cite-se, por exemplo, a sentença que condenou o Paraguai (comunidade indígena 

Xamok Kasék vs Paraguai) por não garantir a proteção ao território ancestral à comunidade: 

Em primeiro lugar, o Tribunal enfatiza que não cabe a esse tribunal ou ao Estado 

determinar a etnia ou o nome da Comunidade. Como o próprio Estado reconhece, 

“não pode [...] unilateralmente conceder ou negar denominações das [Comunidades] 

Indígenas, porque esse ato corresponde à Comunidade em referência”. A 

identificação da Comunidade, desde o nome até a composição, é um fato histórico 

social que faz parte de sua autonomia. Este foi o critério do Tribunal em situações 

semelhantes. Portanto, a Corte e o Estado devem limitar-se a respeitar as 

determinações que a Comunidade apresenta a esse respeito, ou seja, a maneira como 

se identifica.12 (CORTE IDH, 2010, p. 11, tradução nossa). 

Em suma, a Convenção nº 169 da OIT traz a garantia de autonomia dos povos 

originários para determinação de seu grupo com base nos modos de vida. Nessa seara é 

importante destacar as terras indígenas, que possuem papel fundamental para o 

desenvolvimento da consciência de identidade indígena e da coletividade inserida no ambiente. 

Desse modo, a terra não é uma mera mercadoria, e sim uma propriedade coletiva ou 

comunitária que não revela apenas aspectos mercantis, negociais e valores materiais. Os 

valores ancestrais sobre as terras formam integração coletiva, estando intrinsecamente ligados 

ao direito à vida, à integridade física e moral e à cultura (SILVA, 2015). 

Ainda, um dos critérios de definição para determinar quando um grupo pode se 

considerar como indígena é a presença destes e o desenvolvimento em determinado território. 

 
12 Texto original: En primer lugar, la Corte resalta que no corresponde a este Tribunal ni al Estado determinar la 

pertenencia étnica o el nombre de la Comunidad. Como el mismo Estado reconoce, “no puede […] unilateralmente 

adjudicar o desmentir denominaciones de [las] Comunidades Indígenas, por corresponder este acto a la 

Comunidad en referencia”. La identificación de la Comunidad, desde su nombre hasta su composición, es un 

hecho histórico social que hace parte de su autonomía. Este ha sido el criterio del Tribunal en similares situaciones 

. Por tanto, la Corte y el Estado deben limitarse a respetar las determinaciones que en este sentido presente la 

Comunidad, es decir, la forma cómo ésta se auto-identifique. (CORTE IDH, 2010, p. 11) 
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Em relação aos povos indígenas muito se define a partir da vinculação ancestral com as 

sociedades que preexistiam a um período de colonização ou conquista territorial (OEA, 2009). 

A partir de um cotejo analítico, a Corte IDH tem se utilizado do artigo 21 da Convenção 

nº 169 da OIT em julgamento de casos que tratam sobre direito à propriedade territorial 

indígena. Tal como explicou a Corte IDH: 

[...]Ao analisar o conteúdo e o escopo do artigo 21 da Convenção, em relação à 

propriedade comunitária de membros de comunidades indígenas, o Tribunal levou 

em consideração a Convenção nº 169 da OIT, à luz das regras gerais de interpretação 

estabelecidas no artigo 29 da Convenção, para interpretar as disposições do referido 

artigo 21 de acordo com a evolução do sistema interamericano, levando em 

consideração o desenvolvimento experimentado neste assunto no Direito 

Internacional dos Direitos Humanos [...].13 (CORTE IDH, 2006 apud OEA, 2009, p. 

5, tradução nossa)  

A proteção à terra indígena é conferida pela C169 em seu artigo 14: 

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, 

deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de 

utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, 

tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de 

subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos 

nômades e dos agricultores itinerantes. 

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as 

terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção 

efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. 

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico 

nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos 

interessados.14 (ILO, 1989, tradução nossa). 

De acordo com a Convenção, as terras indígenas devem ser concebidas como a 

integralidade do meio ambiente das áreas ocupadas ou usadas pelos povos originários, levando 

em consideração as usurpações históricas sofridas em período colonial. Os governos devem 

instituir medidas que assegurem o desenvolvimento destes em suas terras, de modo que os 

 
13 Texto original: [...] al analizar el contenido y alcance del artículo 21 de la Convención, en relación con la 

propiedad comunitaria de los miembros de comunidades indígenas, la Corte ha tomado en cuenta el Convenio No. 

169 de la OIT, a la luz de las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de la Convención, 

para interpretar las disposiciones del citado artículo 21 de acuerdo con la evolución del sistema interamericano, 

habida consideración del desarrollo experimentado en esta materia en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos [...] (CORTE IDH, 2006 apud OEA, 2009, p. 5) 
14 Texto original: 1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they 

traditionally occupy shall be recognised. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the 

right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally 

had access for their subsistence and traditional activities. Particular attention shall be paid to the situation of 

nomadic peoples and shifting cultivators in this respect. 2. Governments shall take steps as necessary to identify 

the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights 

of ownership and possession. 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to 

resolve land claims by the peoples concerned. (ILO, 1989). 
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aspectos de natureza coletiva e de direitos econômicos e culturais sejam respeitados (ILO, 

1989). 

A C169 prevê, ainda, a permanência dos povos indígenas nas terras em que ocupam e 

seus direitos se estendem sob a superfície terrestre, recursos naturais na superfície e no subsolo. 

Por entender a importância da cosmovisão e de que a identidade cultural indigenista possui 

correlação com o território que integra, em caso de retirada do local, é assegurado o direito de 

reintegração às terras tradicionais quando deixar de subsistir as motivações de transferência, 

de acordo com o artigo 16 da referida Convenção. Além disso, o artigo 16 da Convenção prevê 

o direito à indenização por danos e proteção contra despejos e remoções de suas terras 

tradicionais (ILO, 1989).  

O marco histórico dos povos indígenas e suas adaptações culturais estão intimamente 

ligados com o território onde se estabeleceram seus antepassados. A Corte IDH, no caso Yakye 

Axa vs. Paraguai (2003), decidiu que o Estado do Paraguai violou suas obrigações quando não 

garantiu o direito de propriedade das terras ancestrais do povo indígena Yakye Axa, já que 

desde 1993 se encontrava em tramitação a solicitação de reivindicação. A demora de reaver a 

propriedade e a posse da referida terra implicou em manter a comunidade em um estado de 

vulnerabilidade alimentícia, médica e sanitária (CORTE IDH, 2005a). 

Nesse contexto, a relação especial entre povos indígenas e as terras ancestrais significa 

que o uso e o gozo das terras e de seus recursos são componentes da sobrevivência física e 

cultural das comunidades indígenas e da efetiva segurança de seus direitos humanos. A 

proteção da cultura compreende a preservação aspectos vinculados a sua organização 

produtiva, a qual se relaciona intrinsecamente com as terras, bem como o desenvolvimento das 

noções de “família” e de “religião”, que se ligam com a instituição de cemitérios e prática de 

cultos ancestrais no território indígena (CORTE IDH, 2005a) 

Assim, a falta de acesso à terra e aos recursos naturais permite maior condição de 

vulnerabilidade para as comunidades indígenas afetadas, já que a falta de posse da terra impede 

que desfrutem de bens necessários para subsistência, bem como desenvolvimento das 

atividades tradicionais de cultivo, caça, pesca e plantio. É o que se extrai da decisão da Corte 

Interamericana no caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguai: 

164. No capítulo sobre fatos comprovados (parágrafos 50.92 a 50.105 supra), concluiu-se 

que os membros da Comunidade Yakye Axa vivem em condições de extrema miséria como 

resultado da falta de terra e acesso a recursos naturais, produzidos pelos fatos sujeitos a esta 

processo, bem como a precariedade do acordo temporário em que foram forçados a 

permanecer e aguardando a resolução de seu pedido de reivindicação de terras. O Tribunal 

observa que, conforme declarado pelos Srs. Esteban López, Tomás Galeano e Inocencia 

Gómez durante a audiência pública realizada neste caso (parágrafos supra 39.a, 39.be 39.c), 
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os membros da Comunidade Yakye Axa poderia ter parcialmente fornecido os bens 

necessários para sua subsistência se eles estivessem de posse de suas terras tradicionais. O 

deslocamento dos membros da Comunidade dessas terras lhes causou dificuldades especiais 

e sérias na obtenção de alimentos, principalmente porque a área que inclui seu assentamento 

temporário não possui condições adequadas para o cultivo ou para a prática de suas 

atividades tradicionais. subsistência, como caça, pesca e coleta. Da mesma forma, neste 

assentamento, os membros da Comunidade Yakye Axa não podem acessar habitações 

adequadas, providas de serviços básicos mínimos, além de serviços de água potável e 

sanitários. 

165. Essas condições têm um impacto negativo na nutrição adequada dos membros da 

Comunidade que estão neste assentamento (parágrafo 50.97 supra). A isto se acrescenta, 

como foi comprovado no presente caso (pars. 50.98 e 50.99 supra), as deficiências especiais 

na educação que as crianças recebem e a inacessibilidade física e econômica aos cuidados 

de saúde em que Membros da comunidade.15 (CORTE IDH, 2005a, p. 89, tradução nossa). 

Ainda, os artigos 14 e 15 da C169 dispõem o direito de consulta e participação dos 

povos indígenas no uso, gestão e conservação de seus territórios. A inovação no tocante à 

obrigatoriedade da consulta prévia não era mencionada na Convenção nº 107 da OIT, a qual 

apenas apontava que o Estado deveria procurar a colaboração dos povos originários quando 

eram afetados pelas políticas estabelecidas (FIGUEIROA, 2007) (importante lembrar que eram 

medidas de assimilação de padrões sociais nacionais). 

Em junho de 2005, a Corte Interamericana ditou sentença no Caso Comunidade 

Indígena Yatama vs. Nicarágua, abordando a problemática do exercício dos direitos políticos. 

Yatama, partido político dos membros das comunidades indígenas e étnicas da Costa Atlântica 

nicaragüense, foi impedido pelos organismos de participar nas eleições municipais de 2000, 

alegando que estes não teriam cumprido requisitos estabelecidos na legislação eleitoral local 

(MELO, 2006). O artigo 23 da Convenção foi utilizado como principal argumento da sentença, 

uma vez que é assegurada a participação dos indígenas em todos os assuntos e políticas que 

 
15 Texto original: 164. En el capítulo sobre hechos probados (supra párrs. 50.92 a 50.105) se concluyó que los 

miembros de la Comunidad Yakye Axa viven en condiciones de miseria extrema como consecuencia de la falta 

de tierra y acceso a recursos naturales, producida por los hechos materia de este proceso, así como a la precariedad 

del asentamiento temporal en el cual se han visto obligados a permanecer y a la espera de la resolución de su 

solicitud de reivindicación de tierras.  Este Tribunal observa que, conforme a lo manifestado por los señores 

Esteban López, Tomás Galeano e Inocencia Gómez durante la audiencia pública celebrada en el presente caso 

(supra párr. 39.a, 39.b y 39.c), los miembros de la Comunidad Yakye Axa hubiesen podido abastecerse en parte 

de los bienes necesarios para su subsistencia de haber estado en posesión de sus tierras tradicionales.  El 

desplazamiento de los miembros de la Comunidad de estas tierras ha ocasionado que tengan especiales y graves 

dificultades para obtener alimento, principalmente porque la zona que comprende su asentamiento temporal no 

cuenta con las condiciones adecuadas para el cultivo ni para la práctica de sus actividades tradicionales de 

subsistencia, tales como caza, pesca y recolección.  Asimismo, en este asentamiento los miembros de la 

Comunidad Yakye Axa ven imposibilitado el acceso a una vivienda adecuada dotada de los servicios básicos 

mínimos, así como  a agua limpia y servicios sanitarios. 165. Estas condiciones impactan negativamente en la 

debida nutrición de los miembros de la Comunidad que se encuentran en este asentamiento (supra párr. 50.97).  A 

ello se suma, tal como ha sido probado en el presente caso (supra párrs. 50.98 y 50.99), las especiales deficiencias 

en la educación que reciben los niños y la inaccesibilidad física y económica a la atención de salud en la que se 

encuentran los miembros de la Comunidad. (CORTE IDH, 2005a, p. 89). 
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podem incidir em seus direitos, para fundamentar a participação política e o exercício dos 

direitos políticos das comunidades ancestrais. 

Nesse sentido, apresenta-se trecho do julgado referido: 

225. A Corte considera que o Estado deve adotar todas as medidas necessárias para 

garantir que os membros das comunidades indígenas e étnicas da Costa Atlântica da 

Nicarágua possam participar, em condições de igualdade, na tomada de decisões 

sobre assuntos e políticas que incidem ou podem incidir em seus direitos e no 

desenvolvimento destas comunidades, de forma tal que possam se integrar às 

instituições e órgãos estatais e participar de maneira direta e proporcional à sua 

população na direção dos assuntos públicos, bem como fazê-lo desde suas próprias 

instituições e de acordo com seus valores, usos, costumes e formas de organização, 

sempre que sejam compatíveis com os direitos humanos consagrados na Convenção. 

(CORTE IDH, 2005b, p. 93). 

No contexto de mudanças de parâmetros protecionistas, a OIT reconheceu o direito à 

consulta prévia, isto é, em razão da exclusão do indígena frente ao processo de 

desenvolvimento, estabeleceu-se que os Estados devem consultar previamente os povos 

originários antes de tomar qualquer medida administrativa ou legislativa que possam afetar 

seus direitos (cultura, território, economia, etc). Portanto, a consulta prévia “permite a criação 

de um espírito de diálogo nas relações entre os povos indígenas, tribais e os governos” 

(FIGUEIROA, 2007, p. 31). 

Além da efetiva consulta à população afetada como modo de garantir um processo 

democrático, por exemplo, de instalação de empresas para exploração de recursos naturais, e 

ressignificar o desenvolvimento econômico global, é interessante observar que esse mecanismo 

reflete no estímulo e na participação ativa de comunidades indígenas afetadas, as quais sempre 

foram silenciadas no processo histórico em razão da imposição de uma cultura colonizadora. 

O favorecimento à participação na consulta dá voz àqueles que não possuem, criando um 

espaço onde é possível postular e reivindicar seus direitos sobre a terra (MACIEL; SILVA, 

2018). 

A consulta prévia não é apenas o diálogo singular ou uma breve notificação da 

comunidade acerca de medidas estatais intervencionistas em seus direitos. Esta é um processo 

de negociação que implica a boa-fé de ambas as partes para chegar em um acordo mútuo, 

conforme artigo 06 da Convenção 169 da OIT. O direito de participar em processos decisivos 

quando podem afetar o direito ao território indígena envolve os membros individuais e também 

o povo como um todo da comunidade em questão (OEA, 2009). 
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 3.1.3 Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

Em 10 de dezembro de 1948, em razão do fim da Segunda Guerra Mundial e da afetação 

nas mudanças governamentais, houve a promulgação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, na França. Através da 

Resolução 217/A da Assembleia Geral, sua elaboração foi realizada pelos mais diversos povos 

e estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos em um contexto de 

grandes violações à dignidade da pessoa humana e de “ressaca” pós-guerra, que assolou o 

mundo inteiro (MAZZUOLI, 2018).  

Em um contexto de preocupação com a usurpação da terra, como já ocorrido em 

diversos momentos históricos, e a permanência da violência da imposição do pensamento 

colonial com a ideia de que a comunidade indígena é subdesenvolvida ou atrasada nos 

parâmetros de outras culturas “civilizatórias”, que se desenvolve a Declaração das Nações 

Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas. Um dos pontos mais discutidos foi o direito à livre 

determinação como pilar central da Declaração, uma vez que os povos indígenas sofreram com 

a imposição cultural dos colonizadores, fragilizando as comunidades através da tomada de 

territórios ancestrais (MAZZUOLI, 2018). 

A proposta de Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas surgiu em 

1993, pelo Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas da Subcomissão para a Prevenção 

da Discriminação e Proteção das Minorias da ONU, sendo um instrumento internacional que 

visa assegurar diversos direitos inerentes à pessoa humana: direitos pessoais, judiciais, de 

subsistência, econômicos, sociais, culturais, políticos e liberdades civis. Considera-se ponderar 

que a Declaração das Nações Unidas aqui tratada é um instrumento soft law, tendo em vista 

que não possui força cogente, não vinculando os Estados a obrigações de direito positivo. Em 

que pese a importância da Declaração e seus avanços conceituais, trata-se de um instrumento 

de compromissos políticos, programáticos e de programas de ação, estabelecendo diretrizes de 

comportamento indicativos aos Estados, ainda podendo (e devendo) ser utilizada em tribunais 

e Cortes como critérios de interpretação de legislação doméstica e internacional (MAZZUOLI, 

2018). 

O diferencial trazido pela Declaração é o reconhecimento dos direitos dos povos 

indígenas enquanto coletividades étnicas e culturalmente distintas, aumentando o rol de 

garantias estipuladas na Convenção nº 169 da OIT. Assim, uma das principais diferenças é que 

aquela foi criada sem a participação de povos indígenas no processo de discussão dos pontos 
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necessários a serem protegidos, enquanto esta possuiu representantes do mundo inteiro até a 

finalização da Declaração, em 2006 (MAZZUOLI, 2018). 

Apesar de haver avanços significativos no tocante ao texto da Declaração, de modo 

geral, reconhece o mesmo espectro de direitos amplos dos povos indígenas já tratados na 

Convenção nº 169 da OIT. Um dos principais pontos trazidos pela Declaração é o direito sobre 

as terras, os territórios e os recursos naturais, estipulado no artigo 26 do referido instrumento 

internacional: 

1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que possuem e 

ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado ou adquirido. 

2. Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, desenvolver e controlar as 

terras, territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional ou de 

outra forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de 

outra forma tenham adquirido. 

3. Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídicos a essas terras, 

territórios e recursos. Tal reconhecimento respeitará adequadamente os costumes, as 

tradições e os regimes de posse da terra dos povos indígenas a que se refiram. (ONU, 

2008, p. 14). 

Percebe-se que há o acréscimo da palavra “território”, diferenciando-se de “terra”. Para 

os povos indígenas, o termo “terra” é apenas uma parte do território, não abrangendo a gama 

de direitos dele. Isto é, “quando se fala em terra não se fala de fauna, flora, rios, lagos, mares, 

ar, etc., mas o conceito de território sim, traz o conceito integral dos “lugares” ocupados pelos 

Povos Indígenas” (FRANCO, 2008, p. 23-24). Nesse sentido, optou-se por utilizar a expressão 

“terras, territórios e recursos naturais” na Declaração. 

Ainda, em diversos artigos há a estipulação do princípio do consentimento prévio, livre 

e informado que vem reforçar o disposto na convenção 169 da OIT. Conforme leitura conjunta 

dos artigos 10, 11, 19 28, 29 e 32, a tratativa do consentimento prévio, livre e informado 

concede aos povos indígenas o direito ao veto sobre qualquer ação ou medida judicial ou 

extrajudicial que afete seus direitos. Percebe-se, portanto, que a prerrogativa do consentimento 

prévio transpassa toda a Declaração, sendo intrínseco a ela as consultas prévias realizadas de 

forma transparente e de boa-fé. 

Cita-se, como exemplo, os artigos 19 e 32 para elucidar: 

[...] povos indígenas interessados, por meio de suas instituições representativas, a fim de 

obter seu consentimento livre, prévio e informado antes de adotar e aplicar medidas 

legislativas e administrativas que os afetem. 

[...] 

2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa- fé com os povos indígenas 

interessados, por meio de suas próprias instituições representativas, a fim de obter seu 

consentimento livre e informado antes de aprovar qualquer projeto que afete suas terras ou 

territórios e outros recursos, particularmente em relação ao desenvolvimento, à utilização ou 

à exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro tipo. (ONU, 2008, p. 12 e p. 17). 
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Nesse sentido, os povos indígenas dispõem deste instrumento para garantir sua 

autonomia de decisão frente a qualquer ação, do Estado ou da sociedade envolvente, que os 

afete. Esta decisão estatal deve ser precedida de todas as informações necessárias, considerando 

o tempo e a forma de processamento de cada povo. Portanto, qualquer medida coativa, 

opressora ou ameaçadora para obter a tomada de decisão da comunidade ancestral deve ser 

repudiada nacional ou internacionalmente, uma vez que se trata de uma relação de boa-fé entre 

as partes e deve ser manifestado o consentimento livre. 

Os Estados devem utilizar do mecanismo da Consulta, o qual consiste em um processo 

de pesquisa elaborado pelos governos para averiguar a opinião dos cidadãos sobre determinada 

política ou ação de outra natureza qualquer. Só pode ser considerado como consulta o processo 

que dê aos consultados a oportunidade de manifestar sua opinião e de influenciar na tomada de 

decisão, visando a boa-fé e o processo democrático (FRANCO, 2008). Cabe ao Estado, 

portanto, implementar os melhores mecanismos para a consulta. 

Vale ressaltar que, 

O direito de consulta prévia não se confunde com o direito de sufrágio ou com o 

direito de participar de audiências públicas, mas se firma como um direito de ser 

consultado previamente e de participar livremente na adoção das decisões que possam 

atingi-los, ou seja, de ter voz efetiva, audível e de ter vez na condução dos assuntos 

de seus interesses. (MACIEL; SILVA, 2018, pág. 31). 

Nesse sentido, o artigo 36 da Declaração ressalta que povos indígenas, principalmente 

os que estão divididos por fronteiras internacionais, têm direito a manter e desenvolver suas 

relações espirituais, culturais, políticas, econômicas e sociais, com seus próprios membros, 

assim como com outros povos através de fronteiras. Ainda, é garantido que os Estados 

cooperarão entre si para adotar medidas eficazes para facilitar o exercício deste direito (ONU, 

2008). 

Um dos principais pontos de discórdia entre os países foi a mudança conceitual do 

direito à autodeterminação para“livre-determinação”. O temor dos Estados, quando aplicado 

este conceito, era que os povos indígenas constituíssem Estados independentes, declarando 

nações dentro dos territórios nacionais. Entretanto, a necessidade de estipular o exercício do 

direito à livre-determinação é assegurar que os Estados reconheçam que os povos indígenas 

exercem a livre circulação através de suas fronteiras, de forma cotidiana em suas áreas, 

transitando de um país a outro sem ter que passar pelo controle de passaportes e pela alfândega. 

Portanto, o direito à livre-determinação não está limitado pelas fronteiras nacionais, já que elas 

são limites impostos pelos Estados, enquanto o conceito de autodeterminação implica que esse 

direito seja exercido dentro das fronteiras nacionais (FRANCO, 2008). 
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Estipulou-se, contudo, o direito à autodeterminação no artigo 03 da Declaração: 

Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito 

determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural. (ONU, 2008, p. 7). 

A autodeterminação dos povos, presente na Convenção nº 169 da OIT e na Declaração 

das Nações Unidas sobre Direito dos Povos Indígenas, consiste em um dos mais importantes 

direitos indígenas, pois através dele é possível reservar a sua liberdade cultural, o seu modo de 

vida e recursos, sendo outras prerrogativas dele decorrente. Dessa forma, desde os parágrafos 

preambulares da Declaração é reconhecido e assegurado o direito à autodeterminação16, 

explicitando-o nos artigos 03, já referido, e no 04, respectivamente: 

Os povos indígenas, no exercício do seu direito à autodeterminação, têm direito à 

autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos internos e 

locais, assim como a disporem dos meios para financiar suas funções autônomas. 

(ONU, 2008, p. 7). 

A autodeterminação projeta segurança de um ramo de direitos coletivos indígenas. 

Muito dos direitos indígenas não fazem sentido individualmente, uma vez que estão ligados a 

uma cultura ancestral coletiva. Os Estados não têm aplicado integralmente esse direito em razão 

da integridade territorial das nações, concebendo uma visão de autodeterminação relacionada 

à unidade nacional. O que se demonstra, por tanto, é que a visão de autodeterminação é 

estatista, firmando prerrogativas coloniais desde seu conceito, não transferindo ao espectro 

indigenista de garantias fundamentais. 

3.1.4 Convenção sobre Diversidade Biológica 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica começou a ser debatida na Conferência de 

Estocolmo, em 1972. Durante os 20 anos subsequentes, diversos pensamentos ambientalistas 

travaram rico debate sobre quais as melhores formas de elaborar ações públicas para enfrentar 

os problemas de sobrevivência humanitária frente ao desgaste do ecossistema e dos recursos 

naturais. Nesse período, também, nasce a preocupação com o desenvolvimento sustentável e 

com a preservação da natureza (BERTOLDI; BARON, 2014). 

 
16 [...] Reconhecendo que a Carta das Nações Unidas, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, assim como a Declaração e o Programa de Ação 

de Viena, afirmam a importância fundamental do direito de todos os povos à autodeterminação, em virtude do 

qual estes determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu desenvolvimento econòmico, 

social e cultural; Tendo em mente que nada do disposto na presente Declaração poderá ser utilizado para negar a 

povo algum seu direito à autodeterminação, exercido em conformidade com o direito internacional, [...]. (ONU, 

2008, p. 5). 
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A CDB assegura, pela primeira vez no direito internacional, que a conservação da 

diversidade biológica é uma preocupação comum da humanidade, reconhecendo que os 

ecossistemas, espécies e genes devem ser utilizados para o benefício dos seres humanos. No 

entanto, o uso deve ser feito de uma forma que não leve a uma diminuição a longo prazo da 

diversidade biológica (BERTOLDI; BARON, 2014). 

Frisa-se que a Convenção sobre Diversidade Biológica é um instrumento de Direito 

Internacional, sendo que a adesão e a ratificação dos Estados-Partes podem ser negociadas 

antes de sua assinatura. No tocante ao direito dos povos indígenas, a regulamentação e as 

diretrizes trazidas por elas são genéricas, transferindo a responsabilidade de normatização mais 

pormenorizada para o direito interno dos países (BERTOLDI; BARON, 2014). 

Estabelecido esse norte, a matéria da Convenção está estruturada sobre três principais 

pilares: a) conservação da diversidade biológica; b) uso sustentável da biodiversidade e c) 

repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. 

Nesse contexto, importante ressaltar que os costumes e tradições desenvolvidas por um povo 

influenciam de forma definitiva na construção de sua identidade histórica, cultural, social e 

política. Assim, conectando-se com os meios de produção, diversas comunidades repassam 

seus hábitos por gerações, mantendo a interação respeitosa com o meio ambiente, definindo o 

que é conhecido por desenvolvimento sustentável (BERTOLDI; BARON, 2014). 

Dessa forma, alinhando o entendimento da CDB com a proteção dos direitos dos povos 

indígenas, houve respaldo no artigo 8-J de que as comunidades tradicionais necessitam de 

proteção específica quando observada sua interação com a natureza: 

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso:  

[...] 

j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o 

conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com 

estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade 

biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos 

detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos 

benefícios oriundos da utilização desse conhecimento,inovações e práticas; [...]. (BRASIL, 

2000, p.11-12). 

Neste contexto, a CDB prevê o reconhecimento das comunidades tradicionais como 

figuras essenciais na manutenção, conservação e uso sustentável da biodiversidade e das 

culturas tradicionais. Contudo, tal sempre alicerçado em um entendimento interno dos Estados 

ratificantes. 

A Conferência das Partes é o órgão decisório responsável por auxiliar os Estados a 

implementarem medidas afirmativas contidas na Convenção, bem como a elaborar princípios 
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e diretrizes para a melhor interpretação do artigo supramencionado. Consoante a necessidade 

da participação ativa dos povos indígenas, os integrantes da comunidade apropriam-se dos 

espaços de deliberação, participando do processo de votação e de decisão da COP. Em que 

pese as limitações financeiras das comunidades tradicionais, houve a criação de um Fundo 

Fiduciário Voluntário, composto por doações opcionais das partes e governos, associações ou 

fundações, organizações intergovernamentais ou não governamentais, além de entidades 

privadas (BERTOLDI; BARON, 2014), facilitando, assim, a locomoção até o local de reunião. 

A importância da proteção acerca do conhecimento e da tradição indigenista é pela sua 

interação com a natureza e melhores formas de usá-la e conservá-la. O legado cultural e 

coletivo é de sumo valor para a indústria biotecnológica, entretanto deve haver um equilíbrio 

na sua exploração e gestão. Para tanto, estipulou-se que as práticas tradicionais das 

comunidades indígenas e locais devem ser desenvolvidas e exploradas observando os 

protocolos comunitários (BERTOLDI; BARON, 2014), considerando o direito à consulta 

prévia - já garantida na Convenção nº 169 da OIT e na Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas - e à participação efetiva na aprovação dos meios de exploração 

e reprodução. 

Em que pese a normativa elencada no artigo 8-J, a Convenção consagra a soberania dos 

Estados sobre os recursos genéticos, o que implica em barreiras para defesa dos direitos 

intelectuais indígenas associados à biodiversidade. O que se nota é que, 

a titularidade dos direitos incidentes sobre os recursos genéticos, quando localizados 

em áreas indígenas ou associados a conhecimentos tradicionais indígenas, parece 

questão ainda não resolvida de forma satisfatória aos interesses indígenas, nem 

mesmo no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) ou da Decisão 

Andina sobre Proteção e Acesso a Recursos Genéticos (SANTILLI, 1997). 

Haja vista o princípio da soberania dos Estados frente aos recursos genéticos, inclusive 

das comunidades tradicionais, é um ganho inestimável para países ricos em biodiversidade - 

aqui, observa-se principalmente países do Terceiro Mundo -. Entretanto, é necessário “emitir 

um alerta”: muitos destes Estados, em prol do desenvolvimento da Nação, investem em 

legislação que representam afronta e violações diretas aos direitos e interesses dos povos 

indígenas. 

3.2 ESTADO, TERRITÓRIO E FRONTEIRA 

A intensa mobilidade de indígenas nas fronteiras de países de Terceiro Mundo se 

justifica por construção baseada no modo de vida das comunidades, bem como as relações 

estabelecidas com o território e com o Estado-nação onde estão inseridos. Para Augusto 
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Medeiros (2013), muitas vezes os povos originários cruzam a fronteira estatal para suprir 

necessidades básicas não atendidas em seu país de origem, como ocorre com demandas 

relativas ao acesso à saúde, aposentadoria e outros benefícios sociais. 

O que se percebe, portanto, é que as regiões fronteiriças entre países possuem uma 

ampla diversidade étnica e cultural, formando macro dinâmicas de vida mutáveis, diferentes 

das concebidas em níveis regionais, nacionais e internacionais. Diante desses limites nacionais, 

as regiões entre fronteiras nacionais são considerada palco de inúmeros conflitos gerados das 

relações de seus habitantes, que, a todo tempo transitam entre as divisas dos países, tornando-

se dinâmicas políticas e sociais de caráter local, regional, nacional e transnacional. 

Desse modo, há uma interrelação entre os conceitos de fronteira e de território, uma vez 

que este é tem por um dos principais fatores de limitação aquela. Em verdade, essa delimitação 

não abrange somente fatores físicos, mas também as permutas entre sociedades, as quais se 

estabelecem e se organizam de acordo com sua história e cultura para sobreviver dentro de um 

território. 

Em que pese as fronteiras estatais tenham grande relevância para questões geográficas 

e históricas, é necessário pontuar a importância jurídica. Como aponta Lópes Garcés (2012 

apud MEDEIROS, 2013), a fronteira jurídica é o limite legal entre jurisdições soberanas de 

dois Estados e a partir disso é que se elabora ações governamentais para desenvolvimento das 

nações, se define o poder de cada país sob aqueles que o compõe e se desenvolve as leis que 

devem ser seguidas. 

Nota-se, portanto, que tais definições não são desassociadas da relação de poder e de 

território. Da mesma forma em que um determinado povo é submetido a certo poder, este é 

limitado pelo território onde se aplica sua soberania. Nesse sentido, Nogueira (2007, p. 68-69 

apud MEDEIROS, 2013) entende que a soberania do Estado sobre o território é a validade de 

suas imposições, de suas leis que sucumbem em seus limites territoriais. 

A soberania estatal também demonstra a independência que Estado tem frente a 

outras nações. O exercício desta, além de ressaltar que o país não é subordinado a leis 

e ordenamentos jurídicos diversos do seu, também afirma e resguarda a sua atuação 

no âmbito interno, decidindo a eficácia de uma norma jurídica que submeterá o seu 

povo. (NOGUEIRA, 2007, p. 68-69 apud MEDEIROS, 2013). 

Nesse contexto, percebe-se que existem três principais pilares para determinação de um 

conceito de Estado: território, soberania e povo. Por este último, Bonavides (2001) define, a 

partir de uma visão jurídica, que povo é um conjunto de pessoas vinculadas a um determinado 

ordenamento jurídico. Analisando tal conceituação, é possível entender que fazem parte do 

povo as pessoas que estão submetidas diretamente ao ordenamento jurídico pátrio, no território 
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interno estabelecido de seu país, bem como as que se encontram fora deste, desde que 

vinculadas a um sistema que as concedam um vínculo de cidadania. 

A partir de um cotejo analítico até o presente momento, depreende-se que existe uma 

problemática para delimitar direitos e deveres de povos fronteiriços. A cosmovisão indígena e 

a ligação sociocultural que os povos originários possuem com a terra permitem que haja 

mobilidade entre países, uma vez que para certas comunidades o este trânsito não representa 

apenas um deslocamento, e sim a permanência de um contato que necessitam manter com seu 

ambiente cultural e biofísico (MEDEIROS, 2013). 

Entretanto, a relação homem e ambiente é vista com olhares coloniais, tendo como base 

uma perspectiva clássica de organização social. Ocorre que a forma que povos indígenas 

fronteiriços se portam, muitas vezes, não condiz com o padrão comportamental esperado pela 

sociedade, o que gera descaracterização da história e da vivência destas comunidades.  

3.3 NACIONALIDADE E DIREITO INTERNACIONAL 

Existem muitas óticas que podem definir o que é nacionalidade. Na sua acepção 

jurídico-política, esta pode ser definida como um status concedido a um indivíduo que está 

vinculado a um Estado por laços que desenvolvam direitos e deveres para com aquele país. Já 

no tocante a uma ótica sociológica, nacionalidade é o sentimento de pertença que uma pessoa 

desenvolve em relação a um grupo, o qual possui atributos em comum, como, por exemplo, 

idioma, território, costumes, etc (TIBURCIO, 2014). Entende-se, portanto, que o ânimo de ser 

parte de uma Nação, em termos étnicos, culturais e/ou linguísticos, pode existir antes de uma 

ligação de aspecto jurídico com o Estado, isto é, antes deste existir. 

O que se percebe é que o atual direito da nacionalidade é resultado de um longo 

processo de análise e de influência de princípios filosóficos e por colisões demográficas, 

políticas e históricas. Assim, a principal característica do direito de nacionalidade se traduz 

pelo vínculo jurídico-político, tendo em vista que apenas vínculo jurídico ou político não 

possibilita abarcar situações como, por exemplo, o indivíduo ser nacional de um Estado e estar 

sujeito, juridicamente, à legislação de outro (TIBURCIO, 2014). 

Enfim, a nacionalidade é o estado de dependência (originário ou derivado) de um 

indivíduo a uma determinada comunidade politicamente organizada, sendo que o país pode ser 

o de origem do indivíduo ou o local que ele adotou por meio da naturalização. Assim, rege o 

princípio da atribuição estatal da nacionalidade, o qual tem por característica o fato de que o 
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Estado tem competência exclusiva para ditar como é o processo de reconhecimento de 

nacionalidade, bem como às pessoas a quem atribuirá este status (MAZUOLLI, 2018).  

As expressões jus solis e jus sanguinis são termos utilizados para diferenciar sistemas 

de aquisição de nacionalidade diferentes. Com relação ao jus sanguinis, a nacionalidade é 

determinada pela filiação, não importando onde tenha nascido o indivíduo. Nesse sentido, o 

Estado que incorpora o jus sanguinis em sua legislação admite nacionalidade daquele que seja 

filho de um nacional desse Estado, independentemente de onde tenha nascido. O critério do jus 

sanguinis é bastante peculiar em países de emigração, que pretendem sempre manter um 

vínculo com os seus descendentes (o emigrante e sua família) na busca da proteção dos 

interesses nacionais  (MAZUOLLI, 2018). 

Já em relação ao  jus solis o critério de filiação não importa: a nacionalidade estatal é 

considerada a todos que nascerem em seu território - por isso denominado “direito do solo”. A 

doutrina considera que esta corrente se firmou com maior êxito em países de imigração 

(MAZZUOLI, 2018), uma vez que são países novos, nos quais impera a necessidade de 

formação de uma massa demográfica nacional. Nesse sentido, leciona Mazzuoli: 

A certa inclinação que os Estados têm pela atribuição da nacionalidade com base no 

critério do jus soli decorre do fato de ser o homem produto do meio em que está 

vinculado, além de ser de mais fácil aplicação prática, impedindo os conflitos gerados 

pela aplicação do jus sanguinis. Mas isso não significa que não se devam fazer 

concessões a esse último sistema, a fim de tornar mais equilibradas as relações 

jurídicas envolvendo a nacionalidade dos indivíduos. (MAZZUOLI, 2018). 

Considerando a evolução das correntes, houve criação de um sistema misto de aquisição 

de nacionalidade, a qual procura juntar critérios do jus sanguinis e do jus soli, buscando evitar 

os choques de nacionalidade decorrentes do emprego exclusivo de um ou outro sistema 

(MAZZUOLI, 2018). Visualizando o atual cenário de direito internacional, não há Estado que 

adote exclusivamente um ou outro sistema de atribuição de nacionalidade. Percebe-se, 

portanto, que várias legislações contemporâneas adotaram o sistema misto, criando limitações 

para cada critério de jus solis e jus sanguinis. 

3.4 O INDÍGENA E A COSMOVISÃO 

Deve-se considerar, em primeiro plano, que a vida na aldeia indígena é permeada por 

ofícios tradicionais, na qual o tempo de aprendizagem confunde-se muitas vezes com o tempo 

da vida. O modo de vinculação com a natureza dispõe de tarefas de sobrevivência que são 

adquiridas coletivamente, com inserção da criança no ambiente familiar e social, bem como 

estabelecendo contato no cotidiano com tarefas que são realizadas pelos adultos. A 
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experimentação da tradição ancestral é fundamental para a preservação religiosa e de valores 

éticos, refletindo nas formas de pensar e de agir de um povo (COHN, 2001). Mitos, lendas, 

costumes, crenças, sistemas éticos e jurídicos estabelecidos pelos povos indígenas compõem 

seu patrimônio cultural. 

Os povos indígenas têm como pilar principal de sua cultura e desenvolvimento a terra, em 

que é necessária a reprodução física, cultural e social de seu povo. Dessa maneira, o 

levantamento antropológico e histórico da identificação que o indígena tem com a terra – e sua 

consequente delimitação – não é apenas para fins de habitação e reprodução econômica, mas 

também locais de relevância para manutenção de sua cultura, religião, organização social e 

ancestralidade (COHN, 2001). Aqui, entende-se como “Cosmovisão indígena”, isto é, o 

conjunto de valores que diferenciam sua comunidade das demais, a qual traz como cerne os 

aspectos éticos e organizacionais de percepção do mundo e de interação. Isto é,  

[...] a cosmovisão é dinâmica e não envolve somente o ser humano nesse espaço, 

muito pelo contrário, ele é coletivo, portanto, a relação se apresenta no tempo- espaço 

como categoria que envolve a vivencialidade imediata, concreta, podendo viver na 

prática o conhecimento e os ensinamentos dos ancestrais, onde o espaço- tempo do 

passado está presente no tempo atual de diferentes formas, que tanto pode estar 

relacionado com os acontecimentos do cotidiano, como os acontecimentos 

relacionados com a espiritualidade. Outro ponto importante nesse saber 

compartilhado com a comunidade é a sabedoria que não é encontrada nas teorias e 

sim nas potencialidades, que refletem uma forma de pensar-agir através do espaço- 

tempo e no tempo em que essas potencialidades e sabedorias acontecem. 

(BARBOSA, 2011, p.78). 

Nesse sentido, a Cosmovisão tem, enquanto princípio, a harmonia com a natureza e 

com a terra, uma vez que é naquele local que se consolidou a história do povoamento, bem 

como o desenvolvimento de rituais ancestrais, passados de geração em geração. A forma em 

que o indígena se relaciona com a sua cultura é intrinsecamente atrelado à forma em que utiliza 

os recursos naturais, os quais são elementos essenciais para a autodeterminação e a identidade 

cultural das primeiras nações. 

Cumpre ressaltar que a Cosmovisão conserva as diferentes modalidades coletivas de 

economia indigenista, principalmente em relação ao uso das diversidades biológicas, assim 

estabelecendo uma nova lógica de desenvolvimento social e econômico. Nesse sentido, o valor 

da propriedade da terra é coletivo e não individual, onde se estabelece as relações sociais. 

Ainda, a natureza não é um mero meio de produção (BELTRÃO et al, 2009). O entendimento 

de que esta é um mero recurso que deve ser explorado o máximo de seu potencial é rechaçado, 

tendo em vista que os recursos naturais são provedores de sustento físico e espiritual. 
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É necessário frisar que a lógica dos direitos territoriais indígenas em países de Terceiro 

Mundo deve ser analisada em uma perspectiva pós-colonial, uma vez que a colonização desses 

Estados deixou marcas profundas de opressão, silenciamento e marginalização de grupos 

ameríndios. A imposição de um padrão eurocêntrico e as políticas de extermínio físico e 

cultural pelo colonizador enraizaram a usurpação territorial (BELTRÃO et al, 2009). 

Nem todas as culturas passam pela mesma cadeia evolutiva. A noção de sociedade 

desenvolvida criada por colonizadores europeus parte do pressuposto de que povos indígenas 

deveriam dar os mesmos passos históricos que as sociedades consideradas avançadas teriam 

percorrido. Essa “verticalização” de visão desenvolve ideia de que civilizações colonizadas são 

atrasadas, servindo de fatores de civilização de tribos indígenas, e não de integração e respeito 

à diferença destes. 

4 CASO - POVO KEREXU vs. REPÚBLICA DE ANHAGOL E REPÚBLICA DE 

PORTO REI 

 

Figura 1: O Caribe 

 

Fonte: Das autoras 

República de Porto Rei 

A República de Porto Rei localiza-se no leste do arquipélago das grandes antilhas, na 

região do Caribe, onde divide o mesmo território com o Estado de Anhagol. Atualmente, a área 
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e a população de Porto Rei é a segunda maior do Caribe, aproximando-se de 9 milhões de 

habitantes. Seu idioma oficial é o espanhol, uma vez que fora colonizada pela Espanha meados 

de 1490, quando ainda era habitada por diversos povos indígenas. 

O processo de descolonização e de independência do território de Porto Rei iniciou-se 

quando houve movimento de a metrópole espanhola tentar unificar a ilha, momento em que 

sucedeu-se a Guerra de la Patria, em 1804, ocasionando a expulsão dos colonizadores e 

findando na declaração da independência da República de Porto Rei. Com a falta de uma 

liderança sólida por parte dos dirigentes que conquistaram a independência do Estado, inicia-

se uma era em que era dominada por latifundiários que tinham poder econômico, tornando-se 

em governo por breves períodos. Nesta altura, parte da população que não se sentia contente 

com a autonomia procurou anexar-se novamente a Espanha, enquanto outra parcela remetia-se 

à unificação dos dois Estados que compõem  a ilha. O primeiro movimento conseguiu anexar 

a República de Porto Rei e retornar ao status de colônia da Espanha no período de 1822 a 1861. 

Após este período, que ficou conhecido como Copra Dualidad, Porto Rei recupera a 

independência do país através de movimentos políticos e econômicos negociados com a 

Espanha, entretanto diversos conflitos fronteiriços surgem com o Estado de Anhagol. Esta 

situação piorou quando Ulises Lilís instalou a sua ditadura durante 15 anos (1884-1899), tempo 

em que se originaram as primeiras políticas segregacionistas quanto a grupos indígenas e 

estrangeiros, terminando com o seu assassinato. 

No princípio do século XX, os governos autoritários mantiveram-se no poder, 

aumentando a instabilidade política e econômica do país. Em 1924, o governo liberal de Lajara 

Molina assumiu o poder de Porto Rei, dando início a reformas econômicas e democráticas. 

Dessa forma, em 15 de julho de 1924 ocorreu a denominada Danza de los Millones17, baseada 

na intervenção norte americana na economia portinense, que perdurou até 1930. Com o 

dinheiro injetado na economia do Estado, houve financiamento por parte dos investidores ao 

Exército portinense. 

Em 1930, ano marcado por disputas eleitorais, sobe ao poder um governo 

ultraconservador, liderado por Trujillo Urquiza, que rompeu com os ditames democráticos de 

direito. A partir de então, cristalizou-se a ideia de invasão do Exército de Porto Rei ao território 

fronteiriço com Anhagol, onde há terras férteis para o cultivo da beterraba, como salvação para 

 
17 O período denominado Danza de los Millones (1924 - 1930) baseia-se na intervenção econômica dos Estados 

Unidos na compra de diversos hectares de terras por investidores da área industrial para o plantio, o cultivo e a 

exportação de açúcar de beterraba na região de Porto Rei. Anteriormente, em um período próximo a 1906, 

latifundiários norte americanos já visavam as terras férteis portinenses, entretanto somente em 1924, com um 

movimento de abertura econômica governamental que se concretizou a investidura. 
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a crise instalada com a queda da Bolsa de Valores de 1929 e o restabelecimento da “Grande 

Porto Rei”18. A tentativa de anexar parte das terras de Anhagol por Porto Rei culminou na 

Guerra Tierra Roja (1931-1948), período marcado por extrema violência governamental19 

pelos dois Estados, perdurando resquícios conflituosos até a data de hoje. 

Ressalta-se que no autoritarismo de Trujillo Urquiza retomou-se projetos de segregação 

de povos indígenas, em que assistências básicas não eram atendidas, nem direitos eram 

garantidos. A discriminação era institucionalizada: a Constituição da República de Porto Rei 

era omissa no tocante aos direitos indigenistas e não reconhecia povos indígenas fronteiriços 

como nacionais. Ainda, não haviam políticas públicas assistenciais para povos originários. 

Nas eleições de 1948, o Partido Liberal retoma o poder com a ascensão do governo de 

Sebástian la Moneda, o qual restabeleceu políticas de liberalização econômica e propôs a 

primeira grande trégua com o intuito de se estabilizar no cenário internacional, uma vez que a 

Organização dos Estados Americanos estava surgindo e era seu objetivo fazer com que Porto 

Rei ingressasse no quadro da Organização. 

Assim, em 27 de março de 1952, é assinado o Tratado Guzmán Fernandéz20, o qual 

tinha como principal característica a retirada dos grandes contingentes militares das fronteiras 

de Anhagol e de Porto Rei. Em que pese a tentativa de estabelecer a paz fronteiriça, conflitos 

armados não oficiais ainda ocorrem na região. No mesmo ano, em 15 de outubro, Porto Rei 

torna-se um Estado-membro da OEA e faz parte da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, tendo reconhecido a competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos em 28 de novembro de 1952. 

A partir de então, a sucessão de governos liberais e populistas de Porto Rei estabilizou 

sua política interna e externa, fixando uma democracia representativa através do voto indireto 

e passou a ser signatário de vários tratados e convenções para a proteção e a garantia de direitos 

humanos como, por exemplo, a Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura 

e a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. 

 
18 Existiam grupos portinenses que acreditavam que terras ancestrais tinham sido tomadas por Anhagol em 

período colonial, nas mais diversas tentativas de anexação dos dois Estados, criando uma grande nação na ilha, 

em conflitos instaurados nas fronteiras. 
19 Neste período de guerra, houve massacre a povos indígenas que migraram para as fronteiras de Porto Rei e 

Anhagol na tentativa de sobreviver às instabilidades governamentais portinenses em período colonial e à fome, 

principalmente o povo originário Kerexu. 
20 O Tratado Gusmáz Fernandéz foi elaborado pelos governos de Anhagol e Porto Rei com o intuito de estabelecer 

a paz fronteiriça e a retirada das tropas dos exércitos dos respectivos países da localidade, homenageando dois 

oficiais que morreram durante a Guerra de Tierra Roja: Ernesto Gusmáz, primeiro tenente de infantaria do 

Exército de Porto Rei, e Roberto Fernandéz, capitão de infantaria do Exército de Anhagol. 
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A estrutura política atual é democracia representativa, na qual o voto é indireto, 

elegendo representantes com mandato para atuar em nome da população, sendo legitimados 

para tal através da soberania popular. Assim, Porto Rei possui chefe de Estado e de governo 

em apenas uma figura, com um sistema multipartidário. O critério para considerar se é nacional 

portinense vem, majoritariamente, da corrente do jus solis, isto é, apenas é nacional aquele que 

nasce em seu território, com raras exceções infraconstitucionais21. 

O Presidente é eleito por sufrágio universal para um mandato de 04 anos22. Seu sistema 

legislativo bicameral, isto é, é composto pela Câmara de Deputados, com 195 membros, e do 

Senado, com 32 membros, eleitos por sufrágio universal para um mandato de 4 anos. O 

presidente do Senado, que conduz os projetos de lei aprovados ou negados e dita o orçamento 

legislativo do ano, sendo eleito pelas Forças Armadas portinenses. 

A economia da República de Porto Rei é baseada, majoritariamente, na extração do 

açúcar da beterraba e sua exportação, bem como na exportação de frutas tropicais e no turismo. 

Na economia mundial, Porto Rei ocupa o 73° lugar, tendo um PIB que cresce cerca de 4,8% 

ao ano. As políticas públicas assistenciais são desenvolvidas a partir do primeiro ano dos 

mandatos do Poder Executivo.  

Os principais atores no sistema de saúde se dividem em dois ramos: o setor público e o 

setor privado. No setor público, criou-se o Ministério de Saúde Pública (MSP), o qual 

determina o orçamento, as finanças aplicadas durante o exercício fiscal de período de 1 ano, 

bem como o quadro pessoal contratado e os recursos físicos e materiais aplicados.  

No setor privado estão as empresas Administradores de Riscos de Saúde (ARS), que 

são as operadoras de seguro de saúde e provedores de serviços privados de saúde. Há um 

monopólio neste sentido, sendo o mercado dominado pela empresa privada Tinnva, a qual já 

foi denunciada pela mídia internacional pelas taxas de adesão aos pacotes de plano de saúde 

privado serem exorbitantes, bem como os reajustes anuais e as multas aplicadas. Em que pese 

existam organizações não governamentais que trabalham na área da saúde, todavia, não há 

 
21 A Lei 8758/PR regulamenta a concessão de nacionalidade, que é disposta na Constituição de Porto Rei em seu 

artigo 2º: “consideram-se nacionais aqueles nascidos em território de Porto Rei, excetuando sujeitos fronteiriços 

e estrangeiros”. No artigo 1º da mencionada Lei, o legislador portiense afirma que “nacionais são aqueles nascidos 

em território de Porto Rei e aqueles que casaram em solo portiense, sendo um cônjuge obrigatoriamente nacional 

deste Estado, excetuando, no último caso, povos fronteiriços”. A ressalva feita pelas duas legislações vem do 

histórico de conflito entre Porto Rei e Anhagol, em que criou-se políticas segregacionistas que não conferem 

nacionalidade aqueles que são imigrantes em razão de ameaça à segurança nacional e à pátria de Porto Rei. 
22 Até 1948, o mandato presidencial era de 06 anos. Entretanto, o tempo fora reduzido nas reformas constitucionais 

introduzidas pelo novo governo, passando a ser um mandato de 04 anos. 
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apoio governamental, sendo enfraquecida muitas vezes pela falta de incentivo financeiro e 

fiscal para sua atuação. 

República de Anhangol 

O Estado de Anhangol se localiza na América Latina, mais precisamente no arquipélago 

das grandes ilhas caribenhas,  dividindo uma ilha com seu país fronteiriço Porto Rei. De 

colonização primeiramente espanhola desde 1490, a ilha possui uma população datada de 10,4 

milhões de habitantes sendo boa parte dos mesmos povos indígenas que  já habitavam o local 

e serviram como mão de obra.  

Geograficamente falando, a ilha em que os dois países se encontram está bem acima de 

uma placa tectônica e justamente por isso acaba não sofrendo fortes impactos naturais, 

diferentes de seus companheiros de continente.   

A independência de Anhagol. que ocorreu tardiamente se comparado com a de Porto 

Rei e de maneira mais sangrenta, já que com a Guerra de La Patria que culminou na 

independência do estado vizinho, a Espanha começou a tratar a colônia de maneira mais 

rigorosa, para evitar o que vinha acontecendo com os demais estados que a mesma possuía. 

Somente em 1830, após um longo período de conflito com soldados espanhóis, no que ficou 

culminado como Tiempo de Sangre23, a Espanha finalmente abriu mão da área que ainda 

dominava na ilha e deu-se a independência, vindo a se tornar a República de Anhangol. Com 

a desistência da Espanha, as forças armadas sob o comando de Juan Ngoiori tomaram o poder 

e desta maneira exerceram uma forte influência entre os habitantes e, consequentemente, uma 

em uma generalizada discriminação dos povos oriundos do país vizinho, estabelecendo 

políticas segregacionistas. As perseguições por parte das Forças Armadas levaram muitos 

habitantes a migrar para região fronteiriça com Porto Rei, incluindo os povos que não eram 

reconhecidos como anhangolses devido há um histórico mais antigo que a colonização 

espanhola, como por exemplo o povo Kerexu24. As Forças Armadas estiveram sob o comando 

do país por aproximadamente cinquenta anos anos, intercalando seu representante de 

autoridade máxima. Em 1884 um golpe de Estado por parte da população, com a ajuda de Porto 

Rei, depôs o então presidente militar Carlos Medianera colocando no poder do líder do golpe 

Anhangolse, Matias Hernandez, que sob forte influência do Portinense Ulises Lilís, então 

 
23 Conflitos que datam de 1800 até a independência de Anhangol, no qual a população se uniu e lutou contra os 

colonizadores forçando os mesmos a abanarem o país e consequentemente a desistência de Anhangol por parte 

da Espanha em 1830. 
24 Povo nômade que possuía histórico de migração entre os dois países.  
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presidente de Porto Rei, que passou a dominar os dois países por assim dizer, até seu assassinato 

em 1899 e a derrubada de Hernandez.  

Houve um breve período de estabilidade no que tangia a política interna com trocas 

regulares de governantes e até mesmo com certa abertura comercial para o exterior sendo 

negociada25 com países vizinhos, como Haiti, Rep. Dominicana, Honduras e Nicarágua. A 

relação de Anhangol com Porto Rei sempre foi tensa já que o fato do país ter se emancipado 

primeiramente, fez o mesmo se desenvolver economicamente mais rápido e consequentemente 

tentar anexar terras fronteiriças de Anhangol.  Uma tensão sempre pairava sobre os dois, 

quando, em 1931, com o auxílio do Estados Unidos, Porto Rei, sob comando de Trujillo 

Urquiza, tentou anexar Anhagol e iniciou-se uma guerra entre os mesmos, chamada de Guerra 

Tierra Roja (1931-1948), fazendo ambos os Estados sofrerem perdas catastróficas e deixando 

Anhangol quase falida. Vendo as causas do conflito, os dois países entraram em acordo e 

assinaram o Tratado Guzmán Fernandézs, em 1948,  um tratado de paz simbólico se 

comprometendo a respeitar as fronteiras e soberania um do outro. Embora possa ter se aventado 

que uma relação pacífica poderia existir sobre os mesmos, com a chegada de Cristóvão 

Ayahuasca ao poder, um modelo político conservador se instaura de maneira que as fronteiras 

fossem fechadas e novamente políticas protecionistas em relação ao país vizinho fosse 

instauradas, alterando inclusive o reconhecimento a nacionalidade, evitando assim a 

obrigatoriedade de garantir direitos a quem fosse de Porto Rei ou não fosse reconhecido como 

nacional.  

Com a criação de órgãos internacionais no pós-Segunda Guerra, sendo um deles voltado 

para o continente americano, a Organização dos Estados Americanos, Cristóvão viu a 

oportunidade de inserir Anhangol internacionalmente, objetivando que o país fosse aceito entre 

seus pares americanos, além de servir como mais uma camada contra as investidas do estado 

vizinho, já que o mesmo também era parte do arranjo hemisférico. Assim, em 1950, Anhangol 

se tornou um Estado Membro da OEA, se comprometendo a seguir as diretrizes do órgão e 

aceitando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos em San José, em 30 de janeiro de 

1970, além de aceitar a competência da Corte Interamericana em 1980. 

De 1950 até os dias atuais, Anhangol assinou alguns tratados interamericanos da OEA, 

como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (ratificada em 1970), a Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (ratificada em 1986), o Protocolo à Convenção 

 
25 Principalmente no mercado de exportação de beterraba. 
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Americana sobre Direitos Humanos referente à Abolição da pena de morte (ratificado em 

1991). 

Com o auxílio da OEA e da ONU, em 1950, houve um reformulamento no sistema 

político de Anhangol, adotando o semipresidencialismo. O seu atual presidente é Chaves 

Gonzalez e o Primeiro Ministro é Juan Dalagnol. Ambos são considerados ideologicamente de 

centro e, embora a situação esteja estável, isto não significou uma mudança nas políticas 

fronteiriças de Anhagol, onde ainda ocorrem tensões com o Porto Rei, sendo a mais recente 

envolvendo o Povo Kerexu. 

O Povo Kerexu  

O povo indígena Kerexu é um dos povos mais antigos da Ilha de Amáliae, não tendo 

conhecimento ao certo de qual parte da mesma eles vieram. A julgar, é um povo que 

estabeleceu uma cultura migratória em virtude de deslocamentos internos forçados diante do 

estabelecimento da colonização de Anhagol e de Porto Rei e, posteriormente, pelas crises de 

política interna de cada Nação. Ressalta-se que, com a colonização espanhola, os Kerexu 

praticamente se extinguiram em termos culturais, principalmente devido a doenças infecciosas 

trazidas pelos espanhóis, contra as quais eles não tinham imunidade.  

Hoje em dia é considerado um povo transfronteiriço, uma vez que se estabeleceu na 

região Piedra Lisa, na fronteira entre Anhagol e Porto Rei. A Zona Piedra Lisa é considerada 

uma das mais férteis da ilha, motivo pela qual os dois Estados guerrearam por anos, sendo a 

mais famosa a Guerra Tierra Roja. Embora o Tratado Gusmán Fernandéz, assinado pelos dois 

Estados para dar trégua aos conflitos armados na região, a fronteira ainda é dominada por 

violência e por tentativas de integração em território portinense. 

Nesse contexto, as mais diversas violações de direitos humanos ocorreram em relação 

a este povo originário, razão pela qual ocupam uma posição de extrema vulnerabilidade diante 

dos dois Estados. A palavra “Kerexu” origina-se do tronco linguístico macro-jê, a qual significa 

'homens semelhantes aos macacos”. Possivelmente sua origem está ligada a certos rituais em 

que os homens que compõem o grupo indígena dançam utilizando máscara de macacos. Sua 

economia é subsistente, isto é, o cultivo de hortas e da agricultura serve para alimentação da 

aldeia. 

A organização social dos Kerexu apresenta uma estrutura a partir do Yalsam, sendo a 

aldeia construída com uma praça central para festas e rituais e, ao redor, as casas de cada família 

integrante. O Yalsam é a "casa dos homens", situada no extremo norte da praça, em que se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Macaco
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nota, em primeira perspectiva, sua construção. Este local é onde os homens da tribo se reúnem, 

praticam trabalhos artesanais e pernoitam em rituais. Dentro do Yalsam, os homens se dividem 

em dois lados opostos, sendo uma fileira composta de chefes que organizam e demandam 

trabalho (benedó), e outra de trabalhadores (oopen). 

Outra forma marcante de manifestação da estruturação da aldeia Kerexu é como a 

comunidade se articula através do patronímico. As mulheres Kerexu formam o mesmo grupo 

de sobrenomes da irmã de seu pais, enquanto os homens são do grupo dos irmãos da mãe. 

Ainda, há divisão interna em categorias de acordo com a idade, o sexo e o número de filhos. 

Ressalta-se que, através do ritual de passagem para virar adulto, atingindo a idade de 17 anos 

e assumindo o posto de Guerreiro, os homens da aldeia assim participam das Assembleias no 

Yalsam, onde se tomam as decisões políticas. 

Ainda, tornar-se chefe é necessário ter ligação hereditária com o atual chefe, mas é, 

sobretudo, o resultado de uma trajetória política individual, na qual deve-se objetivar a 

generosidade na distribuição de suas riquezas, da habilidade enquanto líder e representante da 

aldeia, assim como pelo conhecimento ritual e dos discursos cerimoniais. O matrimônio se 

contrai em idade precoce, necessitando o consentimento das mães dos noivos, sendo proibida 

a união entre primos cruzados e qualquer familiar. Se trata de um evento público que está 

previsto após a primeira menstruação da menina, a qual passa por um ritual de purificação e, 

posteriormente, ao preparo para o casamento. 

No tocante aos rituais intergrupais que ocorrem regularmente, pode-se destacar o Kwar 

(a festa dos mortos), o Jeweri (festa de celebração dos guerreiros) e o Beless (purificação da 

alma da menina para realização do casamento). Todos os rituais do povo Kerexu são compostos 

pelos homens utilizando máscaras de macacos, uma vez que entendem que é o momento em 

que se ligam com o seu interior e seu íntimo, despertando, assim, a ancestralidade mais remota. 

Já em relação à cosmologia e ao xamanismo, explica-se a criação do mundo e da humanidade 

afirmando que os primeiros seres humanos que chegaram à Terra vieram através de uma corda, 

igual formigas por um tronco. 

Já em relação à medicina indígena, remédios são elaborados com plantas retiradas da 

própria horta. Para doenças agressivas e dores intensas, geralmente utiliza-se plantas 

alucinógenas. Rituais de passagens chegam a demorar dias, os quais são compostos por 

misturas de raízes de árvores e até mesmo veneno de animais silvestres. Como o 

estabelecimento do povo Kerexu se dá na Zona Piedra Lisa, os recursos naturais são facilmente 

retirados do solo em que abrange área do Estado de Anhagol, em que pese alguns insetos 
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venenosos serem encontrados em abundância na região de Porto Rei pela quantidade de flora 

preservada. 

Kerexus vs Anhangol e Porto Rei 

Com o tratado de Guzmán Fernandéz assinado pelos dois Estados para dar trégua a 

disputas oficiais armadas na fronteira de Porto Rei e Anhagol, os exércitos dos respectivos 

países foram retirados da região. Entretanto, alguns conflitos não oficiais permaneceram, uma 

vez que a zona de Piedra Lisa é considerada uma das mais férteis para a agricultura - fonte base 

da economia das nações.  

Em um estudo desenvolvido em 2018 pela Universidad Vallor, de Porto Rei, Basso 

Figus, estudante de agronomia, direcionou-se àquela região para coleta de informações acerca 

do solo. Permanecendo em um total de 08 meses, percebeu uma comunidade indígena isolada, 

na qual possuía desenhos pintados ao corpo dos integrantes que sinalizavam serem da 

comunidade Kerexu, uma das mais antigas da ilha caribenha. 

Após retornar de viagem à Juan Vasquez (capital de Porto Rei), sentiu febres, dores no 

peito, sudorese, perturbações sensoriais e rigidez na nuca. Em atendimento médico tardio pela 

demora do sistema público de saúde, o diagnóstico foi de malária cerebral26. Como não houve 

diagnóstico rápido e não se tinha o tratamento adequado gratuito para a doença, Basso Figus 

foi à óbito 09 dias após internação, sendo que destes ficou em coma induzido por 04 dias em 

razão de convulsões geradas pela infecção. 

Quase um ano após o falecimento do jovem estudante, o caso de Basso Figus e a demora 

do atendimento médico e da ineficácia da prestação de serviços em hospitais públicos de Porto 

Rei ficou conhecido pelos países da região do Caribe. O Estado estava sendo processado pela 

família do de cujus para reaver a indenização pelo diagnóstico tardio e pela cobrança de taxas 

para realizar o tratamento para tal doença. 

Nesse contexto, a ONG Derecho, Leyes y Pueblos (DLP)27 começou a investigar o caso 

de Basso Figus, uma vez que foi a única pessoa, em mais de 10 anos, que teria retornado da 

 
26 A malária cerebral é uma doença infecciosa causada por protozoários parasitários transmitidos por mosquitos. 

A doença é geralmente transmitida pela picada de uma fêmea infectada do mosquito Anopheles. A malária é 

endêmica em regiões tropicais e subtropicais devido à chuva abundante, temperatura quente e grande quantidade 

de água estagnada, proliferando a reprodução dos mosquitos contaminados. Os principais sintomas da doença são: 

dores de cabeça, febre, calafrios, dores nas articulações, vômitos, anemia hemolítica, icterícia, hemoglobina na 

urina, lesões na retina e convulsões. Ainda, sintomas como ataques paroxísticos e postura anormal, nistagmo, 

paralisia do olhar conjugado (incapacidade de mover em conjunto os olhos na mesma direção), opistótono e coma 

são viáveis quando se trata de malária cerebral.  
27 A ONG Derecho, Leyes y Pueblo é uma organização não-governamental que surgiu na década de 80 com o 

intuito de preservar a cultura e a ancestralidade de povos indígenas da região do Caribe. Atua, principalmente, na 
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região fronteiriça e ter falecido em razão de alguma doença. Sabendo da condição de um povo 

indígena isolado em Piedra Lisa, a DLP encaminhou representantes sanitários voluntários para 

a zona, para recolher dados e informações sobre a situação. 

Adentrando na zona fronteiriça em 2019, representantes da ONG tiveram pouquíssimo 

contato com os indígenas Kerexu, uma vez que são povos isolados, de difícil comunicação pelo 

fato de não terem contato com nenhuma das “civilizações” - anhagolse e portiense -. Assim, 

reconheceram que havia uma epidemia na região de Piedra Lisa, a qual afetou a comunidade 

Kerexu, tendo em vista que encontraram dois corpos indígenas já mortos e sem sinais de 

violência: um em território anhagolse e outro em território portiense. 

Representantes jurídicos da ONG reportaram aos governos acerca da situação de 

epidemia na zona fronteiriça. Porém, tendo em vista o conflito histórico entre os dois países, 

nada se fez. Os Estados não se responsabilizaram, nem prestaram auxílio para atuação da DLP 

em diagnosticar que tipo de epidemia assolava a fronteira. Nesse sentido, em um atuação 

precária da ONG, com seus próprios recursos, descobriram que uma epidemia de malária 

cerebral afetava o povo indígena Kerexu. 

Após constatar a infecção, a DLP montou um parecer com todas as informações 

relacionadas a infecção que atingiu o povo Kerexu e apresentou para ambos os Estados, uma 

vez que partes dos povos estavam em ambos os territórios. Contudo, o mesmo ocorreu: ambos 

os países se negaram a assumir qualquer responsabilidade com o povo devido as suas políticas 

de reconhecimento de nacionalidade não se estenderem aos mesmos.  

Vendo que a situação dos povos originários estava crítica, a julgar que direito a saúde 

é um direito humano segundo a CIDH, e a clara omissão por parte de ambos os Estados que 

assinaram a mesma, a ONG Derecho, Leyes y Pueblo iniciou o processo de denúncia perante 

a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sob o fundamento de que Anhagol e Porto 

Rei estavam ferindo o que foi acordado na Convenção Americana de Direitos Humanos - 

Convenção esta que os dois eram signatários.  

Em 15 de janeiro de 2019 a Comissão aceitou o caso e após verificar que a lide feria a 

Convenção, levou o caso para a Corte. Por se tratar de risco de vida imediato e o caso ainda 

não ter sido julgado, a Comissão foi consultada sobre a permissão de efetuar o caso e a petição 

foi aprovada. A Corte respondeu aos envolvidos do caso e as Repúblicas de Anhangol e Porto 

 
tentativa de garantir direito aos povos originários e de sua participação em decisões políticas que possam afetar 

suas garantias. Possui um quadro vasto de voluntários, mantendo seu sustento através de patrocínio de 

determinadas empresas e de doações realizadas pela sociedade em geral. 
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Rei, além do advogado designado para representar o povo Kerexu, foram convocados para uma 

sessão em 27/09/2019, onde o ocorrerá a deliberação do caso. 
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