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- ESTUDO - 

ALGUNS PONTOS SOBRE A APLICABILIDADE DE 

ESTATUTOS DE AUTONOMIA PARA AS SOCIEDADES INDlGENAS BRASILEIRAS 

O Dirélto não é mero reflexo de wna 

realidade pré-existente, porque en 

tão seria supérfluo; o Direito, a 

Lei, são sempre algo que acrescenta 

mos a wna realidade insuficiente: e 

a correção do roto: são um estímulo 
ao que ainda não. é pleno ••• 

(Ortega y Gasset) 
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I. INTRODUÇÃO 

A Constituição brasileira de 1988 alterou radicalmente 

os pressupostos do relacionamento entre a sociedade nacional e 

as sociedades indígenas. A perspectiva incorporativista foi su 

primida do texto, e além disso nele agora encontram-se determina 

cões expressas para a garantia da diversidade. 

A especificidade do tratamento constitucional aos di 

reitos indígenas não se limita à existência de um capítulo pro 

prio, ·além de tantas outras disposições esparsas: tampouco se 

restringiu à mudança de abordagem. A Constituição vai além, in 
troduzindo balizas que pressupõem o reconhecimento de uma dimen 

são política própria às sociedades indígenas. 

Contudo, obrando em equívoco, a Constituição não desen 

vqlveu as implicações destas referências, fundamentalmente ao re 

cusar 110 emprego da expressão 'nações indígenas', baseada na fal 

sa premissa e no preconceito de que 'nação' singulariza o eleme~ 

to humano do Estado ou se confunde com o próprio Estado, idéia 

há muito superada, quer porque se verificou que existem Estados 

multinacionais ou multiétnicos, que dá na mesma, quer porque e 

xiste Estado sem nacão (o Vaticano) e até porque pode existir n~ 

cão sem Estado como os judeus até a fundação do Estado de Israel, 

e, ao contrário, a nação pode estar dividida em vários Estados" 

(José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 

6~ ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1990, p. 715, 

remetendo-se a Wilhelm Sauer, Filosofia jurídica y social, Ma 

drid, Ed. Labor, 1933). 
Como porém adverte o mesmo constitucionalista, é dos 

termos da própria Constituição que se pode, perfeitamente, assu 

mir que o conceito de nacão é aplicável às sociedades indí. 

genas (ibidem, remetendo-se a Darcy Azambuja, Teoria geral do Es 
tado, •4~ ed., Porto Alegre, Editora Globo, 1963, e a Reinhold 

Zippelius, Teoria general del Estado, México, UNAM, 1985). 

Já se escreveu sobre as distorções que impediram, e a 

té hoje inibem, a utilização do conceito com relacão aos índios 

(Júlio Gaiger, A construção de uma paranóia, "in" Porantim nQ 137, 
abril de 1991, p. 8/9), lembrando-se que ele , · permite "en 
fatizar a dif!lensão política: das sociedades indígenas" (ibidem) • 

• 
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Esta dimensão, em principio, implica para as coletivi 

dades reconhecidas como nação (por oposição a Estado ou povo) o 

con~equente reconhecimento de direitos autonômicos ou estatutos 

de autonomia (por oposição à autodeterminação plena, ou sobera 

nia, cf. Pierre Maugui, Contre l'~tat-nation, Paris, DenoeL 197~ 

também Bernard Nietschmann, The third world war, "in" Cultural 

Survival Quarterly 11:3, 1987). 

Não há, porém, uma fórmula acabada de autonomia. Não 

existe uma receita única, aplicável a qualquer situação. Ao con 

trário, pensar a autonomia é exercício intelectual que deve par 
tir das circunstâncias concretas de cada caso. 

Por isso, neste Estudo se indicarão algumas caracterí~ 

ticas gerais que o instituto vem adquirindo, identificando as ba 

lizas constitucionai"s que avalizariam sua aplicação às socieda 

des indígenas brasileiras e levantando os problemas que devem ser 

equacionados previamente à elaboração de anteprojetos respecti 

vos. 

II. CONCEPÇÕES DE AUTONOMIA 

O instituto da autonomia surgiu com o desenvolvimento 

das teorias de descentralização do Estado (cf. Bernard Voyenne, 

Histoire de l'idée fédéraliste: le fédéralisme de P. J. Proudhon 

Paris/Nice, Presses d'Europe, 1973; e José Alfredo de Oliveira 

Baracho, Teoria geral do federalismo. Belo Horizonte, FUMARC/UC 

MG, 1982). Assim, do mais "fechado" para o mais "aberto", teria 

mos uma sucessão que, partindo do Estado unitário, passaria pelo 

Estado de autonomias e Estado federado, chegando à confederação 

de Estados. 

O "Estado unitário é o que se apresenta com um so cen 

tro de impulso político e governamental do centro para a perife 

ria" (José Cretella Jr., Manual de direito administrativo: curso 

moderno de graduação. 50 ed. Rio de Janeiro, Forense, 1989, p. 75). 
O Estado federado.é o que, "embora aparecendo único nas 

relações internacionais, é cx,nst.ituído por Estados-membros dota 

dos de autonomia, notadamente quanto ao exercício de capacidade 

normativa sobre matérias reservadas à sua competência" (José A 

fonso da Silva,. ob. cit., p. 89/90, citando Charles Durand, El 
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Estado federal en el derecho positivo, "in" El federalismo,· Ma 

drid, Ed. Tecnos, 1965, p. 190). 

A doutrina espanhola precisa melhor as diferenças en 

tre o Estado unitário e o Estado federado, quando observa que 

a mencionada "capacidade normativa" deve ser, de fato, capacida 

de constituinte (Ignacio de Otto y Pardo, Estudios sobre dere 

cho estatal y autonómico. Madrid, Editorial Civitas, 1986, p.35); 

que a relação entre a União e os Estados-membros é de participa 
ção (José M~ Gil-Robles, Control y autonomias. Madrid,Editorial 

Civitas, 1986, p. 40), não admitindo, contudo, senão uma unifoE 

midade entre o Estado e uns e outros territórios (Jiménez de A 

zúa, citado por José Luis Meilán Gil, La ordenación jurídica de 

las autonomias. Madrid, Editorial Tecnos, 1988, p. 18). t por 

tanto em contraste com estas características que se identifica 

o Estado autonõmico, meio-termo entre o Estado unitário e o fe 

derado. 

As autonomias políticas, ou simplesmente autonomias, 

sao carentes de poder constituinte, embora tenham certo poder 

legislativo (Ignacio de Otto y Pardo, ob. cit., p. 33/34); sua 

relacão com o Estado soberano é de cooperac~o, e não de subordi 

nacao, como nos Estados unitários, admitindo matizes diversos 

conforme a capacidade de cada ente autônomo (Jiménez de Asúa, i 

bidem). 

Por outro lado, as autonomias políticas não se confun 

dem com autonomias administrativas ou autarquias, porque a com 

petência legislativa é privativa daquelas (Ignacio de Otto yPar 

.do, ob. cit., p. 33), e nem aa.primeiras sio "simples desdobra 

mento da atividade estatal" (José Alfredo de Oliveira Baracho, 

ob. cit., p. 49/50, remetendo-se a Raul Machado Horta) .. Contra 

pondo-as, verifica-se que a nautonomia é faculdade ( ••• ) de se 

organizar juridicamente, de criar direito próprio, que como tal 

não só é reconhecido pelo Estado como também por ele adotado pa 

ra fazer parte de seu próprio sistema jurídico"; e •autarquia, 

ao contrário, é a faculdade· reconhecida ao ente de administrar 

-se, isto é, de agir pará a consecução dos próprios fins, medi 

ante o desdobramento ocorrido de uma ativiàade administrativa, 

que tenha a mesma natureza e os mesmos efeitos da Administração 

Pública do Estadon (José Cretella Jr., ob. cit., p. 83/84). Ou 

.. 
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~ 
seja, o que afinal as distingue é 11a possibilidade de dar a si 
mesmo regras jurídicas de governo 

bém Bernard Voyenne, ob. cit., p. 

veira Baracho, ob. cit., p. 50; e 

próprio" (idem, ibidem: tam- 

141; José Alfredo de Oli- 

Jorge Miranda, A -------- autonomia 

legislativa regional e o interesse específico das regiões au 

tônomas, "in" Estudos sobre a Constituição, lo vol., Lisboa, Li 
vraria Petrony, 1977, p. 307 e segs.). 

Assim, se o Estado admite apenas a autonomia como fof 

ma de descentralização, caracterizar-se-á como Estado autonômi 

co. Nada impede, todavia, que existam entes politicamente au 

tônomos em Estados unitários, como em Portugal, onde Açores e 
Madeira gozam de autonomia; e tampouco nada impede que existam 

entes autônomos em Estados federados. 

III. CARACTERISTICAS DA AUTONOMIA 

O aspecto mais sublinhado pelos tratadistas a respei 

to da autonomia é a sua adaptabilidade e flexibilidade. Nas pa 

lavras de Alcalá Zamora, na discussão parlamentar do projeto 

constitucional de Espanha, em 1931, "uma gradação diferencial, 

flexível e sutil nos matizes" (citado por José Luis Meilán Gil, 

ob. cít., p. 19). 

As autonomias "são capazes de adaptar muito mais 

ponderadamente os seus poderes à realidade social que adminis 

tram e da qual surgem" (Eduardo Garcia de Enterria, Estudios 

~re~a~t~~ias territoriales. Madrid, Editorial Civitas, 19 

85, p. 51). Por isso tal regime foi adotado em Espanha, já em 

1931, e reforçado em 1978: "Com a autonomia se quer dar respos 

ta à autoconsciência de identidade diferenciada como personali 

dade coletiva que se sente com desigual intensidade em umas e 
outras partes de Espanha. Sentimento que se formou ao longo do 

tempo e que se caracterizou, em ocasiões, com experiências re 

ais de autogoverno e com episódios nem sempre pacíficos, e of~ 
rece manifestações.próprias· e peculiares: cultura, idioma, in~ 

tituicões públicas1, modos de assentamento e convivência, direi 

to privado'; (José Luis Meilán Gil, ob. cit., p. 11). 

A autonomia supõe e fortalece a soberania do Estado: 
"Apenas os que são plenamente senhores de si mesmos podem con- 

• 
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tratar um vínculo pelo qual, longe de se alienar, se complemen 

tam" (Bernard Voyenne, ob. cit., p. 142): "se consagra a unici 

dade do Estado ao mesmo tempo em que se garante o direito à au 
tonomia destas nacionalidades ••• " (José MO Gil-Robles, ob. cit., 

p. 40). 

Comentando a aplicação da autonomia à costa atlântica 
nicaraguense, o antropólogo e ex-embaixador no Brasil da Nicará 

gua, Jorge Jenkins Molieri, sublinha: " ••• este processo de aut2 
nornia não é de separação da integridade territorial ( .•• ), mas 

se trata do reconhecimento de direitos especiais num determina 

do âmbito geográfico que é parte indissolúvel do território na 

cional" (El desafio indígena en Nicaragua: el caso de los míski 

tos. Managua, Vanguardia, 1986, p. 420). 

E embora seja comum a referência a territórios autôno 

mos, deve-se advertir que autônomos são os direitos, cujo sujei 

to é uma determinada população, e não o território. Territórios 

não podem ser sujeitos de direitos: "O território não pode ser 

autônomo. Autônomos são os direitos das minorias sócio-cultu- 

rais num território determinado. São sujeitos do reconhecimento 

de uma administração própria dos grupos étnicos ••• " (Jorge Jen 

kins Molieri, ibidem). 

Em resumo, preservadas as suas características essen 

ciais, a autonomia é instituto passível de matizações que ator 

narn aplicável a cada situação conforme as circunstâncias de ca 

da caso, sendo seus sujeitos as comunidades humanas a que se a 

reconhece. 

IV. DIREITO COMPARADO 

Vários países adotam a autonomia, seja como forma de 

descentralização do Estado, como em Espanha, seja aplicando-a 

a segmentos étnico-culturalmente distintos. Neste caso estão a 

Romênia (art. 22 da Constituição de 1965, com as revisões de 

1974 e 1985), China (art. ·40 da Constituicão de 1982) e Nicará 

gua (art. lBÍ da Constituicão de 1987), como exemplo de autono- 

mias com sede constitucional expressa. E a se 

Nietschmann, no artigo já citado, a autonomia 

belecida na Dinamarca, em ~P.lação à Groelândia 

Bernard crer em 

também está esta 

Inuit (Kalaallit 

n!'r. zo.nt .eose.s - (AflR'!', 1 



• CÃMARA DOS DEPUTADOS 7 

Nunaat); no Panamá, em relação à nação indígena Kuna (Kuna Yala): 

e na !ndia, em relação a Mizoram e Nagaland. 
Em todos estes casos, a autonomia foi julgada a forma 

mais adequada para acomodar o convívio de uma sociedade nacional 

dominante com sociedades. minoritárias, étnico-culturalmente dis 

tintas. 
A experiência da Nicarágua é a mais recente, pois foi 

em 1987 que a Assembléia Nacional aprovou o Estatuto de Autono 

mia das Regiões da Costa Atlântica, onde vivem as etnias MÍskito, 
Sumo, Rama, Garífuna e Creole. 

V. APLICABILIDADE As SOCIEDADES IND!GENAS BRASILEIRAS 

Nos dispositivos que tratam dos direitos indígenas, a 
Constituição brasileira de 1988 inclui tQdos os elementos carac 

terizadores da autonomia, ainda que não a tenha mencionado ex 

pressamente, e não obstante ter-se recusado a adotar o conceito 

de nação indígena. 
De fato, reza o art. 231 da Carta: - São reconhecidos aos índios a sua organiza 

ção social, costumes, línguas, crenças e tra 
dições e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam ••• 

Portanto~a Constituição assume que não constitui, nem 

outorga os direitos aos índios, mas sim os reconhece. 
"Espanha se constitui num Estado, mas reconhecendo o 

direito das comunidades que a ~ntegram à sua autonomia; direito 
que o povo soberano não outorga, -mas reconltece e garante através 
da Constituição ••• " (José M~ Gil-Robles, ob. cit., p. 40). 

A Constituição reconhece aos Índios a sua organização 

social, costumes e tradições. 
"Autonomia é a possibilidade de dar a si mesmo regras 

jurídicas de governo próprion (José Cretella Jr., ob. cit., p. 

84). Que são os costumes e ~radicões das sociedades indígenas se 
' ~~~ - 

não diteito consuetudinário, aliás também reconhecido na lei or- 

dinária (Lei nQ 6.001 de 19 dez 73, art. 60}? 

"A autonomia constitui uma pluralidade de ordenamen 

tos• {José Alfredo de Oliveira Baracho, ob. cit., p~ 50). 

r:rr- ,n ru nn~ri a. - rARRl'Q t1 

.. 
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A Constituição reconhece os direitos dos índios sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam, tendo-os ademais por or! 
ginários, isto é, anteriores ao Estado (José Afonso da Silva, 
ob. cit., p. 717 e 719/20). 

" ••• este processo de autonomia ( ••. ) se trata do reco 

nhecimento de direitos especiais num determinado âmbito geográ 

fico ( ••• )" (Jorge Jenkins Molieri, ob. cit., p. 420). 
Além disso, a Constituição também reconheceu às socie 

dades indígenas uma alteridade política peculiar, pois em se 
tratando de exercício direto de poder as hipóteses especifica 

mente estabelecidas para os índios subtraem-se à mediação do 
Congresso Nacional (cf. Júlio Gaiger, A Constituição de 1988: 

novos instrumentos. Brasília, mimeo., 1988: texto apresentado 
no Curso de Direito Indigenista na Faculdade de Direito da Uni 

versidade de São Paulo, em novembro de 1988). 

Estes elementos, mais detalhada e extensivamente, es 

tão também presentes no texto do novo Convênio no 169 da Organi 

zação Internacional do Trabalho, aprovado em 1989. O Convênio, 
já encaminhado ao Congresso .Nacional através da Mensagem no 367 
/91, confirma assim que são estas as balizas consideradas mais 

adequadas para a estruturação das relações entre as sociedades 

-Estado, ou sociedades nacionais, e as sociedades indígenas. 
Visto, assim, que do ponto de vista constitucional a 

autonomia é não-só possível, como coerente com o tratamento da 

do pela Carta aos direitos indígenas, como pensar a sua aplica 

ção? 
No Brasil, existem cerca de 200 sociedades indígenas 

diferenciadas, distribuídas em todo o terr;tório nacional - ex 
ceto o Piauí e o Rio Grande do Norte - e experimentando os mais 

diversos níveis e intensidades de contato com a sociedade naci~ 

nal, e de compreensão sobre tal processo. Enfatizou-se que a a~ 
tonomia supõe a pluralidade, mas no caso brasileiro o dado é de 
grande magnitude. 

Estas sociedades indígenas estruturam-se de formatam 
' - 

b~m particular a cada uma, enquanto, no que mais nos interessa, 
mecanismos de representação política, direito interno e sistemas 
de proàucão. Por outro lado, se existe material etnológico relaf1 

• 
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vamente abundante para umas, nem sempre são considerados os.ele 

mentos principais para a elaboração de formas de autonomia. E em 

relação a outras sociedades, os dados disponíveis são escassos. 

Esta extrema diversidade, se por um lado fascina e de 

termina o sentido das políticas a serem adotadas respectivamente 

aos índios, por outro lado cria para nossa sociedade - que é 
tendencialmente monolítica e homogeneizante - problemas de apre 

ensão difíceis de contornar. Entre outras tentativas, há as que 

pretendem "classificar" as sociedades indígenas segundo comple 

xos culturais mais abrangentes (sociedades Macro-Jê, Tupi-Guara 

ni, Aruak, "cultura do Uluri", etc.), ou conforme o seu "estado 

de situação" (comunidades atingidas pelo Projeto Calha Norte, p. 

ex.) - enfim, modos pelos quais seja possível reunir em conjun- 

tos mais amplos as sociedades indígenas, de forma a economizar 

recursos (intelectuais, humanos, materiais). 

~ Pensar o estabelecimento de estatutos de autonomia pa 

ra estas sociedades implica, num primeiro instante, testar a pos 

sibilidade de as agrupar (evidentemente não no sentido espacial) 

sem as violentar, para tornar factível a idéia. 

Ao mesmo tempo, é necessário testar a idéia com algu 

mas destas sociedades, colocando-a em discussão. Para tanto, se 

ria indicado eleger situações que permitam realizar experiências 

-piloto, de que se possa extrair indicativos para a continuidade 
do debate. Na Nicarágua, diante de um quadro menos •aesuniforrne~ 

o processo de consulta, até a elaboração do anteprojeto final da 

Lei de Autonomia, durou dois anos. 

Nada impede, evidentemente, que se elabore um modelo, 

ou roteiro, que sistematize as discussões pesde o início. AÍ dP. 

veriarn constar os espaços para a caracterização dos elementos e~ 

senciais da autonomia. Corno, porém, a autonomia inclui a regula 

mentação do próprio relacionamento entre as sociedades indígenas 

e a sociedade nacional, é preciso contar com o concurso de espe 
cialistas que possam fazer a análise das estruturas e mecanismos 

sócio-político-econômicos de cada uma daquelas, ou grupo delas. 
A representação das sociedades indígenas junto ao Est~ 

do brasileiro é questão bem mais complexa, dado que a instituci~ 

nalização de um "corpo de representantes" antagoniza com as limi 

tacões verticais, horizontais e temporais praticad~s por grande 

nFR ,n.01 .D050,S-IA!!A!91) 
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parte das sociedades indígenas com relação às formas de delega 

ção de representatividade. Ta~vez, pensando o ponto por outro 

lado, seja possível imaginar a instituição de mecanismos de con 

sulta obrigatória do Estado em r~lacão às sociedades indígenas, 
no rumo indicado pela Constituição de 1988 e pelo Convênio no 
169 da OIT. 

A proposta ajudaria a resolver também o problema da a 
dequação do órgão indigenista oficial a uma perspectiva autono 

mista, assumindo-se, definitivamente, que se trata de um órgão 
da sociedade-Estado (e não das sociedades indígenas), cuja atua 
çao, porém, deve pautar-se pelas necessidades dos índios. 

Dada a inevitável multiplicidade de estatutos de auto 

nomia que a proposta supõe - e deve mesmo desejar - impõe-se a 
valiar criteriosamente qual a melhor forma política de a colo 

car em debate diante da soc~edade nacional. Ou seja, adverte-se 

aqui para o risco de que cada estatuto de autonomia fique depen 

dente da decisão congressual, sabendo-se quão. aleatoriamente se 

altera a correlação de forças existente no Congresso. O proble 

ma surge, obviamente, da constatação de que, em princípio, nao 
é possível pensar em apenas um estatuto de autonomia. 

Uma alternativa poderia ser a elaboração de lei regu 

lamentadora da subsequente elaboração e aprovação dos estatutos 
de autonomia, que incluísse a penalização pelo não cumprimento 

das exigências ali estabelecidas. 
Seja como for, considera-se fundamental que o ternas~ 

ja colocado em pauta, antecipando-se à revisão constitucional, 

para assim demarcar um horizont~ mais. amplo - e, de resto, mais 
consistente - para o debate sobre os direi~os indígenas e ore 
lacionamento das sociedades índias com o Estado. 

O esforço, embora grande, contribuirá para fazer. o 

Parlamento digno das palavras de Ortega y Gasset que epigrafa 

ram este Estudo. 

GE:I'! 'º "'.Do~n.5- - fA!ll'l!Pt) 
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