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1. Quem é o índio? 

Poucos elementos ilustram tão bem a História do Brasil quanto a figura do índio. O 

sujeito nativo encontrado na América é praticamente o Gênesis dos livros de História, mas 

está longe de ser um capítulo acabado. É na verdade o início de um dos maiores embates no 

campo social: a diversidade cultural. Podemos afirmar que desse encontro, aparentemente 

ocasional, ocorrido em 1500 surge não exclusivamente a descoberta do Brasil, como também 

a descoberta do „outro‟, ou melhor, inicia a desconsideração do „outro‟.  

O „outro‟ nesse caso é o indígena, alguém com hábitos, costumes e valores muito 

diferentes dos que eram até então conhecidos pelos ocidentais. As impressões desse primeiro 

contato com o „outro‟ ficaram registradas na famosa carta de Pero Vaz de Caminha: 

A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons 

narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais 

caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a 

cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo 

furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão 

travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um 

furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço; e a parte que lhes fica 

entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali 

encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no 

comer e beber. (UFSC, 2010) 
2
. 

Do fragmento do texto reproduzido acima se denota o choque e até mesmo um espanto 

do grupo ao deparar-se com um ser totalmente novo e contrastante com os seus padrões 

ocidentais/europeus. Esse aspecto fica bastante nítido quando se relata a nudez do índio que 

segundo ele “deixa de encobrir suas vergonhas”, pois de fato para o indígena não existia nesse 

costume qualquer motivo para se envergonhar, sendo esse sentimento de acanhamento 

advindo da nudez, algo inerente à cultura européia. Desta maneira, Pero Vaz de Caminha 

atribui a esse hábito certa inocência, pelo simples fato de tais habitantes não olharem esse 

costume com a mesma malícia que eles, portugueses. O narrador enfatiza a fisionomia do 

nativo “pardo” de “bons rostos e bons narizes, bem feitos” como se fosse uma grande surpresa 
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que povos “tão primitivos” tivessem características tão humanas, e que esses fossem 

fisiologicamente tão bem feitos quanto eles próprios. O uso de objetos perfurados nos lábios 

inferiores da boca também é visto de forma assustadora, por ser algo totalmente inusitado em 

sua cultura, na qual era de se esperar que tal prática ocasionasse dor e incômodo para falar, 

comer ou beber, o que aparentemente não acontece com esses seres. É assim que se inicia os 

primeiros passos rumo à estigmatização dos indivíduos com ascendência pré-colombiana – tal 

como exposto no Estatuto do Índio. Referimos-nos à palavra estigma no sentido em que foi 

usada por Goffman: 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele 

tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa 

categoria em que pudesse ser - incluído, sendo, até, de uma espécie menos 

desejável - num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou 

fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o 

a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, 

especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande - algumas 

vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma 

desvantagem - e constitui uma discrepância específica entre a identidade 

social virtual e a identidade social real.(GOFFMAN, 1982, p.12).
3
 

 

Essas constatações estigmatizantes enviadas ao rei de Portugal foram decorrentes de 

um primeiro e superficial contato com os indígenas. Ainda não se tinha conhecimento de 

outros elementos intrigantes dessa cultura recém-descoberta, tais como religião, economia, 

organização social, crenças e normas. Fatores esses que viriam a acentuar ainda mais o 

fenômeno da diversidade cultural existente entre esses dois povos. A respeito do que aqui foi 

mencionado, muito bem leciona Everardo Rocha: 

Este problema não é exclusivo de determinada época nem de uma única 

sociedade. O pano de fundo onde se inscreve esta questão vai bem longe na 

história humana. É um problema que nasce talvez da constatação das 

diferenças. De um lado vemos um eu que come igual, veste igual conhece o 

mesmo tipo de coisas, acredita nos mesmos Deuses, casa igual, distribui o 

poder da mesma forma e procede, por muitas maneiras semelhante. E no 

pólo oposto, percebemos um outro que não faz nada disso ou faz 

completamente diferente. E, ousadia maior: é capaz de viver à sua maneira. 

Isto o torna ameaçador, intratável, e selvagem. (ROCHA, 1996, p.50) 
4
. 

De fato ter um olhar etnocêntrico, não é um atributo específico de apenas uma 

sociedade, poderíamos até afirmar que toda sociedade tende a ser etnocêntrica. A propósito, 

ao nascer, ninguém escolhe o meio onde deseja ser criado, nem muito menos é enviado a um 

dado povo por questão de afinidade. Isso porque até então o homem é uma página em branco 

inserido no universo de informações do seu grupo, e é a partir destas que ele começará a 
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desenvolver a sua comunicação, seus sentimentos, suas crenças, seus hábitos, seus 

comportamentos, e principalmente o seu pensamento. 

Roque de Barros Laraia, com a sua vasta experiência sobre cultura, traz em seu livro 

essa posição, que segundo ele é defendida por Clifford Geertz: 

Todos os homens são geneticamente aptos para receber um programa, e esse 

programa é o que chamamos de cultura. E esta formulação – que 

consideramos uma nova maneira de encarar a unidade da espécie – permitiu 

a Geertz afirmar que “um dos mais significativos fatos sobre nós pode ser 

finalmente a constatação de que todos nascemos com um equipamento para 

viver mil vidas, mas terminamos no fim tendo vivido uma só!” Em outras 

palavras, a criança está apta ao nascer a ser socializada em qualquer cultura 

existente. Essa amplitude de possibilidades, entretanto, será limitada pelo 

contexto real e específico onde de fato ela crescer. (Geertz apud LARAIA, 

2004, p.62) 
5
. 

 

Se é verdade que ao nascer uma criança tem a possibilidade de ser facilmente inserida 

em qualquer cultura, é fato que uma vez socializada em uma determinada cultura, essa criança 

amolda-se à mesma, e ao crescer desenvolve-se a partir desta cultura. E será até mesmo 

através dela que descobrirá outras culturas, as quais serão sempre analisadas através de sua 

visão de mundo, ou seja, através da visão de mundo que compartilha com os seus 

semelhantes. Não serão poucas as vezes em que serão feitas comparações entre a sua cultura e 

a do outro, e nessas ocasiões quase sempre a sua cultura se demonstrará superior ou melhor. 

Mas por que isso acontece? Conforme a explicação de José Carlos Rodrigues: 

 
A conseqüência disso é que o mundo que apareceu antes do Homem (e que 

deverá desaparecer depois dele) não se limita a ser filtrado e transformado 

pela lente de nosso antropocentrismo. Todos os homens vêem o mundo (aí 

incluído os outros homens) também etnocentricamente, isto é através das 

lentes de uma cultura específica, das lentes de sua cultura. Sem essas lentes 

somos inevitavelmente cegos, pois o etnocentrismo é o ponto de vista no 

qual nossa cultura nos coloca e a partir do qual são possíveis os nossos 

pensamentos, comportamentos e sentimentos. Poder-se-ia dizer, de certa 

forma, que compartilhar uma cultura é ser solidário na mesma visão 

etnocêntrica. 

O etnocentrismo é uma condição universal da humanidade. A maioria das 

sociedades, no fundo, no fundo, não aprecia os “estrangeiros” e os 

“diferentes”, censurando-lhes a maneira de ser e exibindo sentimentos de 

hostilidade em relação a eles. Compreende-se isso facilmente, pois 

simbolicamente esta é uma maneira positiva de cada sociedade afirmar para 

si a própria identidade: “nós somos diferentes do diferente; nós não somos 

eles. (RODRIGUES, 1989, p.145) 
6
. 

 

Conforme Laraia (2004, p. 72), o fato de que o homem vê o mundo através de sua 

cultura tem como conseqüência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais 
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correto e o mais natural. Tal tendência, denominada etnocentrismo, é responsável em seus 

extremos casos pela ocorrência de numerosos conflitos sociais. 

Chegamos até aqui para demonstrar o quanto a cultura é algo importante e ao mesmo 

tempo complicado. Um homem sem cultura pouca diferença teria de um animal qualquer, e 

qualquer homem sabe da importância de sua cultura, mas será que compreende a importância 

da cultura do outro?‘É desse ponto que pretenderemos iniciar a nossa observação teórica 

sobre a estigmatização dos indígenas na sociedade brasileira, com a ajuda da criminologia não 

tradicional, analisaremos os seus reflexos no campo jurídico-penal sob a ótica da teoria do 

desvio e do etiquetamento (labeling approach) e da criminologia crítica. Preocupar-nos-emos, 

portanto, com o estudo de processos criminais, nos quais indígenas figurem como réus ou 

autores. Adiante entraremos em um breve estudo sobre diversidade cultural no território 

brasileiro para que se possa compreender a existência do fenômeno do pluralismo jurídico e 

as implicações em questões que envolvam o Direito Penal. 

 

2. O que é uma sociedade multicultural?  

Segundo Boaventura de Sousa Santos e João Arriscado Nunes (2003, p. 26) 
7
 a 

expressão „multiculturalismo‟, designa originalmente, a coexistência de formas culturais ou 

de grupos caracterizados por culturas diferentes no seio de sociedades „modernas‟. Sendo 

também utilizado esse termo para descrever as diferenças culturais em um contexto 

transnacional e global. Importante falar que há diversos modos de multiculturalismo. O étnico 

é apenas um deles, configurando-se como o objetivo deste trabalho. Podemos então falar em 

Brasil como um exemplo de sociedade multicultural devido à existência, por exemplo, de 

vários grupos indígenas muito diferenciados entre si. 

Cada um desses grupos possui a sua própria cultura – enquanto sistema simbólico – 

com todas as suas particularidades que são comumente aceitas pelos seus membros. Uma 

dessas particularidades é justamente o Direito, sim porque não há sociedade sem regras, pois 

são justamente elas que permitem a vida em sociedade. E para se perceber isso não é 

necessário ser nenhum antropólogo ou historiador, sendo essa uma premissa básica e pacífica 

inclusive no meio jurídico, estando presente em quase todas as doutrinas, como por exemplo, 

na da professora Maria Helena Diniz: 

O ser humano encontra-se em estado convivencial e pela própria 

convivência é levado a interagir; assim sendo, acha-se sob influência de 

outros homens e está sempre influenciando os outros. E como toda interação 

produz perturbação nos indivíduos em comunicação recíproca, que pode ser 
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maior ou menor, para que a sociedade possa se conservar é mister delimitar a 

atividade das pessoas que compõem mediante normas jurídicas.(DINIZ, 

2007, p.6) 
8
. 

 

A conclusão é simples: sociedades indígenas também possuem as suas próprias 

normas, como qualquer outra sociedade, muito embora na maioria das vezes essas regras não 

sejam escritas. Mas afinal de contas o que são as regras? E como ficam as regras em uma 

sociedade multicultural? Para esclarecer esses apontamentos iremos nos socorrer da 

sociologia do desvio, através da obra Outsiders, de Howard Becker: 

Regras sociais são criações de grupos específicos. As sociedades modernas 

não constituem organização simples em que todos concordam quanto ao que 

são as regras e como elas devem ser aplicadas em situações específicas. São 

ao contrário, altamente diferenciadas ao longo de linhas de classe social, 

linhas étnicas, linhas ocupacionais e linhas culturais. Esses grupos não 

precisam compartilhar as mesmas regras e, de fato, frequentemente não o 

fazem. Os problemas que eles enfrentam ao lidar com o seu ambiente, a 

história e as tradições que carregam consigo, todos conduzem a evolução de 

diferentes conjuntos de regras. À medida que as regras de vários grupos se 

entrechocam e contradizem, haverá desacordo quanto ao tipo de 

comportamento apropriado em qualquer situação dada. (BECKER, 2008, p. 

27) 
9
. 

 

 O que não é tão simples é a compatibilização desse verdadeiro pluralismo jurídico 

dentro do território brasileiro. Marco Antônio Barbosa, com sua vasta experiência como 

advogado de povos indígenas, relata essa situação: 

A sociedade brasileira, mais nova, e que tem historicamente se desenvolvido 

política, econômica, social, cultural e ideológica e juridicamente sob a 

inspiração do modelo da sociedade ocidental, impõe-se a uma multiplicidade 

de sociedades indígenas mais antigas, profundamente diferentes dela e entre 

si, com política, economia, organização social, cultura, ideologia e ordem 

jurídica não ocidentais e que têm em comum, umas com as outras, 

principalmente a situação de dominadas pela sociedade mais nova. 

O direito estatal brasileiro dispõe sobre essas sociedades dominadas e seus 

indivíduos de forma autoritária, paternalista, homogeneizante e global, de 

um lado, definindo e atribuindo direitos dentro de sua própria lógica e, de 

outro, ressalvando e reconhecendo direitos próprios, internos dessas 

sociedades, porém de forma limitada e inadequada por não levar em conta a 

diversidade das sociedades indígenas dominadas e por só ressalvar e 

reconhecer fragmentos dos direitos das sociedades indígenas, na medida em 

que estão previstos nas suas próprias normas escritas. (BARBOSA, 2001, p. 

19) 
10

. 

 

Essas informações, embora não sejam nenhuma grande novidade, tornam-se relevantes 

à medida que refletimos sobre duas perguntas: Qual é o corpo jurídico que deve incidir sobre 

à sociedade brasileira: as leis positivadas no ordenamento do país ou as normas de um certo 

grupo indígena? Ora essa, a resposta parece muito óbvia nesse caso é claro que a legitimidade 
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só pode ser da norma Estatal brasileira, afinal que sentido teria aplicar uma norma indígena a 

um sujeito não-indígena. Mas e quanto à recíproca: Por que para as sociedades indígenas as 

normas a serem aplicadas são as que prevalecem para os não indígenas? Fernando da Costa 

Tourinho Neto, nos responde essa pergunta de uma forma interessante: 

Pode ser o índio punido segundo a nossa legislação penal? Se a infração é 

cometida nas cercanias das tribos, não, uma vez que o Estatuto do Índio, art. 

57, permite a “aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições 

próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde 

que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a 

pena de morte”. 

Se o crime, no entanto é aplicado fora das reservas indígenas, em território 

do branco, a legislação aplicável é a do branco. Observe-se que o art. 56 do 

Estatuto do Índio determina que a pena a ser aplicada ao índio seja atenuada 

e, na sua aplicação, o juiz atenda também ao grau de integração do silvícola; 

e que as penas, reclusão ou detenção sejam cumpridas, sempre que possível, 

“em regime de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de 

assistência aos índios mais próximo da habitação do condenado. 

(TOURINHO NETO, 2000, p.222-223) 
11

. 

 

Esse posicionamento de Tourinho Neto é polêmico, pois bate de frente com a noção de 

soberania e unicidade do sistema jurídico, sendo um grande campo de debates dentro do meio 

acadêmico. Há no Brasil um curioso caso, trata-se da Ação Penal n° 920001334-1, da Justiça 

Federal de Roraima, na qual a Justiça brasileira considerou que a aplicação de pena pela 

comunidade Macuxi ao índio Basílio Alves Salomão pela prática de homicídio, o isentava de 

pena pelo Direito estatal (LIBARDI, 2008, p.1) 
12

. Entretanto esse exemplo não é regra, e sim 

uma exceção já que desde o colonialismo a sociedade brasileira reluta em permitir que se 

apliquem aos índios as suas próprias normas, estando essas sociedades tradicionais 

subordinadas às nossas leis em detrimento das suas próprias. Sobre o assunto, muito bem 

observa Antônio Carlos Wolkmer: 

Em síntese, o delineamento dos parâmetros constitutivos da legalidade 

colonial brasileira, que negou e excluiu radicalmente o pluralismo jurídico 

nativo (justiça comunitária indígena e africana) reproduziria um arcabouço 

normativo, legitimado pela elite dirigente e por operadores jurisdicionais a 

serviço dos interesses da Metrópole e que moldou toda uma existência 

institucional em cima de institutos, legislações e ideias e princípios de 

tradição centralizadora e formalista. Tendo consciência desse processo, há de 

se ver na etapa seguinte, como tais valores priorizados relacionaram-se e 

integraram-se ao projeto doutrinário do liberalismo pátrio. E mais: como as 

especificidades dessa relação alcançaram ressonância nos horizontes da 

produção do saber jurídico, na atuação dos atores centrais e na vigência da 

legislação oficial aplicada. (WOLKMER, 2008, p. 89) 
13

. 

 

Após essas explanações, forma-se um grande ponto de interrogação em nosso 

trabalho: Qual a legitimidade das normas jurídicas brasileiras perante as sociedades 
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tradicionais? Talvez esse seja o ponto mais ousado desse tópico, já que é o cerne da grande 

„problemática sobre direito indígena‟. Por ser profundo conhecedor do assunto não só do 

ponto de vista teórico como também dos reflexos práticos, novamente tomaremos as lições de 

Marco Antônio Barbosa a fim de esclarecer o referido questionamento: 

A legitimidade das normas jurídicas do Direito estatal brasileiro, para as 

sociedades indígenas, está condicionada à sua capacidade de garantir o que 

estas sociedades entendem como seus direitos. Isto quer dizer: para a 

sociedade indígena e seus indivíduos, a lei do Estado Brasileiro só é legítima 

quando prevê e aplica convenientemente aquilo que a sociedade indígena 

concebe e admite como Direito. Neste caso, embora unilateral por não ter 

contado com a participação no seu processo político de elaboração, dos 

afetados, a lei provavelmente passará a ser aceita pelas sociedades indígenas 

e seus indivíduos. Fora dessa hipótese, ela será ilegítima pela falta de 

participação, pelo menos teórica, dos sujeitos de direito na sua elaboração e 

execução. 

Quanto à legitimidade das normas jurídicas das sociedades indígenas, como 

são, via de regra, restritas ao seu próprio espaço territorial, político e social, 

elas serão sempre legítimas para os afetados, por terem sido criadas e 

aplicadas por eles próprios. Tal legitimidade só será questionada quando sua 

aplicação incidir sobre sujeitos oriundos de outras sociedades, pelos mesmos 

motivos óbvios. (BARBOSA, 2001, p.20). 

 

Apesar de particularmente não sentir simpatia pela expressão “problema” para se 

referir ao pluralismo jurídico existente, é preciso admitir que o tema em questão torna-se fonte 

de tensões e impasses, e o judiciário serve de palco para a maioria desses conflitos. Apesar 

dos esforços e progressos em direção a luta pelos direitos indígenas, é evidente o abismo 

existente entre a argumentação teórica e a aplicação no plano prático, que nesse trabalho será 

estudado em face da legislação pertinente e seu emprego nos Tribunais. 

 

3. Quais são as regras que fizemos para os indígenas? 

Como bem se sabe, o Brasil foi invadido ao invés de descoberto, e como conseqüência 

a política colonialista adotada demonstrou o forte propósito de dominação através de uma 

integração forçada. Assim os nativos eram coagidos a se integrar. Nas palavras de Souza 

Filho (2003, p. 77) 
14

: “Ao índio sobrou como direito a possibilidade de integração como 

indivíduo, como cidadão, ou juridicamente falando, como sujeito individual de direitos. Se ele 

ganhava direitos individuais, perdia o direito de ser povo”. 

 Esse ideal ainda estava presente no Estatuto do Índio, Lei n° 6.001 de 1973: “Art. 1º. 

Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com 

o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à 
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comunhão nacional” (PLANALTO, 2010) 
15

. Acontece que com o decorrer dos anos a tarefa 

de preservar uma cultura tentando ao mesmo tempo integrá-la a outra cultura revelou-se nada 

harmônica e, por certo, inviável, uma vez que tanto não se deixa de ser indígena quanto não se 

deixa de ter identidade
16

.  Neste sentido, se, por um lado, esse documento trazia algumas 

garantias aos povos indígenas, por outro lado, deixava bem claro o seu intuito, pois a intenção 

era que os índios perdessem a sua identidade cultural para que em troca recebessem sua 

cidadania, eliminando dessa forma o grande problema da “diversidade cultural”. 

Graças à intensa mobilização política dos povos indígenas no Brasil durante o 

processo constituinte, a Carta Magna de 1988 dedicou um capítulo à proteção dos direitos 

indígenas. Finalmente, o paradigma de integração do índio deixa de ser uma previsão legal e 

em seu lugar é assegurado o direito à diversidade cultural. Isto é o que se interpreta do 

seguinte artigo dessa Carta Política: “Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens.” (PLANALTO A, 2010) 
17

.  

Portanto, é óbvio que em face da Constituição de 1988, o artigo 1° do Estatuto do 

Índio (Lei 6001/1973), acima transcrito, perde o seu significado. Outro dispositivo do mesmo 

estatuto, cuja acepção é incompatível com o texto constitucional é o artigo 4º que dispõe 

sobre os critérios de classificação dos indígenas em: “isolados”, “integrados” e “em vias de 

integração”. A própria expressão em “vias de integração” indica o quanto o teor da redação 

dessa lei é „etnocêntrico‟, pois prevê uma categoria de índios, que muito embora não estejam 

integrados, ainda irão se „converter‟ e perceber que o „caminho‟ para uma vida melhor é 

integrando-se à sociedade ocidental. Essa classificação é de uma pretensão ímpar, já que o 

indígena em “vias de integração” seria aquele que está no meio do “caminho” e por alguns 

motivos o legislador deduz que são grandes as probabilidades dele se tornar integrado. Tanto 

é que nem se quer existe a hipótese „em vias de isolamento‟. 

 Desde o momento que a Carta Política liberta-se do intuito integracionista, não há 

porque fazer diferenciações entre os indígenas tomando como parâmetro a nossa civilização. 

Não há mais índio integrado, pois não deve haver projetos de integração. Da mesma forma 

que um japonês não deixa de ser oriental pelo fato de morar no Brasil, trabalhar em uma 

fábrica, ou votar nas eleições, um índio não deixa de ser índio porque se incorporou à 

comunhão nacional. O que nós temos nesse país são sociedades indígenas em diferentes graus 

de contato com a sociedade brasileira, e, então, estão passíveis de significar de forma 
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diferente suas maneiras de agir, pensar e sentir. Conforme Laraia (2004, p.101) cada sistema 

cultural está sempre em mudança. Como o conceito de cultura não é estático, mas dinâmico, 

em hipótese alguma o fato de terem sofrido modificações deve servir de pretexto para retirar 

dos indígenas sua identidade cultural. Queremos com isso afirmar o mesmo que Tourinho 

Neto: 

Tenha-se que nos dias atuais, não mais se entende que o índio deva assimilar 

a cultura do branco, ou, como dizia, deva ser civilizado, aculturado. A 

aculturação compulsória é segundo alguns, uma forma de etnocídio – 

destruição de uma cultura. Cada sociedade tem seu valor, sua cultura. Há 

mudanças nas culturas com o passar dos anos. A dos índios também muda e 

nem por isso se pode dizer que deixaram de ser índios. Quando perdem a 

consciência de seu passado, de seu vínculo histórico com as sociedades pré-

coloniais, pré-colombianas é que ficam descaracterizados como indígenas. 

(TOURINHO NETO, 2000, p.193). 

 

 A mesma Constituição é inovadora também quando promove em seu artigo 232 que 

“os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em 

defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 

processo” (PLANALTO A, 2010)
18

. Até então o índio era considerado relativamente incapaz, 

e deveria ser tutelado, a partir de 1988 é reconhecida a sua capacidade processual. Aqui, 

fazemos outro esclarecimento, o índio nunca foi mentalmente um ser inferior, mas sim 

inferiorizado e incompreendido pelo fato de pertencer a uma cultura diversa. Marcelo 

Beckhausen discute esse apontamento: 

A tutela na forma como concebida pelo Código Civil e pelo Estatuto do 

índio, não existe mais. E incapacidade existiu sim. Os brancos ocidentais 

nunca tiveram capacidade para entender a diferença cultural existente. Os 

indígenas sempre foram avaliados, por serem diferentes, como pessoas sem 

potencial para se desenvolver nos moldes da civilização ocidental. 

Infelizmente perduram até hoje a análise caricatural que se faz dos índios. Os 

nossos Tribunais, infelizmente, são provas documentais de tal incapacidade. 

(BECKHAUSEN, 2009, p. 2) 
19

. 

 

Se no âmbito nacional temos na Constituição de 1988 um importante avanço na defesa 

de direitos de povos indígenas, no campo internacional de direitos humanos temos a 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Assim em 1989, a OIT 

considerando as mudanças verificadas na situação dos povos indígenas e tribais desde 1957 e 

reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas próprias instituições e 

formas de vida, adotou a Convenção 169, a fim de revisar as orientações anteriores. Não mais 

se verifica a lógica da integração, mas certa tentativa de respeito à integridade de valores, 

práticas e instituições desses povos. (PEIXOTO, 2008, p. 255) 
20

. Para reforçar essa idéia, 

temos abaixo um fragmento da Convenção: 
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Artigo 8
o
  

        1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser 

levados na devida consideração seus costumes ou seu direito 

consuetudinário.  

        2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e 

instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos 

fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos 

humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, 

deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que 

possam surgir na aplicação deste princípio.  

        3. A aplicação dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não deverá impedir que 

os membros desses povos exerçam os direitos reconhecidos para todos os 

cidadãos do país e assumam as obrigações correspondentes. (ANDHEP, 

2010) 
21

. 

 

Como foi observado, tanto a Convenção 169 como a Constituição de 1988 convergem 

para a revogação tácita de parte do Estatuto do Índio, entretanto não dele todo. Algumas 

partes do Estatuto ainda estão em vigor e devem ser interpretadas sob a luz desses dois 

documentos. Sublinhamos os artigos 56, parágrafo único e 57 (PLANALTO, 2010
22

) como 

exemplos de dispositivos que não perderam sua validade: 

 Art. 56. Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão 

cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de 

funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da 

habitação do condenado.  

 Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as 

instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus 

membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em 

qualquer caso a pena de morte.  

 

Na verdade, apesar de estarem vigorando, estas determinações quase sempre são 

negadas aos réus indígenas, sobretudo em se tratando de crimes hediondos, que 

frequentemente são submetidos às sanções previstas na legislação penal brasileira, e cumprem 

as mesmas em estabelecimentos penais comuns. Uma boa demonstração disso é o estado de 

Mato Grosso do Sul onde se verifica o maior número de índios encarcerados no país. De 

acordo com notícia do site Consultor Jurídico (2009) 
23

, em abril deste ano, os presídios 

abrigavam 148 indígenas, segundo levantamento da Agência Estadual de Administração do 

Sistema Penitenciário (Agepen).  

 

4. Quem deve julgar o ‘índio fora da lei’? 

O “índio fora da lei”, mencionado neste trabalho, é aquele que se desviou da norma 

penal da sociedade brasileira e não de sua sociedade tribal, e é justamente por isso que recebe 

tal rótulo. Desse ponto de vista, segundo Howard Becker (2008, p. 22), o desvio não é uma 
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qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma conseqüência da aplicação por outros de 

regras e sanções a um “infrator”. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com 

sucesso; o comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal. Becker 

apresenta um elemento interessante para se compreender o desvio: 

Observa-se com facilidade que diferentes grupos consideram diferentes 

coisas desviantes. Isso deveria nos alertar para a possibilidade de que a 

pessoa que faz o julgamento de desvio e o processo pelo qual se chega ao 

julgamento e a situação em que ele é feito possam todos estar intimamente 

envolvidos no fenômeno. À medida que supões que atos infratores de regras 

são inerentemente desviantes, e assim deixam de prestar atenção a situações 

e processos de julgamento, a visão de senso comum sobre o desvio e as 

teorias científicas que partem de suas premissas podem deixar de lado uma 

variável importante. (BECKER, 2008, p.17). 

 

Buscando incluir essa variável em nosso estudo, fizemos uma inicial pesquisa na 

jurisprudência dos sites do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), e logo notamos que quando o assunto é indígenas envolvidos em crimes, seus 

resultados a princípio não apresentam pontos de toque entre si. Muito embora, sejam 

classificadas como jurisprudência. Isso porque há uma vasta discussão sobre, por exemplo, de 

quem seria a competência para julgar tais processos: Justiça Comum ou Justiça Federal?  

Em virtude da Súmula 140 o STJ tem entendido que “compete à Justiça Comum 

Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima” (STJ, 2010) 

24
 e na contramão existe o artigo 109, inciso IX da Constituição Federal (PLANALTO A, 

2010
25

) que determina ser competência dos juízes federais processar e julgar a disputa sobre 

direitos indígenas. 

É nítido nos julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal o posicionamento de 

que só compete à esfera federal julgar questões diretamente ligadas à cultura, à comunidade 

indígena, ou ao interesse da União, não bastando que o crime seja imputado à indígena, nem 

que este seja vítima, e tampouco que ocorra dentro da reserva
26

. Na prática se percebe que 

quase sempre o STF limita-se a julgar tão somente “disputas de terras”, deixando a cargo da 

Justiça Comum o julgamento de crimes cujo pano de fundo não é esse explicitamente.  

Entretanto, constitui um fato interessante notar que há jurisprudências mais antigas, 

considerando competente o juízo federal
27

, mesmo em processos criminais sem aparente 

vínculo com a questão de terras. A dúvida embaralha até mesmo os juízes de primeiro grau, 

como ocorreu na comarca de Dourados, onde tanto o juiz de direito como o juiz federal da 

vara criminal se consideraram incompetentes para julgar crime de homicídio praticado por um 

indígena, resultando no conflito de competência nº43.328 – MS no STJ
28

. Nem é preciso falar 
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que essa confusão só tende a prejudicar o próprio indígena, que como se não bastasse estar 

subordinado às instituições alheias a sua cultura, ainda se depara com o despreparo e até 

mesmo descaso das mesmas. 

 

5. Como o ‘índio fora da lei’ tem sido julgado pelos nossos Tribunais? 

Apesar de, por questões metodológicas termos ao longo desse texto nos referido ao 

índio de maneira geral como uma classe singular e homogênea, é verdade que não há apenas 

uma sociedade de indígenas, assim como nem todos os membros de uma sociedade possuem a 

mesma percepção e conhecimento a respeito da nossa sociedade. Pela pertinência nos 

referiremos às palavras de Dallari, proferidas em 1990 no debate promovido pela Comissão 

Pró-Índio, e registradas por Solange Rita Marczynskyws: 

...os índios brasileiros estão em diferentes estágios em relação ao 

conhecimento dos hábitos da sociedade nacional. Como exemplo, há 

índios com cursos universitários e índios que sequer falam o 

português. Existem índios que estão no meio do caminho. São 

situações diferenciadas e que merecem ser consideradas 

distintamente...o índio é mentalmente normal, o que ele tem é cultura 

diferente, e por vezes não entende o significado de determinada regra, 

como um estrangeiro pode também não entender... (MARCZYNSKY, 

p.44) 
29

. 
  

Como já se deve ter notado o fato do réu ser um indígena nem sempre implicará 

diretamente em desconhecimento total das regras da sociedade brasileira. De igual modo o 

fato de um indígena ter adotado alguns de nossos hábitos e costumes, não confere perda de 

sua identidade como indígena. E além do mais não se trata apenas dele conhecer a regras 

brasileiras como também conseguir se portar de acordo com elas no momento do fato. Todas 

essas considerações nos revelam que fazer uma boa análise do grau de imputabilidade 

indígena é algo realmente difícil e fundamental. 

Embora nos pareça plausível que as tribos indígenas exerçam sobre seus membros as 

suas próprias sanções penais desde que em compatibilidade com os direitos e garantias 

fundamentais da pessoa humana, há de se levar em conta que nossa sociedade tomou para si o 

papel de julgar os índios desviantes, e é isso que faz na maioria dos casos. Mas de que forma 

nossos magistrados e desembargadores têm definido isso? A título de ilustração anexamos 

abaixo um trecho do acórdão referente ao habeas corpus nº 88.853-MS impetrado no STJ: 

 Se os elementos dos autos são suficientes para afastar quaisquer dúvidas a 

respeito da inimputabilidade do paciente, tais como a fluência na língua 

portuguesa, certo grau de escolaridade, habilidade para conduzir motocicleta 

e desenvoltura para a prática criminosa, como a participação em reuniões de 
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traficantes, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente da falta 

de laudo antropológico.
30

 

 

Como se vê nossos magistrados simplificam a análise de imputabilidade indígena 

como se ela fosse algo relativamente fácil, enquanto na verdade não é. Com uma leitura 

inicial do conjunto de jurisprudências dessa Corte verificamos que a relação índio e 

motocicleta representa, por exemplo, para esses profissionais o melhor teste antropológico
31

, 

sendo em virtude disso uma argumentação muito utilizada para dispensar a perícia de um 

antropólogo. Através de uma lógica equivocada esse Tribunal conclui que a dificuldade de 

compreender uma cultura diversa é exatamente a mesma de conseguir se equilibrar em uma 

moto, ou seja, se o índio anda de moto logo compreende absolutamente tudo da cultura 

ocidental. Isso é um absurdo, ofende não só o texto constitucional, e convenções 

internacionais, como também a existência de outros saberes indispensáveis à seara jurídica. 

As palavras abaixo são de Roberto Lemos dos Santos Filho, juiz federal da 1ª Vara de Bauru:  

Diante do contido no art. 231 da Constituição e das previsões da Convenção 

169 da OIT, a imputabilidade dos índios deve ser analisada pelo juiz da 

causa que, com auxílio de profissionais habilitados (antropólogos, 

sociólogos e psicólogos), com observância ao preconizado pelo art. 12, 

segunda parte, da Convenção 169 da OIT, deverá perquirir se o índio 

apontado como autor da conduta tipificada como crime, de acordo com a sua 

cultura, com os seus costumes, possuía condições de ao tempo do fato 

compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. (SANTOS FILHO, 2006) 
32

. 

 

  No Estado do Mato Grosso do Sul, onde está focada nossa pesquisa, foi realizado um 

estudo do Centro de Trabalho Indigenista (CTI) em parceria com a Universidade Católica 

Dom Bosco (UCDB) resultando em 2008 no relatório “Situação dos detentos indígenas no 

Estado de Mato Grosso do Sul” 
33

. Segundo esse relatório em apenas 12% dos casos há 

solicitação de perícia antropológica. Não se pretende criticar nossos magistrados e 

desembargadores, mas sim a partir de uma pesquisa ainda em fase primária apontar para a 

complexidade e importância de tal análise que não pode continuar sendo feita sem diálogo 

com outros saberes que amparam as Convenções Internacionais de Direitos Humanos 

recepcionadas pelo nosso texto constitucional.  

Procuramos colocar a questão da criminalidade indígena em uma ótica menos 

etnocêntrica, trazendo considerações históricas, antropológicas e criminológicas que 

importantes são para uma abordagem inicial desse tema. Enfatizamos a utilidade da perícia 

antropológica por termos convicção de ser ela mais precisa que os atuais critérios de 

integração utilizados. Há ainda muitos outros assuntos que carecem de um olhar aprofundado 
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e em virtude do tempo não puderam ser debatidos aqui. São eles, por exemplo, a necessidade 

de intérpretes, que atualmente são prescindíveis quando o indígena fala português, o que a 

nosso ver merece mais atenção já que o indígena mesmo sendo falante de nossa língua pode 

ter grandes dificuldades de se situar em relação às diferentes significações de termos não 

pertencentes à sua língua materna, e, por conseguinte, de formular seus pensamentos e 

expressá-los em uma língua outra que muito embora fale, enfatizamos, não seja sua língua 

materna. Poderíamos também repensar a composição do tribunal no júri, incluindo indígenas 

no seu corpo, já que a idéia é o réu ser julgado pelos seus pares na sociedade.  

Enfim há muitas discussões que o diálogo do direito com outras ciências nos permitem 

incitar no campo da aplicação do Direito Penal. Nossa pesquisa tem a intenção de avaliar a 

estigmatização dos indígenas em nossa sociedade, e a construção que fizemos da sua 

identidade, bem como se ela pode influenciar nas decisões tomadas em processos criminais 

indígenas. A começar em processos cujos laudos antropológicos são requeridos, e sob 

diversos argumentos, ora refutados, ora aceitos. Trata-se, em suma, de compreender as 

diferentes significações atribuídas aos indígenas nos referidos processos criminais.    
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