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RESUMO: A pesquisa objetivou analisar a importância da preservação da cultura indígena, 
bem como, verificar se seus direitos estão sendo atendidos e respeitados. O município de Nova 
Laranjeira, divisa com Espigão Alto, no Paraná, foi o lócus de investigação por ser a maior 
aldeia da região com área de dezenove mil hectares de propriedade de terra e a maior 
população indígena do Paraná, com aproximadamente, três mil habitantes. O instrumento de 
pesquisa foi um questionário aplicado a dez índios, entre eles caciques, líderes e leigos da 
aldeia. Constatou-se que os direitos dos indígenas são negados, seja pela população local, 
inclusive por parte do governo. A cultura não está sendo preservada, assim como a floresta e 
rios. A poluição das águas e do solo é crescente com uso de agrotóxicos nas lavouras. A 
pobreza e a miséria são visíveis. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Direito indígena; Cultura; Novos direitos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa procura compreender a tutela do estado para com os 

povos indígenas e como o direito do silvícola está sendo assegurado, em 

especial, quanto a proteção e preservação da cultura dos nativos.  

Historicamente os índios garantiam sua sobrevivência pela caça e pesca 

fato este alterado diante do processo de aculturação e “civilizador” pelo qual 

passam. A afirmativa está amparada no fato de que as diferenças sociais, 

econômicas e culturais estão presente nas aldeias, pois, os índios exploram 

economicamente a terra produzindo seus alimentos, comercializando o 

excedente, bem como, sua produção artesanal.  

Atualmente, os índios vivem e convivem com o direito pátrio, exceto 

quando se refere aos delitos cometidos pelos membros da tribo que passam a 

ser julgados pelas regras penais internas. Neste contexto, o pressuposto de 

que a tutela indígena é de responsabilidade do estado o direito deve ser 

assegurado e o estado deve olhar para estes povos com maior atenção 

visando assegurar a continuidade da cultura silvícola.  

 

2 OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa tem por objetivo: 



a) Estudar formação e efetivação dos direitos dos povos indígenas. 

b) Verificar como o direito indígena é aplicado na aldeia e a responsabilidade 

do estado na efetivação dos direitos. 

c) Investigar a preservação da cultura indígena no atual cenário capitalista em 

que o índio está se inserindo.  

 

3 METODOLOGIA 

 A pesquisa realizada foi do tipo bibliográfico, com estudo de caso, 

através do qual foi feito um questionário composto por questões abertas e 

fechadas aplicadas a dez índios no dia 30 de dezembro de 2013.  

 A amostra foi composta por índios que vivem na reserva indígena de  

Rio das Cobras, no município de Nova Laranjeira, Paraná. Os pesquisados 

foram selecionados de forma, de forma aleatória,  entre os quais líderes, 

professores e alguns membros da comunidade, sendo estes identificados com 

letras do alfabeto, preservando sua identidade. 

 

4 A EXPLORAÇÃO HISTÓRICA INDÍGENA  

 

 A exploração e apropriação dos territórios indígenas acompanhou o 

processo de colonização, desde o século XVI, com a chegada do europeu. 

Além da exploração econômica da terra, os portugueses desagregaram o índio 

de seu espaço, disseminaram os povos e destruíram sua cultura original. Pois, 

segundo  FAORO (2001, p. 95): “[...] Não cabia, diante de tal realidade, o 

espírito evangelizador, só possível entre povos dóceis à pregação, como os 

futuros índios do Brasil. A fé e o império,[...], combinam-se, [...], com a 

devastação de ‘terras viciosas’[...]”. 

 Para o espírito capitalista do colonizador o lucro estava acima da 

preservação da cultura e do território do nativo. A desapropriação era 

necessária para colonizar, sem considerar a necessidade de sobrevivência de 

quem já detinha a propriedade mesmo sem o título de proprietário. Para 

RIBEIRO (1968, p. 40): “Os processos civilizatórios gerais correspondem às 

seqüência (sic) evolutivas genéricas, em que vemos difundir-se os efeitos de 

um surto de inovações culturais como um movimento de dinamização da vida 



de diversos povos [...]”. Na colonização do Brasil houve exploração para o 

enriquecimento de famílias de portugueses”. O espírito capitalista do 

colonizador foi predatório, alienando os mais fracos e lutando para dominar os 

mais fortes da economia, da política e dos direitos. No caso dos índios eles 

foram explorados e alienados, sendo alfabetizado pelos jesuítas (que 

representavam a Igreja católica), de uma forma burocrática retirando-lhes a 

cultura para incorporarem a cultura europeia, em especial a portuguesa. 

 O processo exploratório de todos contra todos e a incorporação da  

noção de que nada foi injusto, de que as noções de certo e equivocado não 

tinham espaço, bem como a ideia de onde não há poder não há lei 

representam uma parte da dominação de uns para com os demais. Nesse 

contexto, o índio foi o escolhido para ser objeto de exploração do “homem 

branco” através da devastação de suas terras e sua cultura. O direito natural 

não respeitado. ARENDT (2007, p. 35) retoma a ideia de dominação através da 

violência quando reforça que “[...] para os gregos, forçar alguém mediante 

violência, ordenar ao invés de persuadir, eram os modos pré-políticos de lidar 

com as pessoas, típicos da vida fora da polis [...]“. No entanto, ANTUNES 

(1998, p.136) destaca que: 

 
[...] o direito indígena é o conjunto de normas e procedimentos, 
internos a uma comunidade indígena, que seja capaz de regular as 
relações no âmbito desta mesma comunidade e que para sua 
constituição concorram, em maioria, os elementos típicos do modo de 
vida peculiar e característico dos próprios povos aborígenes. O direito 
indígena é o ramo do direito positivo vigente na sociedade nacional 
que tem por função regulamentar a convivência entre as sociedades 
indígenas e esta mesma sociedade nacional. O direito indigenista, 
portanto, é um direito ocidental (branco) criado para reger as relações 
dos indígenas com a sociedade envolvente. 

 

 Neste diapasão, vale ressaltar a frase de Hobbes quando diz que “o 

homem é lobo do homem”, a exploração e a dominação de um sobre o outro 

está enraizada na história humana. A exploração e apropriação de um sobre o 

outro acontece como se fosse algo natural para a continuidade da espécie 

humana. No caso dos direitos indígenas o colonizador não se preocupou em 

respeitá-los e não considerou o direito natural dos verdadeiros donos da terra 

“o silvícola”.   

 A exploração continua nas terras indígenas como é o caso dos 

Yanomamis que foram símbolo do sofrimento e da exploração pois, a morte 



chegou àquela comunidade através de doenças levadas pelos garimpeiros ou 

pelo fuzilamento realizado pelos garimpeiros ou por seus prepostos. As terras 

dos Yanomamis situadas na região montanhosa e de floresta no extremo norte 

do Brasil, no atual Estado de Roraima, fronteira com a Venezuela continua 

sendo alvo do espírito capitalista e do desrespeito pelo direito à terra dos 

nativos. O povo Yanomami, tradicionalmente, é o detentor de uma área 

equivalente a 9 milhões de hectares que estão sendo explorados por 

agropecuaristas, os quais não consideram a cultura e o direito de propriedade 

dos índios (ANTUNES, 1998, p. 153-154). A destruição causada não será 

restituída, bem como seus bens naturais e suas culturas foram perdidos e 

esquecidos pela humanidade. 

 A preocupação mercantil em competir e destruir a natureza, as origens e 

culturas não vão ser reconstruídas facilmente. Segundo ARENDT (2007, p. 56) 

[...] “a sociedade é a forma na qual o fato da dependência mútua em prol da 

subsistência, e de nada mais, adquire importância pública, e na qual as 

atividades que dizem respeito à mera sobrevivência são admitidas em praça 

pública”.  

 Raros espaços destinados às aldeias ainda não tiveram contato com o 

processo colonizador e continuam intactas como a tribo da Amazônia 

localizada em 2008 através de fotos em aviões. Essa tribo corre risco e o 

contato com a civilização pode ser a extinção dos índios selvagens da 

Amazônia, como a maioria das aldeias que sofreram o processo civilizatório e a 

cultura foi esquecida. Acredita-se que a cultura e o território dos povos 

indígenas devem ser preservados por lei, pois enquanto ser humano possuem 

dignidade devendo ter seus direitos atendidos mesmo, quando desconhecem a 

existência do direito positivado.  

A existência de aldeias no Brasil, que ainda não tiveram contatos com a 

civilização capitalista, precisam ser identificadas e mantidas sem a exploração 

do territórios e de sua cultura. Para RIBEIRO (1968, p. 213) “os movimentos 

cruciais desta evolução sociocultural foram provocados pelas duas últimas 

revoluções tecnológicas - a Mercantil e a Industrial- que desencadearam os 

primeiros processos civilizatórios de âmbito mundial. [...]”. A evolução 

colonizadora e a exploração da floresta, a partir da Revolução Industrial, foi 

intensificada mas segundo SOUZA FILHO (1999, p. 146.): 



 

 

É necessária acrescentar que hoje as terras indígenas são bolsões 
de preservação ambiental não só na Amazônia. Basta olhar o mapa 
da floresta da Amazônia e se nota a degradação dos entornos das 
terras indígenas, muitas vezes com sérios problemas para os índios 
que têm suas nascentes de água fora da área reconhecida. O parque 
Indígena do Xingué um dos mais gritantes exemplos. No Paraná, a 
reserva Indígena de Mangueirinha é a mais importante reserva de 
araucária do mundo e há uma ação judicial para desconstituí-la como 
terra indígena proposta por interesses madeireiros. Tanto o Xingu 
como Mangueirinha estariam já devastados não fossem terras 
indígenas. 

 

 As terras e reservas indígenas possuem proteção legal e não podem ser 

devastadas e nem ocupadas pelos agropecuaristas ou madeireiros porém, 

sabe-se que exploração econômica está acontecendo em todos os locais, 

inclusive na mata e nos mananciais, cujo objetivo maior é o lucro e não a 

preservação. Somente a consciência humana e o respeito às leis podem 

impedir a devastação da cultura indígena. 

 O poder político não consegue assegurar a proteção das áreas 

indígenas, tornando-se um ponto extremamente difícil de reversão se continuar 

a expansão capitalista sobre o território indígena e o desrespeito dos direitos 

naturais desses povos. Para Bobbio (2004, p. IX) “[...] os direitos humanos não 

são um dado da natureza ao modo do jusnaturalismo. São um construído 

jurídico historicamente voltado para o aprimoramento político da convivência 

coletiva. [...]”. Portanto os direitos dos indígenas são negados, seja pela não 

eficácia seja pelo aprimoramento de demais direitos. Salienta Bobbio (2004, p. 

131): “o alfa e o ômega da teoria política é o problema do poder: como o poder 

adquirido, como é conservado e perdido, como é exercido, como é defendido e 

como é possível defender-se contra ele. [...].”  

 A cultura indígena deveria ser preservada mantendo os índios em suas 

reservas florestais, pois seu habitat natural foi a floresta. Em suas terras podem 

manter suas atividades livres e trabalhando para sobreviver, e não para ser 

explorado fisicamente ou mentalmente como acontece. A lei  nº 6.001, de 19 

de dezembro de 1973 no Art. 27 defende que: “Reserva Indígena é uma área 

destinada a servir de habitat a grupos indígenas, com os meios suficientes à 

sua subsistência”. Arendt (200, p. 68) reforça que: 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.001-1973?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.001-1973?OpenDocument


[...] Para o indivíduo, viver uma vida inteiramente privada significa, 
acima de tudo, ser destituído de coisas essenciais à vida 
verdadeiramente humana: ser privado da realidade que advém do 
fato de ligar-se e separar-se deles mediante um mundo comum de 
coisas, e privado da possibilidade de realizar algo mais permanente 
que a própria vida. A privação da privatividade reside na ausência de 
outros; para estes, o homem privado não se dá a conhecer, e 
portanto é como existisse. O que quer que ele faça permanece sem 
importância ou conseqüência para outros, e que tem importância para 
ele é desprovido de interesse para os outros. 
 

 O entendimento exposto foi confirmado em julgamentos posteriores de 

conflitos que versavam sobre a aplicabilidade específica de negação de direitos 

indígenas. Este caso do julgamento do crime ambiental n° 0001406-

66.2007.4.01.4100 e de ACR 2007.41.00.001406-1 / RO; apelação criminal, 

publicado em 20/09/2013 e-DJF1 P. 310, cujo relator do acórdão, 

Desembargadora Federal Monica Sifuentes, deixou consignado que: 

 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 39 DA 
LEI 9.605/1998. DESMARTAR NO ENTORNO DA RESERVA 
INDÍGENA KARIPUNAS. ART. 3º, § 2º, DA LEI 4.771/1965. ÁREA 
DE PRESERVAÇAO PERMANENTE. ART. 2º, XVIII, DA LEI 
9.995/2000. ZONA DE AMORTECIMENTO. ART.50-A, § 1º, DA LEI 
9.605/1998. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. 
DOLO. COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO.  
1. Nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei 4.771/1965, as reservas 
indígenas também são consideradas áreas de preservação 
permanente. Em razão disso, enquadram-se nas disposições 
contidas na Lei 9.995/2000, que instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza.  
2. De acordo com o art. 2º, XVIII, da Lei 9.995/2000, as zonas de 
amortecimento consistem no entorno de áreas de preservação 
permanente, e sofrem limitações legais com o objetivo de proteger as 
referidas regiões, nas quais se incluem as reservas indígenas. 
Precedente da Turma.  
3. A excludente de ilicitude prevista pelo § 1º do art. 50-A da Lei 
9.605/1998 aplica-se aos casos em que o dano é praticado em terras 
de domínio público ou devolutas e não às situações em que o 
desmatamento ocorreu em área de entorno de reserva indígena, 
considerada região de preservação permanente.  
4. Materialidade, autoria e dolo comprovados.  
5. Dosimetria da pena em conformidade com os arts. 59 e 68 do CP.  
6. Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, na 
forma do art. 7º da Lei 9.605/1998 c/c o art. 44, § 2º, do CP.  
7. Apelação desprovida. Disponível em www.trf1.gov.br. Acesso em 
20 de ago. 2014. 

 

 Na ocasião constata-se que foi negado o direito dos indígenas, dizendo 

que não há violação do direito adquirido. Portanto percebe-se que até na 

jurisprudência há negação de direitos, ou seja, poucos têm a equidade de 

http://www.trf1.gov.br/


constatar e relatar a desmatamento nas áreas de reservas, que servem como 

meio de subsistência dos índios. 

  

5 RESULTADO DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi realizada no município de Nova Laranjeira, Paraná, na 

aldeia dos Kaigang no dia 30 de dezembro de 2013. Foram entrevistados dez 

índios sendo que sete deles são do sexo masculino e três do sexo feminino. 

 Na aldeia Kaingang estão instalados cerca de três mil índios, maior 

população do Paraná, com setecentas famílias distribuídas em ramificações na 

aldeia. Cada uma delas possuem um cacique para liderar e impor regras 

internas, mas existe um cacique geral que comanda todos, internamente e 

externamente. Eles conservam um pouco de sua cultura como o artesanato e o 

bilingüismo (português mais a língua materna kaingang). Para entrevistado B 

“nossa cultura que procuramos manter são artesanato e o bilingüismo de 

português e língua Kaingang”. 

 A BR 277 que corta a área indígena nos municípios de Espigão Alto e 

Nova Laranjeira se tornou área de risco, levando muitos índios a óbito em 

acidentes de trânsito. As informações obtidas in loco morre cerca de um a três 

índios por mês na rodovia. 

 Os índios estão desvencilhando-se de sua cultura pois, não sobrevivem 

mais apenas da caça e da pesca mas,  de comércio, plantio, e outros trabalhos. 

Salienta A, “antigamente sobrevivíamos da caça e da pesca, agora estudamos 

para ter alimentação, fazemos lavoura, comercializamos, ou seja, fazemos 

quase tudo o que o homem civilizado faz para se alimentar”.  

  Suas terras estão sendo invadidas por grandes granjeiros e pela 

comunidade local, que para A “se os agricultores locais cuidassem e 

conservassem o meio ambiente teria bastantes peixes e não haveria poluição 

de rios”. A lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, Art.28 destaca que, 

“Parque Indígena é a área contida em terra para posse dos índios, cujo grau 

de integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos 

órgãos da União, em que se preservem as reservas de flora e fauna e as 

belezas naturais da região”. Segundo ANTUNES (1998, p.106): [...] Na forma 

do artigo 23 da Lei Fundamental, os Municípios têm competência administrativa 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.001-1973?OpenDocument


para defender o meio ambiente e combater a poluição. O artigo 30 da 

Constituição Federal atribui aos Municípios competência para legislar sobre 

assuntos de interesse local.  

 Constata-se que o município poderia conscientizar a população, 

fiscalizando e multando os infratores que não conservam e, ainda, poluem com 

venenos em lavouras perto de encostas de rios nas reservas. O estatuto do 

índio, Art.46 assegura que “0 corte de madeira nas florestas indígenas 

consideradas no regime de preservação permanente, de acordo com a letra g e 

§2º, do artigo 3º, do Código Florestal, está condicionado à existência de 

programas ou projetos, para o aproveitamento das terras respectivos na 

exploração agropecuário, na industria ou no reflorestamento”. Para KELSEN 

(2001, p. 252):”[...] Os homens devem obedecer ao Direito positivo porque e na 

medida em que a natureza o ordena; e a natureza ordena-o apenas na medida 

em que o Direito positivo se conforma ao Direito natural.” 

 Sobre o território, o índio A destaca que 

 

antigamente os nossos direitos eram respeitados, atualmente não é 
possível se dizer que existe respeito de nossos direitos, pois fomos 
para Brasília defender o direito a moradia, a saúde, a educação e a 
agricultura, porém fomos dispersos das atenções dos governantes 
recebendo somente o direito á moradia e a educação, pois já 
havíamos feito um movimento indígena na BR 277 defendendo as 

mesmas causas e nada resultou.  
 

 Constata-se na fala de A que há uma negação de direitos por parte dos 

representantes do governo, deixando a desejar a dignidade do ser humano, 

negando seus direitos fundamentais e naturais que eles sempre tiveram e 

precisam ainda ser atendidos.  

  Percebe-se que não há uma política de implementação específica de 

“desenvolvimento sustentável” que de acordo com C “A sociedade não 

respeitava simplesmente devastavam e caçavam, pois são dezenove mil 

hectares, muita terra para se cuidar. Assim os não-indígenas caçavam animais, 

e desmatavam, mas hoje respeitam um pouco devido a fiscalização dos 

policiais”. Para B que segue a mesma linha de pensamento “os não indígenas 

não respeitam, ainda devastam as árvores para vender”.  



 Percebe-se nas falas que os índios são afetados com devastação de 

suas matas que são terras da união, e que deveriam ser respeitadas pela 

sociedade, pois é um grande espaço.  

 Os indígenas da atualidade são civilizados se alimentam de produtos da 

sociedade e existe a miscigenação de etnias que de acordo com A que é um 

agente da aldeia “há miscigenação com Kaingang, guarani, chetake e com a 

civilização’’. Assim os índios mostram que estão se relacionando com brancos, 

mas por critério do cacique geral pode ser proibido o relacionamento de índios 

com a civilização com intuito e objetivo de assegurar sua etnia. 

 O entrevistado D afirma que “preservamos as terras de plantio, fazemos 

roça de toco, queimamos o suficiente para produzir e mudamos o lugar de 

plantar anualmente para a terra se fortalecer, e para índios mais carentes 

recebem uma bolsa-família para auxiliá-los na alimentação”. Essa forma de 

atividades de subsistência ainda conservada por indígenas não utiliza venenos 

em seus produtos, no qual se torna atrativo a compra desses produtos pela 

sociedade pela pureza e cuidados para o plantio. 

 Analisa-se que alguns índios já não queriam manter sua cultura, mas 

conhecer novos horizontes da sociedade, o qual atualmente é possível esse 

contato direto com a civilização. 

 Na  aldeia Kaingang é utilizado o critério de educação de bilingüismo, 

respeitando a lei e a sua cultura, lutando por mais direitos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da pesquisa é possível afirmar que há devastação da natureza e 

negação dos direitos indígenas. Houve luta e reivindicações pela implantação e 

respeito das leis, porém não melhorou as questões levantadas nos movimentos 

indígenas. Assim, constatou-se que há devastação da cultura Kaingang e está 

aumentando cada vez mais, sendo preservados somente seus artesanatos e o 

bilingüismo. Nesse povoado constata-se um alto índice de miséria e fome por 

parte financeira tornando-os fracos perante a sociedade. Na aldeia Kaingang é 

preservado o bilingüismo e na aldeia guarani estão utilizando somente o 

português, ou seja, os índios de Mangueirinha no Paraná estão perdendo suas 

culturas ancestrais.  



 Um direito consuetudinário marcante foi que na aldeia tinha penalidade 

de dois dias de retenção para quem violar algumas regras como: separação de 

corpus, embriaguês, e agressão física a esposa ou ex-esposa. Além de ser 

aplicado a lei da civilização para os demais delitos. 

 Percebe-se que há muitos índios alienados que obedecem somente o 

cacique o considerando como um protetor que rege seus direitos fielmente, 

estão no comodismo, e não querem mudar sua opinião perante seu líder.  

 Portanto, o direito indígena é negado, porém precisa que o governo 

aumente as reservas indígenas criando parque para a preservação e ocupação 

pelo silvícola. As penas para índios precisam ser mais atenuantes em 

comparação com os civilizados pois além de defender os direitos indígenas, 

defende as florestas brasileiras. 
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