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RESUMO

Em 1973 foi criado o Estatuto do Índio, que tinha como escopo político a “civilização” dos índios. Quanto às suas terras, o Estatuto as dividia em 
três categorias. Primeiro, as terras ocupadas tradicionalmente pelos índios, das quais já davam conta as Constituições brasileiras de 1967 e 1969; 
depois, a categoria das terras reservadas, que poderiam ser destinadas pela União para comunidades indígenas; por último, as terras de domínio 
dos índios, que seriam adquiridas pelos meios ordinários, tais como compra e venda e usucapião, com especial destaque a usucapião indígena. A 
partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, não só socialmente, mas também normativamente, a alteridade tem se perfilhado 
enquanto composto do direito, não mais como mero complexo de circunstâncias culturais transitórias que supunha capacidade diminuída face ao 
indígena, enquanto não integrado à comunhão nacional. A Lei 6.001/73, portanto, não pode ser interpretada sem os sustentáculos da 
Constituição Federal e instrumentos internacionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e a Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que fundam estrutura normativa com instrumentos próprios para lhe dar com a diversidade étnica, 
sobretudo com os povos indígenas. A proteção das terras indígenas passou a constar em mandamento constitucional e as suas várias categorias  
apresentam requisitos próprios e merecem ser analisadas sob os diversos aspectos normativos, aqui incluída a sua posição frente ao arranjo 
federativo firmado em 1988 pela Constituição Federal. A política federal de demarcação de terras indígenas no Brasil parece não enfrentar o 
elemento étnico do federalismo, ignorando o referencial teórico contemporâneo sobre os sistemas federais em sociedades complexas. As formas 
federais dos Estados contemporâneos ostentam razões geográficas e a necessidade de representação unitária, cultural inclusive, sem excluir 
grupos étnicos minoritários, através da repartição de competências entre o governo central e os locais, consagrada na Constituição Federal, em 
que os Estados federados participam das deliberações da União. Constituições surgidas na América do Sul, que para alguns marcam um Novo 
Constitucionalismo denominado de Latino-Americano, apresenta uma reflexão a ser feita: até que ponto a diversidade étnica deve ser levada em 
consideração para o arranjo institucional do Estado? O plurinacionalismo latino-americano parece tensionar ainda mais a autonomia 
administrativa e a autonomia política dos entes federados, exigindo maior aprofundamento teórico na dimensão sociológica do Estado federal 
contemporâneo, que abrange a diferenciação real de uma sociedade por critérios culturais, linguísticos, étnicos, nos quais se aprofunda a 
proposta teórica do comunitarismo, pressupondo, portanto, o reconhecimento de várias nações dentro de um único Estado (Estado
Plurinacional). Parece evidente a necessidade de nos debruçarmos analiticamente sobre a democracia federativa no Brasil, como ocorrera por 
outras plagas do globo, como Espanha e Canadá. O fito do presente trabalho é fomentar discussões teóricas e institucionais que buscam 
acomodar a complexa diversidade social na estrutura organizacional do estado (federal, unitário ou regional), para tanto, apresenta-se a 
diversidade étnica enquanto elemento a ser considerado na análise e compreensão do federalismo brasileiro. As diferentes conceituações 
jurídicas previstas para as áreas ocupadas por povos indígenas no Brasil, revela a necessidade premente, cada vez maior, na medida em que 
catalogar uma porção de terras no território brasileiro como sendo terras indígenas, passíveis de demarcação nos termos do artigo 231 da CR/88, 
acarreta significativas implicações jurídicas.
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