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introdução

O Brasil é um país de extensa fronteira terrestre, marcada por um fluxo 
migratório vibrante e heterogêneo. No universo dos indivíduos que atraves-
sam diuturnamente as fronteiras nacionais em direção aos Estados vizinhos, 
estão – quase “invisíveis” – os povos indígenas transfronteiriços. Diante da in-
ternacionalização dos direitos humanos e do processo de resistência indígena, 
essa mobilidade começa a adquirir contornos mais nítidos.

Durante um curto período na história brasileira1, viveu-se a esperança 
de que seria dado um importante passo rumo à superação de secular omissão 
quanto à mobilidade indígena, por meio da garantia do direito de livre circu-
lação no território ancestral no § 2º do art. 1º do Projeto de Lei de Migração2, 
dispositivo que ao final sucumbiu, ante a disputa de interesses no campo 
indigenista, por veto presidencial. 

Dessa forma, reforçou-se a necessidade de análise do direito à livre circu-
lação transfronteiriça dos povos indígenas no território ancestral e sua prote-
ção pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) e pelo Direito 
Internacional da Mobilidade Humana (DIMH). 

Como será visto, a humanização do direito internacional e a influência 
dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil, nos tempos atuais, 

1 Período entre a aprovação, em 2015, do Projeto de Lei do Senado n. 288/2013 com as alterações pro-
postas pelo Anteprojeto da Comissão de Especialistas e a sanção, com vetos, da Lei n. 13.445, de 24 
de maio de 2017, que institui a Lei de Migração. BRASIL. Ministério da Justiça. Anteprojeto de Lei de 
Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. Brasília: Fundação Friedrich Ebert, 2014. 
Disponível em: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/10947.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2017. A 
Comissão de Especialistas foi constituída pelo Ministério da Justiça por meio da Portaria n. 2.162, de 29 
de maio de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 31 de maio de 2013. Disponível em: <http://
pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=72&data=31/05/2013>. Acesso 
em: 21 nov. 2017.

2 PLS 288/2013, art. 1º, “§2º São plenamente garantidos os direitos originários dos povos indígenas e das 
populações tradicionais, em especial o direito à livre circulação em terras tradicionalmente ocupadas.” 
Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4000745&disposition=inline>. 
Último acesso em: 21 nov. 2013.
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têm conferido nova leitura aos direitos da pessoa humana e, por consequência, 
têm trazido à tona a preocupação com o exercício de direitos pelos migrantes. 
No contexto das novas discussões migratórias, é preciso investigar a proteção 
conferida à mobilidade indígena, tendo em vista a ausência de tratado interna-
cional específico e as peculiaridades de seu fenômeno migratório, sobretudo 
pelo sentimento de pertencimento ao território, que integra a identidade cole-
tiva e exige abordagem e tratamento jurídico diversos.

A migração indígena é um processo multifacetado, que pode ocorrer de 
diversas formas, tanto localmente, entre as zonas urbana e rural, quanto inter-
nacionalmente, além das fronteiras estatais. No tocante à migração internacio-
nal indígena, tem-se apontado, por sua vez, diversas categorias de migração, 
entre as quais se inclui a mobilidade indígena no território ancestral, objeto de 
enfoque do presente livro. Nesse recorte, busca-se analisar quais fundamentos 
amparam a proteção internacional do direito à livre circulação no âmbito das 
fronteiras étnicas, apesar das restrições localistas impostas pelos Estados. 

Acerca da metodologia empregada no presente trabalho, utiliza-se o mé-
todo dedutivo para examinar, a partir da doutrina, dos elementos normativos, 
dos costumes e da jurisprudência, o direito de livre de circulação dos povos 
indígenas. De forma associada, como método específico das ciências sociais3, 
também foram empregados o método histórico e comparativo, por meio da 
investigação das relações históricas de poder, da trajetória do constituciona-
lismo latino-americano e da comparação de medidas adotadas. Além disso, o 
estudo das ciências humanas em sua moderna perspectiva se orienta por uma 
abordagem multidisciplinar, que possibilita uma maior compreensão do pro-
blema em seus múltiplos aspectos e a partir das diversas disciplinas das ciên-
cias humanas que se figurarem úteis. Por essa razão, também foram conferidos 
aportes de estudos antropológicos à presente pesquisa.

No Capítulo I, busca-se compreender o estado da arte da migração indí-
gena, por meio da exposição do processo histórico de violência, marginaliza-
ção e exclusão contra os indígenas no Brasil, a fim de evidenciar a situação 
de invisibilidade da qual ainda são vítimas e, ao mesmo tempo, apontar os 
embates pela afirmação de sua identidade. Ainda, objetiva-se inserir a ques-
tão do reconhecimento de direitos específicos aos indígenas no contexto do 
multiculturalismo. No intuito de compreender a normativa que ampara o 
direito de livre circulação, são analisados, na seara internacional, os ditames 
da Convenção n. 169 da OIT, da Declaração das Nações Unidas sobre Direi-
tos dos Povos Indígenas de 2007 e da Declaração Americana sobre Direitos 
dos Povos Indígenas de 2016; em seguida, analisa-se a legislação nacional e, 

3 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 106-108.
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ainda, a possibilidade de ser reconhecido o caráter vinculante das normas 
internacionais que amparam esse direito.

No Capítulo II, busca-se apresentar de que modo os sistemas onusiano, 
europeu, interamericano e africano de proteção de direitos humanos ampa-
ram a mobilidade indígena no território ancestral. Considerando a ausência 
de tratado internacional específico sobre mobilidade indígena, é preciso ve-
rificar por quais meios se dá a garantia de circulação transfronteiriça pelos 
mecanismos internacionais de proteção. A análise da postura dos organismos 
internacionais apresenta também a relevante função de explicitar o alcance 
e sentido das normas que amparam o direito em tela, a fim de que haja a 
necessária coordenação do entendimento local em relação a essas diretrizes, 
evitando-se, assim, responsabilização internacional do Estado por violação de 
direitos humanos. 

No Capítulo III, considerando que a doutrina clássica do Estado na-
cional é irreal para Estados marcados por diversidade étnica, como o Brasil, 
busca-se examinar se as concepções até então estabelecidas, como território, 
povo, soberania, nacionalidade e cidadania, são adequadas à realidade ou se há 
necessidade de sua atualização. No cenário atual de intensificação dos proces-
sos migratórios, em decorrência do processo de globalização, teriam as fron-
teiras a mesma importância que apresentavam no século XVIII? A soberania 
do Estado para definir o direito de ingresso é absoluta? O termo “povos” ou 
“nações” indígenas traduz o estabelecimento de novos Estados nacionais e 
soberanos? Os povos transfronteiriços, cujo território ancestral foi cindido 
pelas fronteiras estatais, têm direito a múltiplas nacionalidades? A cidadania 
para os povos indígenas no Brasil significa o exercício dos mesmos direitos 
conferidos a todos os brasileiros? Ou o exercício desses direitos dependeria do 
“nível de integração”? Ou, ainda, haveria no âmbito da cidadania a tutela de 
direitos específicos? 

Alinhado a todos esses questionamentos, também são estudadas as ex-
periências de outros países, como a Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia, 
no contexto do neoconstitucionalismo latino-americano, a fim de situar a 
temática da plurinacionalidade e verificar o tratamento conferido aos povos 
indígenas, especialmente aos transfronteiriços, em comparação com a expe-
riência brasileira. 

No Capítulo IV, objetiva-se abordar a complexidade do fenômeno mi-
gratório e analisar as especificidades da mobilidade indígena e suas diversas 
categorias, conforme entendimento da doutrina especializada e a visão de or-
ganismos internacionais de proteção de direitos humanos. É necessário inves-
tigar, também, em que medida a mobilidade indígena é protegida por meio 
das teorias migratórias atualmente existentes. Nesse contexto, é apresentada a 
recente questão da migração dos indígenas Warao para o Brasil, no intuito de 
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observar as dificuldades teóricas, jurídicas e políticas enfrentadas no campo 
da migração indígena, o que torna essas comunidades ainda mais vulneráveis, 
notadamente pela deficiência das políticas de apoio.

Assim, espera-se com essa investigação chamar atenção para a situação 
dos povos indígenas transfronteiriços e para a necessidade de fortalecer e apro-
fundar os debates a respeito de seu direito de livre circulação, essencial para 
efetividade dos direitos internacionalmente reconhecidos, por meio de tra-
tamento jurídico e políticas públicas mais adequadas, sem esquecer, como 
afirma Boaventura de Souza Santos, que “a ignorância não é necessariamente 
o estado original ou o ponto de partida; pode ser o ponto de chegada”.4

4 SANTOS, Boaventura de Sousa. Refundación del Estado en América Latina: perspectivas desde una 
epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Programa Democracia y 
Transformación Global, 2010, p. 44. Tradução livre do original. Disponível em: <http://www.boaventu-
radesousasantos.pt/media/Refundacion%20del%20Estado_Lima2010.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2017.


